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editorial
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη

Ναι στα ηλεκτρικά φορτηγά, φουλ στα υβριδικά επαγγελματικά οχήματα, όμως, η παραγωγή τους στηρίζεται
σε ενεργοβόρες μονάδες, που προς το παρόν μόνο καλό δεν κάνουν στο περιβάλλον. Για αυτό το λόγο και
έχει ξεκινήσει και η απανθρακοποίηση των εργοστασίων παραγωγής οχημάτων, φορτηγών και επιβατικών, με μια από τις πρώτες φίρμες, την Daimler Trucks να υπόσχεται ότι, το FUSO που παράγεται στην
Ευρώπη, και συγκεκριμένα το εργοστάσιο ξεκινά την πορεία για την παραγωγή πράσινων φορτηγών επιτυγχάνοντας ουδετερότητα άνθρακα από το 2022! Σύμφωνα με αυτήν τη φιλοδοξία, το εργοστάσιο Tramagal
σκοπεύει να επιτύχει αυτούς τους φιλικούς προς το κλίμα περιβαλλοντικούς στόχους μέσω της μειωμένης
κατανάλωσης ενέργειας, του πράσινου ενεργειακού εφοδιασμού και της επί τόπου παραγωγής πράσινης
ενέργειας μέσω ηλιακών συλλεκτών.
Μια πρωτοβουλία που έχουν υιοθετήσει και άλλες φίρμες, οι οποίες υπόσχονται ότι έως το 2050 θα έχουν
εκμηδενίσει τους ρύπους, ενώ, τα φορτηγά της ηλεκτρικής εποχής θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο
στις αστικές όσο και στις διεθνείς μεταφορές. Όσον αφορά τα μικρά, τα βαν και βανέτ, εδώ , οι εξελίξεις,
όπως διαπιστώνετε και σε κάθε νέο μας τεύχος, τρέχουν ταχύτατα, με νέα μοντέλα, που ήδη έχουν λάβει
θέση στις βιτρίνες των αντιπροσωπειών, με προτάσεις που προάγουν τις καθαρές μεταφορές με μηδέν
εκπομπές ρύπων και χαμηλό κόστος μετακίνησης. Φέτος, οι προτάσεις σε νέα ηλεκτρικά βαν θα είναι
πολύ περισσότερες σε σχέση με πέρσι, ενώ το 2022, θα δούμε, πλέον κάθε αυτοκινητοβιομηχανία να έχει
δεκάδες προτάσεις σε ηλεκτρικά βαν, βανέτ, μεγαλύτερα οχήματα αστικών και υπεραστικών μετακινήσεων,
διανομών, καθώς και εκδόσεις που θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών που διαθέτουν
από ένα έως και δεκάδες επαγγελματικά οχήματα στην γκάμα τους.
Καλή σας ανάγνωση,

Με τιμή
Γεώργιος Χρυσοσπάθης

TRUCK BUS & NEWS • ΤΕΥΧΟΣ 194 ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
www.truckbusnews.gr
Μηνιαίο περιοδικό
για το επαγγελματικό όχημα &
τις οδικές μεταφορές
Οι απόψεις των αρθρογράφων
και των συνεντευξιαζόμενων δεν εκφράζουν
απαραίτητα τις απόψεις του περιοδικού

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

Aλλαγές στις μεταφορές σε διάφορες χώρες της Ευρώπης



ενημέρωση

Οι αλλαγές για μεταφορές
σε διάφορες χώρες της Ευρώπης
■ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού
Μεταφορών της Κωνσταντινούπολης, από την 1η
Ιουνίου 2021, τα βαρέα οχήματα (τύπου N3 / O3 / O4)
που θα διέρχονται μέσω της Κωνσταντινούπολης δεν
θα χρησιμοποιούν τους δρόμους D100, TEM και τους
συνδετικούς δρόμους.
Αυτά τα οχήματα που διέρχονται από την
Κωνσταντινούπολη θα χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο Βόρειου Μαρμαρά και αυτά που θα εισέλθουν στην Κωνσταντινούπολη από τα δυτικά θα
εισέλθουν στον προαναφερθέντα αυτοκινητόδρομο
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μέσω της διασταύρωσης Silivri-Kınalı και θα φεύγουν
μέσω της διασταύρωσης Pendik-Kurnaköy.
Αυτά που θα εισέλθουν στην Κωνσταντινούπολη από
τα ανατολικά θα εισέλθουν στον προαναφερθέντα αυτοκινητόδρομο μέσω της διασταύρωσης PendikKurnaköy και θα φεύγουν μέσω της διασταύρωσης
Silivri-Kınalı.
Εκτός από το προαναφερθέν, όλες οι υπάρχουσες
διαδικασίες για βαρέα οχήματα θα παραμείνουν και η
παροχή υπηρεσιών logistics από / προς και στην
Κωνσταντινούπολη θα συνεχιστεί ως συνήθως.





“

Aλλαγές στις μεταφορές σε διάφορες χώρες της Ευρώπης



ενημέρωση

■ Τροποποιήσεις του ρωσικού ομοσπονδιακού νόμου της 24ης Ιουλίου 1998 αριθ. 127-FZ
"σχετικά με τον κρατικό έλεγχο της εφαρμογής των διεθνών οδικών μεταφορών.
Συγκεκριμένα, το Άρθρο 11 του Ομοσπονδιακού
Νόμου έχει συμπληρωθεί με τις διατάξεις που περιγράφουν τη διαδικασία εισόδου και εξόδου από
την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας οχημάτων που ανήκουν σε αλλοδαπούς μεταφορείς, σε
περίπτωση διοικητικών παραβάσεων τέτοιων οχημάτων ενώ δουλεύουν στο έδαφος της Ρωσικής
Ομοσπονδίας. Ο νόμος ορίζει ότι αυτά τα οχήματα
μπορούν να παραμείνουν και να μην επιτρέπεται
να βγουν από το έδαφος της Ρωσικής
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Ομοσπονδίας έως ότου επιλυθεί η παράβαση και
καταβληθεί διοικητικό πρόστιμο (παράγραφος 42,
άρθρο 11).
Εάν στο σημείο διέλευσης των συνόρων ανακαλυφθεί ότι ένα όχημα που ανήκει σε ξένο μεταφορέα έχει διαπράξει νωρίτερα παράβαση
κυκλοφορίας στο έδαφος της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, του επιτρέπεται να εξέλθει από τη
Ρωσική Ομοσπονδία μόνο μετά την καταβολή διοικητικού προστίμου (παράγραφος 42, άρθρο 11).





“

Aλλαγές στις μεταφορές σε διάφορες χώρες της Ευρώπης



ενημέρωση

■Υποβολή πλατφόρμας για αυτοκινητιστές προς Ιταλία
Nέα μέτρα εφαρμόζει η Ιταλία για όσους ταξιδεύουν
στην χώρα και μεταξύ αυτών αναφέρεται και η υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού PLF πριν την είσοδο στην Ιταλία από τις 24.05.21 κι έπειτα.
Ήδη οι ακτοπλοϊκές εταιρείες ζητούν από τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων πριν την επιβίβασή τους
στο πλοίο με προορισμό την Ιταλία, να υποβάλλουν
το PLF μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας . Η
ΟΦΑΕ έχει έρθει σε επικοινωνία με τις αρμόδιες
Ιταλικές Αρχές ζητώντας διευκρινίσεις εάν η υποχρέωση αφορά και τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων και αναμένουμε διευκρινίσεις τις οποίες και θα
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προωθήσουμε προς κάθε αρμόδια Αρχή.
Μέχρι να δοθούν οι επίσημες διευκρινήσεις, προτείνεται σε όλους τους οδηγούς που ταξιδεύουν προς
Ιταλία, η εκ των προτέρων συμπλήρωση του PLF
που ζητούν οι Ιταλικές αρχές, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες καθυστερήσεις στα λιμάνια αναχώρησης.
H συμπλήρωση και η υποβολή της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας είναι παρόμοια με την αντίστοιχη που
εφαρμόζει η Ελλάδα και η οποία ισχύει εδώ και αρκετούς μήνες για τους οδηγούς φορτηγών που εισέρχονται στην Ελλάδα από το εξωτερικό.





“

Απλοποίηση της μίσθωσης φορτηγών ζητάει η ΕΕ



ενημέρωση

Απλοποίηση της μίσθωσης φορτηγών
ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση
■ Το Συμβούλιο συμφώνησε επί γενικής προσέγγισης σχετικά με αναθεωρημένους
κανόνες για τη χρήση μισθωμένων οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων
Στόχος της αναθεώρησης είναι να αποσαφηνιστούν οι
ισχύοντες κανόνες, να εξασφαλιστεί ενιαίο ρυθμιστικό
πλαίσιο και να χαλαρώσουν οι περιορισμοί στη χρήση
των εν λόγω οχημάτων. Με μεγαλύτερη ευελιξία στη μίσθωση οχημάτων, οι μεταφορείς θα είναι σε θέση να
ασκούν αποτελεσματικότερα τις δραστηριότητές τους.
Επιπλέον, τα μισθωμένα οχήματα είναι συνήθως νεότερα, ασφαλέστερα και λιγότερο ρυπογόνα.
"Οι εν λόγω αναθεωρημένοι κανόνες θα διευκολύνουν
τους μεταφορείς να νοικιάσουν φορτηγό σε περίπτωση
που το όχημά τους ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή εάν
χρειάζονται επιπλέον όχημα για να καλύψουν την προ-
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σωρινή ζήτηση. Ένα εναρμονισμένο πλαίσιο θα διευκολύνει εξίσου τους οδικούς μεταφορείς, τις εταιρείες ενοικίασης και τις εθνικές αρχές", δήλωσε ο Pedro Nuno
Santos, Υπουργός Υποδομών και Στέγασης της
Πορτογαλίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου
Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με την
αναθεωρημένη οδηγία, τα κράτη μέλη δεν θα επιτρέπεται να περιορίζουν τη χρησιμοποίηση στο έδαφός τους
οχήματος μισθωμένου από εταιρεία εγκατεστημένη σε
άλλο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται
οι σχετικοί κανόνες ταξινόμησης και οι λοιποί κανόνες
στο εν λόγω κράτος μέλος.





“

Απλοποίηση της μίσθωσης φορτηγών ζητάει η ΕΕ



ενημέρωση


Δεδομένου ότι το επίπεδο φορολόγησης των οδικών μεταφορών
ποικίλλει σημαντικά εντός της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν, εντός ορισμένων
ορίων, τη χρήση οχημάτων που μισθώνονται σε άλλο κράτος μέλος
από τις δικές τους εταιρείες.
Τα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή αναγνωρίζονται ως απόδειξη
της συμμόρφωσης με την οδηγία.
Για να βελτιωθεί η επιβολή της νομοθεσίας και ο έλεγχος των παράνομων ενδομεταφορών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταγράφουν στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα τους αριθμούς
κυκλοφορίας των οχημάτων που μισθώνονται από άλλο κράτος
μέλος.
Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να ενσωματώσουν τις νέες διατάξεις στη
νομοθεσία τους έως τις 21 Αυγούστου 2023. Η ημερομηνία αυτή αντιστοιχεί σε τριετή περίοδο από την έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων κανόνων της πρώτης δέσμης μέτρων για την κινητικότητα
σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά και την πρόσβαση στο επάγγελμα, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν οι προθεσμίες για τη θέσπιση
των πρόσθετων μέτρων ελέγχου που απαιτούνται από τα νομοθετήματα αυτά.
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■ Διαδικασία
Η πρόταση για τα μισθωμένα οχήματα
αποτελεί μέρος της πρώτης δέσμης
μέτρων για την κινητικότητα, η οποία
υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον
Μάιο 2017 για να καταστούν οι μεταφορές καθαρότερες, πιο ανταγωνιστικές και κοινωνικά δίκαιες.
Η γενική προσέγγιση που εγκρίθηκε
σήμερα επιτρέπει στην Προεδρία να
αρχίσει διαπραγματεύσεις με το
Το
Κοινοβούλιο.
Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα
πρέπει να συμφωνήσουν αμφότερα
επί του τελικού κειμένου.



■ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ



■ Αστυπάλαια: Έναρξη του ενεργειακού
μετασχηματισμού της σε «έξυπνο και αειφόρο» νησί
Ο μετασχηματισμός της Αστυπάλαιας σε «έξυπνο & αειφόρο» νησί
με τη συνδρομή του Volkswagen Group, ξεκίνησε.
Τα πρώτα ηλεκτρικά οχήματα, ανάμεσά τους το πρώτο αμιγώς
ηλεκτρικό αστυνομικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα, τέθηκαν σε κυκλοφορία στο νησί χθες το απόγευμα, παρόντων του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του CEO του
Volkswagen Group Herbert Diess και του Υφυπουργού
Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη. Εγκαινιάστηκαν επίσης τα
πρώτα δημόσια και ιδιωτικά σημεία φόρτισης. Η εκδήλωση
σηματοδότησε την έναρξη της μετάβασης της Αστυπάλαιας
στον πλήρη εξηλεκτρισμό. Τα επόμενα χρόνια, το νησί επιδιώκει να μεταβεί στην έξυπνη και αειφόρο κινητικότητα και να εκμοντερνίσει πλήρως το ενεργειακό του σύστημα. Η Ελληνική
Δημοκρατία και το Volkswagen Group υπέγραψαν σχετικό
Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding), τον
περασμένο Νοέμβριο.
Σε αποστροφή της ομιλίας του σχετικά με το πρόγραμμα στην
Αστυπάλαια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε:
«Οι μοναδικές μας συνεργασίες με το Volkswagen Group, μία
από τις πιο δυναμικές και καινοτόμους αυτοκινητοβιομηχανίες
του πλανήτη και τις ερευνητικές ομάδες των Πανεπιστημίων
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Αιγαίου και Strathclyde, θα μας προσφέρουν πολύτιμη γνώση
που θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε τα απαραίτητα κίνητρα για αλλαγή, στην πορεία μας για πιο καθαρό, πιο πράσινο
και πιο βιώσιμο μέλλον. Μαζί, θα δαμάσουμε τον άνεμο και τον
ήλιο για να δώσουμε ενέργεια σε ένα πιο λαμπρό μέλλον.»
Ο Dr. Herbert Diess, CEO του Volkswagen Group, δήλωσε: «Η
Αστυπάλαια είναι ένα πρότυπο νέων μεθόδων για το μέλλον,
για την απολιγνιτοποίηση της Ευρώπης. Θα παρακολουθούμε
σε πραγματικό χρόνο τη μετάβαση στην ηλεκτροκινητικότητα
και ποια είναι τα απαραίτητα κίνητρα για την επιτάχυνση του
μετασχηματισμού σε έναν αειφόρο, βιώσιμο τρόπο ζωής και
την πράσινη ενέργεια, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως.
Σε όλο τον κόσμο, η κλιματική προστασία κερδίζει συνεχώς
έδαφος. Το Volkswagen Group οδηγεί τις εξελίξεις, προσφέροντας μία πλήρη γκάμα αειφόρου κινητικότητας – από αυτοκίνητα έως τρόπους φόρτισης και αειφόρες ενεργειακές
λύσεις. Η Αστυπάλαια μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για έναν
ταχύ ενεργειακό μετασχηματισμό, υποστηριζόμενο από τη
στενή συνεργασία κυβερνήσεων και επιχειρήσεων.»

Μετάβαση στην πράσινη ενέργεια από τον ήλιο
Τα πρώτα ηλεκτρικά οχήματα θα χρησιμοποιηθούν
από την Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, τη Δημοτική
Αρχή και στο αεροδρόμιο του νησιού. Η πώληση
ηλεκτρικών οχημάτων σε ιδιώτες θα ξεκινήσει στα
τέλη Ιουνίου. Οι πελάτες θα μπορούν να επιλέξουν
ανάμεσα στα Volkswagen e-up!, ID.3 και ID.4 ενώ
διαθέσιμο θα είναι και το SEAT MÓ eScooter 125. Η
μετάβαση στην ηλεκτροκινητικότητα θα υποστηριχθεί επιπρόσθετα από την ελληνική κυβέρνηση με
ελκυστικές επιδοτήσεις, ενώ σε ένα επόμενο βήμα,
θα παρουσιαστούν νέες, σύγχρονες υπηρεσίες μετακίνησης. Ως παγκόσμια εταιρεία κινητικότητας, το
Volkswagen Group παρέχει πλήρη γκάμα μελλοντικών λύσεων στον τομέα αυτόν, ανάμεσά τους κορυφαίας τεχνολογίας ενεργειακές λύσεις της MAN
SE.
Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε λεπτομέρειες για τη μετάβαση της Αστυπάλαιας στην πράσινη ενέργεια. Το ενεργειακό σύστημα του νησιού
θα μετασχηματιστεί με βάση τις ανανεώσιμες πηγές
σε δύο φάσεις: Μέχρι το 2023, ένα νέο ηλιακό πάρκο
θα παρέχει 3 MW πράσινης ενέργειας, καλύπτοντας
το 100% της απαιτούμενης ενέργειας για τη φόρτιση
των ηλεκτρικών οχημάτων και περισσότερο από
50% της απαιτούμενης συνολικά ενέργειας του νησιού.




Αστυπάλαια: Μετασχηματισμός σε “έξυπνο και αειφόρο” νησί


Μέχρι το 2026, το νέο ενεργειακό σύστημα θα
επεκταθεί περαιτέρω, στην κάλυψη άνω του
80% της συνολικής απαιτούμενης ενέργειας.
Επιπλέον, ένα σύστημα αποθήκευσης με μπαταρίες, θα βοηθήσει στην εξισορρόπηση του
δικτύου και θα κάνει πλήρη χρήση του ηλιακού πάρκου. Ως αποτέλεσμα, η εκπομπή
ρύπων CO2 του ενεργειακού συστήματος του
νησιού θα μειωθεί σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας δυνητικά θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 25%. Σήμερα, το νησί
τροφοδοτείται με ενέργεια που παράγουν πετρελαιογεννήτριες.
Την επόμενη πενταετία, η Αστυπάλαια θα μετασχηματιστεί σε ένα έξυπνο και αειφόρο νησί.
Η αυτοκίνηση θα είναι ηλεκτρική, τροφοδοτούμενη από καθαρή ενέργεια που θα παράγεται
τοπικά. Ο συνολικός στόχος είναι μία σύγχρονη
μορφή κινητικότητας με πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
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■ Ακαδημαϊκή μελέτη θα παρακολουθεί
τον ενεργειακό μετασχηματισμό
Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το
Πανεπιστήμιο του Strathclyde στη Σκωτία, θα παρακολουθούν, αξιολογούν και θα συνεισφέρουν στον ενεργειακό μετασχηματισμό της Αστυπάλαιας. Μία σειρά από
έρευνες θα αποτυπώσει τις γενικότερες απόψεις απέναντι στην ηλεκτροκινητικότητα και την ετοιμότητα στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, παρέχοντας μία βαθύτερη
κατανόηση των σημαντικών θετικών μοχλών αλλά και
εμποδίων για τον μετασχηματισμό. Η δημοσιοποίηση των
αποτελεσμάτων της σχετικής μελέτης θα βοηθήσει στην
επιτάχυνση της διαδικασίας μετάβασης στην ηλεκτροκινητικότητα, σε άλλες περιοχές του πλανήτη.



τεχνολογία «

ΜΑΝ TGE
Τo ΜΑΝ ΤGE και σε έκδοση
με φωτοβολταϊκά!
■ H ηλεκτροκίνηση αποκτά πολλές μορφές και οι συνεργασίες επεκτείνονται
με γνώμονα την βελτιστοποίηση των μεταφορών με κοινό παρονομαστή
τις οικολογικές προτάσεις, το χαμηλό κόστος χρήσης και την απομείωση
των εκπομπών ρύπων. Για αυτό το λόγο και οι εκπρόσωποι των MAN Truck &
Bus και Sono Motors, συμφώνησαν να διερευνήσουν την τεχνική
και οικονομική συνεργασία τους με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας
της Sono Solar στο ηλεκτροκίνητο ΜΑΝ eTGE.

«Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τη Sono Motors
να συνεργαστεί με έναν τόσο σεβαστό συνεργάτη της
βιομηχανίας όπως η MAN και να δουλέψει από κοινού για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η τεχνολογία της
Sono Solar προσφέρει μια ελαφριά και προσαρμόσιμη πλατφόρμα που είναι ιδανική για ελαφρά επαγ-
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γελματικά οχήματα όπως τα ηλεκτρικά MAN eTGE
που τροφοδοτούνται με ενέργεια από μπαταρία», δήλωσε ο Jona Christian, συνιδρυτής και διευθύνων
σύμβουλος της Sono Motors, προσθέτοντας:
«Προσβλέπουμε σε όλες τις ευκαιρίες που μπορούν
να συνδυάσουν αυτές οι δύο βιώσιμες τεχνολογίες».




τεχνολογία «

Σαφώς, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται γνωστό
ότι , τα φωτοβολταικά θα δώσουν λύσεις για την ενίσχυση της κίνησης, με ενέργεια που θα προέρχεται
από τον ήλιο. Όμως, εδώ, η γερμανική φίρμα δείχνει
να έχει λάβει αρκετά σοβαρά το θέμα και να προσδώσει στο νέο της μοντέλο χαρακτηριστικά, που θα
τα δούμε να εφαρμόζονται σετρεις εφαρμογές, τρία
πρωτότυπα οχήματα δηλαδή που θα εξοπλιστούν με
την τεχνολογία ηλιακών πάνελ της Sono Solar. Το
πιο εμπορικό θα είναι το νέο MAN eTGE panel van,
θα ακολουθήσει το MAN eTGE combi με ισχυρό σύστημα κλιματισμού οροφής και επίσης, το MAN
eTGE με ψυκτικό θάλαμο. Ποιο είναι όμως το σημείο
που ξεχωρίζουν; Ότι η αυτονομία των οχημάτων με
την ηλιακή ενέργεια ή στο πόσο ικανοποιητικά θα
τροφοδοτούνται με ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά,
οι δευτερεύουσες λειτουργίες των οχημάτων όπως
ο κλιματισμός.
Ικανοποιημένος με τη συνεργασία με την Sono
Motors, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε ο
Dennis Affeld, Ανώτερος Αντιπρόεδρος &
Επικεφαλής Πωλήσεων Truck & Van στη MAN
Truck & Bus. «Θα συνδυάσουμε την κοινή τεχνο-
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ΤΟ ΜΑΝ ΤGE και σε έκδοση
με φωτοβολταϊκά!

γνωσία μας για να δοκιμάσουμε διάφορα πρωτότυπα με ενσωματωμένη στο όχημα φωτοβολταϊκή
τεχνολογία.
Ο στόχος είναι να μάθουμε πόση ενέργεια μπορεί να
αποκτηθεί από τη φωτοβολταϊκή τεχνολογία κατά τη
διάρκεια του έτους. Χρησιμοποιώντας αυτή την εικόνα, μπορούμε στη συνέχεια να αξιολογήσουμε
εάν η τεχνολογία αποδίδει στους πελάτες μας και
ταυτόχρονα βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος», είπε χαρακτηριστικά το μεγαλοστέλεχος της
γερμανικής εταιρείας.
Σήμερα, η Sono Solar Technology είναι μια φίρμα
που μπορεί να ξεχωρίζει τόσο με την τεχνολογική
καινοτομία της στον συγκεκριμένο τομέα, με οικονομικές προτάσεις που προσαρμόζονται στα επαγγελματικά οχήματα, όπως αυτών των ΜΑΝ. Είναι
μια προσιτή λύση ηλιακών πάνελ, που μπορεί να
προσαρμοστεί σε μια σειρά από πολύπλοκες παραμέτρους, ενώ, λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας σε
σύγκριση με τα επιβατικά αυτοκίνητα, σε οχήματα
όπως Van, φορτηγά ή λεωφορεία, τα πάνελ είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για εμπορικές εφαρμογές, όπως
το Last-Mile-Delivery.

E-Ducato

“Pilot Project”
To πρώτο επαγγελματικό όχημα μηδενικών ρύπων
που εξελίχθηκε από τους ίδιους τους πελάτες
Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Fiat Professional με το E-Ducato
παρουσιάζει ένα μοντέλο, το οποίο δεν σχεδιάστηκε απλά για τους πελάτες,
αλλά εξελίχθηκε σε συνεργασία με αυτούς.

Η Fiat Professional διαχρονικά εστιάζει στις ανάγκες
των πελατών, στοιχείο που την έχει οδηγήσει στο
σχεδιασμό και παραγωγή μερικών εκ των πλέον δημοφιλών ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ducato, το
οποίο το 2020 ήταν το δημοφιλέστερο LCV ανεξαρτήτου κατηγορίας στην Ευρώπη. Με το E-Ducato, το
πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Fiat
Professional, η μάρκα προχωρά ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας ένα όχημα που όχι απλά σχεδιάστηκε με βάση τις ανάγκες των πελατών, αλλά
εξελίχθηκε με την καθοριστική συμβολή τους.
Η διαδικασία συγκέντρωσης και ανάλυσης των
αναγκών των πελατών, ξεκίνησε με την συλλογή δεδομένων χρήσης από 4.000 συμβατικά επαγγελματικά οχήματα για χρονικό διάστημα που ξεπέρασε το
1 έτος και συνολική απόσταση 50 εκατομμυρίων χι-
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λιομέτρων. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτέλεσαν
βασικό πυλώνα κατά το σχεδιασμό ενός LCV, το
οποίο μπορεί να καλύπτει ακριβώς τις ίδιες ανάγκες
με ένα συμβατικό όχημα, αλλά με το επιπλέον όφελος των εκπομπών μηδενικών ρύπων. Στη συνέχεια
οι αρχικές έρευνες οδήγησαν στη δημιουργία ενός
στόλου ηλεκτρικών οχημάτων προ-παραγωγής, τα
οποία διατέθηκαν για δοκιμαστική χρήση σε πραγματικές συνθήκες από τους πελάτες.
Στο πρόγραμμα “Pilot Project” συμμετείχε μια σειρά
εξαιρετικά σημαντικών εταιρειών, όπως οι Arcese,
GLS, Lyreco, Mercitalia, EDF, Fraikin, CSB, Nippon
Express και BT Fleet, οι οποίες συνέβαλαν τόσο στην
εξέλιξη, όσο και σε κοινές δραστηριότητες επικοινωνίας και marketing. Στην πολύχρονη ιστορία της Fiat
Professional, η φιλοσοφία της μάρκας ήταν πάντα να
αφήνει να μιλούν τα δεδομένα, δημιουργώντας οχή-

τεχνολογία «

ματα που συμβάλλουν στην αποδοτικότητα και στην
ανάπτυξη των εταιρειών που τα χρησιμοποιούν.
Η εξαιρετική εμπορική επιτυχία επιβεβαιώνει αυτή
την πορεία, με το E-Ducato να έρχεται να συμβάλει
με τη σειρά του στην αντιμετώπιση των προκλήσεων
που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι επαγγελματίες.
Μέσω του “Pilot Project” έγινε λεπτομερέστερη καταγραφή και ανάλυση όλων αυτών των πολυεπίπεδων αναγκών ώστε η μετάβαση από τις συμβατικές
λύσεις, στις αμιγώς ηλεκτρικές μορφές κίνησης να
γίνει με τον πλέον ομαλό και αποδοτικό τρόπο. Όλοι
οι συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν
αυτή τη μοναδική εμπειρία εξέλιξης και να συμβάλλουν στον καθορισμό των προδιαγραφών που θα
πρέπει να καλύπτει το E-Ducato ώστε να εξυπηρετεί
απρόσκοπτα τις ανάγκες τους. Αυτή η απόλυτα ρεαλιστική έρευνα οδήγησε σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό

μοντέλο που προσφέρει μεταφορικές δυνατότητες
αντίστοιχες με τις συμβατικές εκδόσεις, πολλαπλές
δυνατότητες διαμόρφωσης, δυνατότητα επιλογής
μεγέθους μπαταρίας, προγράμματα λειτουργίαςαπόδοσης, δυνατότητα γρήγορης φόρτισης και βέβαια μηδενικούς ρύπους. Απόλυτη ευελιξία και
στόχευση στις ανάγκες, με το ελάχιστο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα.
Στη μεταβατική περίοδο όπου η αυτοκίνηση περνά
από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης στην ηλεκτροκίνηση, η Fiat Professional για ακόμα μια φορά
παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι μόνο σε επίπεδο
προϊόντων, αλλά και σε επίπεδο υποστήριξης των
πελατών της, έτσι ώστε αυτοί να απολαύσουν με τον
πλέον αποδοτικό και οικονομικά βιώσιμο τρόπο αυτή
τη νέα και πιο φιλική προς το περιβάλλον εποχή στις
οδικές μεταφορές.
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IRIZAR
Μπαίνει δυναμικά στον χώρο
την ηλεκτρικών φορτηγών



Aν και η Irizar είναι γνωστή ως αμαξοποιός,
μια ισπανική φίρμα με εξαιρετικές επιδόσεις στην
αγορά των λεωφορείων, σήμερα, σε συνεργασία με
την εταιρεία FCC Medio Ambiente αποφάσισαν να τρέξουν ένα νέο πρότζεκτ, για την κατασκευή ηλεκτρικών
φορτηγών, που θα κυκλοφορήσουν στο άμεσο μέλλον.

Η έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί το επιστέγασμα της επιτυχούς συνεργασίας τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις δύο εταιρείες, με την FCC Medio
Ambiente να έχει εμπειρία 100 και πλέον χρόνων στις δημοτικές υπηρεσίες.

Σήμερα, λοιπόν, ολοένα και περισσότερες εταιρείες μεταφορών συνειδητοποιούν 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.
Σήμερα, το σκεπτικό της Irizar είναι ότι, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες εξηλεκτρισμού των
μεταφορών με φορτηγά στην Ευρώπη, καθώς
και σε άλλα μέρη του κόσμου, στο εγγύς μέλλον, ενώ, θέτει έναν φιλόδοξο στόχο , μιας και
όπως διαφαίνεται στο μέλλον, τα ηλεκτρικά
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φορτηγά θα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τις
μισές από τις πωλήσεις στην Ευρώπη έως το
2030. Και αυτά τα δύο νέα βαρέα φορτηγά που
παρουσιάζουμε σήμερα, σηματοδοτούν ένα τεράστιο βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.
Συγκεκριμένα, οι δύο εταιρείες έχουν στα
...σκαριά εκδόσεις φορτηγών, σε παραλλαγές,
δύο και τριών αξόνων (4x2 και 6x2) και θα δραστηριοποιηθούν στην περισυλλογή απορριμμάτων και στην καθαριότητα των δρόμων
(σκούπες).
Αρα, η εταιρεία ετοιμάζεται να βγάλει στην πα-

τεχνολογία «

ραγωγή φορτηγ μηδενικών ρύπων , με το Irizar
ie να φέρει μια ηλεκτρική γραμμή κίνησης ισχύς
230 kW (308 hp), η οποία τροφοδοτείται με ενέργεια από μπαταρίες χωρητικότητας 120 kWh, που
του προσδίδουν αυτονομία 200 περίπου χιλιομέτρων. Σύμφωνα με την Irizar καταναλώνει 50%
λιγότερη ενέργεια από ένα συμβατικό φορτηγό,
ενώ η ισπανική εταιρεία σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, είχε αναφέρει πως θα υπάρχει η
δυνατότητα προσθήκης ενός βοηθητικού κινητήρα CNG, σε περίπτωση που ο πελάτης χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη αυτονομία.
Πέραν της καθαρής και σχεδόν αθόρυβης λειτουργίας του, ιδιαίτερα χρήσιμο για την αστική
του λειτουργία είναι το γεγονός πως το Irizar ie
διαθέτει μία ιδιαίτερα χαμηλή καμπίνα, η πρόσβαση στην οποία γίνεται μέσω ενός και μόνο
σκαλοπατιού, ύψους 370 χλστ., γεγονός που καθιστά το φορτηγό το μοντέλο με τη χαμηλότερη είσοδο της αγοράς.





Το ηλεκτρικό φορτηγό της Irizar
είχε πραγματοποιήσει το πρώτο
του ντεμπούτο του, ως πρότζεκτ,
στο πλαίσιο του συνεδρίου
«SUM» (Sustainable Urban
Mobility Congress) του
Μπιλμπάο. Το πρώτο πρωτότυπο
όχημα είχε χρησιμοποιηθεί στην
περισυλλογή καταλοίπων
φρούτων σε συνεργασία με την
FCC Medio Ambiente.

“
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Daimler Trucks
Παραγωγή φορτηγών από
“πράσινο” εργοστάσιο

Το εργοστάσιο Tramagal στην Πορτογαλία, που είναι και η κεντρική
τοποθεσία παραγωγής της Daimler Trucks για το FUSO στην Ευρώπη,
ανακοίνωσε ότι η υποδομή της κατασκευής φορτηγών ξεκινά
την πορεία για την παραγωγή πράσινων φορτηγών επιτυγχάνοντας
ουδετερότητα άνθρακα από το 2022!
Το 2019, η Daimler Truck AG ανακοίνωσε ότι όλα τα ευρωπαϊκά εργοστάσια της Daimler
Trucks & Buses στοχεύουν να είναι ουδέτερα CO₂ έως το έτος 2022. Σύμφωνα με αυτήν
τη φιλοδοξία, το εργοστάσιο Tramagal σκοπεύει να επιτύχει αυτούς τους φιλικούς προς
το κλίμα παραγωγικούς στόχους μέσω της μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας, του
πράσινου ενεργειακού εφοδιασμού και της επί τόπου παραγωγής πράσινης ενέργειας
μέσω ηλιακών συλλεκτών.
Ο Jorge Rosa, επικεφαλής του εργοστασίου Tramagal, επισημαίνει το γεγονός ότι «η
απανθρακοποιημένη από CO2-ουδέτερη κινητικότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η
παραγωγή του οχήματος είναι επίσης πράσινη. Στο Tramagal, η δέσμευσή μας στα ηλεκτρικά φορτηγά ξεκινά με τον τρόπο που παράγονται. Η παραγωγή ουδέτερου άνθρακα
αφήνει μικρότερο αποτύπωμα και θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι τόσο στο προϊόν όσο
και στην παραγωγή »
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τεχνολογία «
τεχνολογία «

Η Tramagal παράγει το εμβληματικό ηλεκτρικό
FUSO eCanter από το 2017. «Η βιωσιμότητα είναι
μέρος της επιχειρηματικής μας στρατηγικής και
κάτι που πιστεύουμε. Το μέλλον μας είναι ηλεκτρικό, ουδέτερο από άνθρακα και ανανεώσιμο».
Τα τελευταία χρόνια, το εργοστάσιο Tramagal μπόρεσε να μειώσει προοδευτικά τις εκπομπές CO₂
και αναμένει περαιτέρω μείωση κατά 50% το 2021
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος πριν επιτύχει
παραγωγή ουδέτερου CO₂ το 2022. Για να επιτευχθεί αυτό το ορόσημο, το εργοστάσιο θα ενισχύσει
τη χρήση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που
υιοθετούν τροποποιήσεις σημαντικών διεργασιών

ως προς την παραγωγή. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη συσσώρευση πράσινης ηλεκτρικής
ενέργειας, την αύξηση της παραγωγής ηλιακής
ενέργειας με επί τόπου τεχνικές λύσεις, όπως το
φωτοβολταικά και τη μετάβαση σε αυτοκατανάλωση. Ολόκληρος ο εσωτερικός στόλος των οχημάτων της εφοδιαστικής και της αποθήκης του
εργοστασίου θα εξυπηρετείται μόνο από ηλεκτρικά
οχήματα. Το εργοστάσιο θα διερευνήσει επίσης τις
δυνατότητες παραγωγής πράσινου υδρογόνου με
την υποστήριξη των ηλιακών συλλεκτών, για να
αντικαταστήσει σταδιακά την κατανάλωση φυσικού αερίου.
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Η Opel δημοσίευσε τις πρώτες
πληροφορίες και φωτογραφίες
του νέου Movano-e, του πρώτου
αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος
της Γερμανικής μάρκας στην
κατηγορία των μεγάλων van.

OPEL MOVANO-e
Η Opel έχει έτοιμο και το ηλεκτρικό Movano!
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OPEL MOVANO-e

«Το νέο Opel Movano-e ολοκληρώνει τη γκάμα
ηλεκτρικών ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων
μας. Οι εταιρικοί πελάτες μας από το χώρο της
βιομηχανίας και του εμπορίου μπορούν πλέον
να πραγματοποιούν τις μεταφορές τους
με μηδενικούς ρύπους. Είμαστε πεπεισμένοι
ότι η νέα γενιά Movano θα κερδίσει πρόσθετο
μερίδιο αγοράς για τη μάρκα» δήλωσε ο CEO
της Opel, Michael Lohscheller.

“

Προσφέροντας τους καλύτερους δείκτες στην κατηγορία
από απόψεως ωφέλιμου φορτίου, χωρητικότητας χώρου
φόρτωσης και μικτού βάρους, σε συνδυασμό με μία ευρεία γκάμα τύπων αμαξώματος, με διαφορετικά μήκη και
ύψη, η νέα γενιά Movano θα διατίθεται από την έναρξη
των πωλήσεων όχι μόνο με σύγχρονους, ισχυρούς και
ανθεκτικούς κινητήρες diesel, αλλά και με ηλεκτροκίνηση
μηδενικών ρύπων. Τα νέα Movano και Movano-e αναμένονται στις εκθέσεις των διανομέων της Opel αργότερα
μέσα στη χρονιά.
Υπάρχει ένα νέο Opel Movano για κάθε μεταφορική δραστηριότητα – από μεταφορές προσωπικού και αστικές
διανομές μέχρι μεταφορές κατεψυγμένων φορτίων και
campers. Εξίσου σημαντικό για τους επαγγελματίες και
τους διαχειριστές στόλων είναι ότι το Movano-e δεν απαιτεί συμβιβασμούς και επομένως αντιπροσωπεύει μία
πραγματική εναλλακτική λύση έναντι των οχημάτων με
συμβατικό σύστημα κίνησης. Το σύστημα ηλεκτροκίνησης
του νέου e-LCV της Opel αποδίδει 90 kW (122 hp) και
ροπή 260 Nm, με τη μέγιστη ταχύτητα να ελέγχεται ηλεκτρονικά στα 110 km/h. Ανάλογα με την έκδοση, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ μπαταριών ιόντων
λιθίου 37 kWh και 70 kWh για αυτονομία (ανάλογα με το
προφίλ οδήγησης και τις επικρατούσες συνθήκες) μέχρι
117 ή 224 km αντίστοιχα στο συνδυασμένο κύκλο WLTP.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες κάτω από το χώρο φόρτωσης για να μην περιορίζουν τη χρηστικότητα, με οφέλη και στη
σταθερότητα του οχήματος όταν στρίβει ή δέχεται πλευρικούς
ανέμους, ακόμα και όταν είναι πλήρως φορτωμένο. Ένα προηγμένο σύστημα αναγεννητικής πέδησης, που ανακτά την
ενέργεια η οποία παράγεται κατά το φρενάρισμα ή την επιβράδυνση, αυξάνει περαιτέρω την απόδοση.
Πέραν της ηλεκτροκίνησης, τα πετρελαιοκίνητα σύνολα του
νέου Movano ανταγωνίζονται ευθέως τα καλύτερα δεδομένα
της αγοράς σε οικονομία καυσίμου και χαμηλούς ρύπους

CO2. Η ιπποδύναμε του κινητήρα των 2,2 λίτρων - που ευθυγραμμίζεται με τα αυστηρά πρότυπα εκπομπών Euro 6d – κυμαίνεται από 88 kW (120 hp) έως 121 kW (165 hp). Η δε ροπή
αποδίδεται από τα 300Nm στις 1.500 στροφές, έως τα 370 Nm
στις 1.750 στροφές. Με την κίνηση στους εμπρός τροχούς, όλοι
οι κινητήρες συνδυάζονται με 6τάχυτα μηχανικά κιβώτια.
Βασισμένο στη Νο.1 πλατφόρμα αυτής της κατηγορίας της
αγοράς, το νέο Movano παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες φόρτωσης και κορυφαίο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, προσφέροντας ταυτόχρονα μία ευρεία γκάμα αμαξωμάτων.

Ποικιλία επιλογών: Τέσσερα μήκη, τρία ύψη και χώρος φόρτωσης από 8.0 έως 17m3
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



Οι αγοραστές panel van μπορούν να επιλέξουν από τέσσερα μήκη (L1-4) και τρία ύψη (H1-3), με
μέγιστη ικανότητα φορτίου από 8.0 - 17 m3. Οι πόρτες της έκδοσης H3 έχουν ύψος 2,03 μέτρα
που αποτελεί την καλύτερη τιμή στην κατηγορία. Σε συνδυασμό με τις πίσω πόρτες που ανοίγουν
μέχρι 180 μοίρες (προαιρετικά μέχρι 270 μοίρες) καθιστούν τη φόρτωση στο Movano ιδιαίτερα
εύκολη. Η κλίμακα μικτού βάρους του οχήματος είναι η ευρύτερη στην κατηγορία και εκτείνεται
από τους 2,8 έως τους 4 τόνους, ενώ το ωφέλιμο φορτίο αγγίζει τους 2,1 τόνους. Με χαμηλό κατώφλι φόρτωσης στα 494 χιλιοστόμετρα, πλάτος μεταξύ των θόλων στα 1.422 χλστ. και μεταξύ των
πάνελ στα 1870 χλστ., η ζώνη φόρτωσης του νέου μεγάλου van της Opel αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ανταγωνισμό.
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OPEL MOVANO-e
VOLVO FM

Η στάνταρ καμπίνα περιλαμβάνει μία σειρά τριών καθισμάτων, ενώ η δεύτερη σειρά της προαιρετικής
έκδοσης crew cab προσφέρει καθίσματα για τέσσερις ακόμα επιβάτες. Για να μπορεί να ικανοποιεί
ιδιαίτερες απαιτήσεις, το νέο Movano διατίθεται επιπρόσθετα σε εκδόσεις chassis cab, chassis crew
cab και floor cab με μία σειρά τριών καθισμάτων. Το νέο LCV της Opel είναι επίσης η ιδανική βάση
για μία ευρεία γκάμα μετατροπών μεταξύ των οποίων ανατρεπόμενα ή με ανοιγόμενα πλαϊνά τμήματα
και campers.

Ενεργητική ασφάλεια: High-tech συστήματα υποβοήθησης
για την προστασία όλων των χρηστών του δρόμου
Προηγμένα συστήματα υποστήριξης οδηγού παρέχουν προστασία όχι μόνο για
τον οδηγό, το πλήρωμα ή/και τους επιβάτες, αλλά και για τους άλλους χρήστες
των δρόμων. Η εκτενής λίστα εξοπλισμού του νέου Movano – μεγάλο μέρος της
οποίας είναι στάνταρ εξοπλισμός, ανάλογα με την έκδοση – περιλαμβάνει
Automatic Safety Brake, Blind Spot Warning, Hill Descent Control και Lane
Departure Warning.
Τα “OpelConnect”, “myOpel” app και η υπηρεσία κινητικότητας “Free2Move
Services” προσφέρουν ειδικές λύσεις για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των e-LCVs. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες γίνεται μέσω εφαρμογών. Η λειτουργία “Charge My Car” της εφαρμογής “Free2Move” παρέχει
πρόσβαση σε σημεία φόρτισης σε όλη την Ευρώπη και συμπεριλαμβάνει και τη
διαχείριση πληρωμής.
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Για τους επαγγελματίες της διαχείρησης
στόλου, η λύση τηλεματικής του Opel
Connect σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες Free2Move Fleet Services, μπορούν να εντοπίσουν τη γεωγραφική
θέση του οχήματος, να βελτιστοποιήσουν τη διαδρομή, να επιβλέπουν την
κατάσταση (συντήρηση) του οχήματος
και την κατανάλωση καυσίμου και να
παρέχουν συμβουλές για πιο οικονομική οδήγηση.
Το νέο Movano πλαισιώνει το Combo
και το Vivaro ως το νεότερο μέλος της
οικογένειας των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων της Opel. Ολόκληρη η
LCV γκάμα της μάρκας θα προσφέρει
μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση μέχρι το
τέλος της χρονιάς. Η Opel θα προσφέρει μία ηλεκτροκίνητη έκδοση με κάθε
σειρά επιβατικού και LCV μοντέλου
μέχρι το 2024.
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RENAULT TRUCKS

Αναβάθμιση
στα φορτηγά της
H Renault στην κατηγορία των φορτηγών διαθέτει ένα μικρό μερίδιο στην
αγορά, σε σχέση με τους «γίγαντες» που έχει να αντιμετωπίσει, όμως,
τα προϊόντα της έχουν καθιερωθεί στην αγορά, με σημαντικότερο όφελος
το χαμηλό κόστος κτήσης και πλέον, με μοντέρνα αμαξώματα, σύγχρονα
συστήματα συνδεσιμότητας, οικονομικούς κινητήρες

Πλέον, η νέα γκάμα των γαλλικών
φορτηγών διαθέτει περισσότερο πρακτικότητα στο εσωτερικό, έχουν γίνει
αρκετές εργονομικές επανατοποθετήσεις όσον αφορά τα χρηστικά κουμπιά κ.α.
Για παράδειγμα, έχει τοποθετηθεί μια
νέα ρυθμιζόμενη -μέσω ποδοστηρίου- κολόνα τιμονιού τριών αξόνων
ενώ, η μίζα , που χρειαζόταν το κλειδί
του φορτηγού για να ξεκινήσει, όπως
και στα περισσότερο φορτηγά έχει αντικατασταθεί από κουμπί εκκίνησης .
Αναβαθμισμένο είναι και το εσωτε-
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ρικό τους, όπου ο οδηγός έχει ένα πιο
ποιοτικό περιβάλλον σε υλικά, οι γάλλοι έδωσαν έμφαση στα καθίσματα
που διαθέτουν περισσότερες ρυθμίσεις και νέες, πιο ανθεκτικές, υφασμάτινες επενδύσεις (προαιρετικά και
δερμάτινες).
Το μεγαλύτερο μέρος της εργονομικής αλλαγής εστιάζεται στους περισσότερους χώρους για αποθήκευση
μικροαντικειμένων, ενώ, πλέον οι
οδηγοί έχουν στη διάθεση τους και
μια θήκη για tablet και smartphone
που φέρει δύο θύρες φόρτισης USBC.
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RENAULT TRUCKS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Αναβάθμιση στα φορτηγά της

Προστέθηκε επίσης ένα νέο συρτάρι
αποθήκευσης εγγράφων μεγέθους
A4, ενώ από την πλευρά του συνοδηγού, τα οχήματα έχουν δύο αποθηκευτικούς χώρους με συνολική
χωρητικότητα 7 λτ. (συμπεριλαμβανομένου ενός ψυγείου 2 λτ.).
Στα επιπλέον στοιχεία τα φορτηγά της
Renault διαθέτουν νέο κλείδωμα
ασφαλείας της πόρτας, κάμερες και
αισθητήρες,
πόρτες
καμπίνας
«Vision» για καλύτερη ορατότητα
πεζών και ποδηλατών, όπως και ένα
εξελιγμένο χειρόφρενο έκτακτης
ανάγκης που μειώνει τον κίνδυνο
απροσδόκητης κίνησης του οχήματος
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όταν ο οδηγός φεύγει από την καμπίνα.
Στην πράξη, παρέχεται ένα συνδεδεμένο σχέδιο συντήρησης που είναι
απόλυτα προσαρμοσμένο στη χρήση
του κάθε οχήματος. Σύμφωνα με την
εταιρεία, μπορεί να υπάρξει πρόληψη
σε πραγματικό χρόνο του 80% των
βλαβών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακινητοποίηση του φορτηγού.
Τα γαλλικά φορτηγά φέρουν 13λιτρους Euro 6 κινητήρες, επεκτείνονται
στα 150.000 χλμ. (ή στους 18μήνες), με
προφανή οφέλη στο κόστος συντήρησης και λειτουργίας (TCO).







παρουσίαση«

Volkswagen

e-CRAFTER
• Το νέο Volkswagen e-Crafter
στην ελληνική αγορά

Το νέο Volkswagen e-Crafter, η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση
του πολύ επιτυχημένου μοντέλου της Volkswagen,
είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα.
Aποτελώντας την ιδανική λύση για μεταφορές και
διανομές σε αστικό περιβάλλον: η ηλεκτρική αυτονομία των 173 χιλιομέτρων (σε κύκλο NEDC)
χάρη στη μεγάλη χωρητικότητα της μπαταρίας του,
η έκλυση μηδενικών ρύπων κατά την κίνησή του,
η απουσία καυσαερίων και θορύβου, σε συνδυασμό με την κορυφαία ροπή του, το καθιστούν ιδανικό συνεργάτη για τον οδηγό και άξιο πρεσβευτή
για κάθε επιχείρηση που το εντάσσει στον στόλο
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της. Την ίδια στιγμή, το e-Crafter αποκτά ελεύθερη
πρόσβαση στις πιο αυστηρές ζώνες κυκλοφορίας
που ισχύουν στα κέντρα των σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων.
Για την εξέλιξη του e-Crafter, η Volkswagen
Επαγγελματικά Οχήματα αξιολόγησε 210.000 οδηγικά προφίλ από περισσότερους από 1.500 πελάτες της. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι η πλειοψηφία
των οδηγών διανύουν καθημερινά με το βαν τους

70-100 χιλιόμετρα, με τη Volkswagen να εξασφαλίζει
στο e-Crafter σχεδόν διπλάσια ηλεκτρική αυτονομία.
Ο στόχος ήταν η δημιουργία ενός ηλεκτρικού μεγάλου πάνελ-βαν το οποίο θα έχει πρακτικά τεχνικά χαρακτηριστικά που θα υπερκαλύπτουν τις
καθημερινές ανάγκες του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα την τιμή απόκτησής του σε χαμηλά επίπεδα,
ώστε να αποτελεί ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία.
Ως μέρος της διαδικασίας εξέλιξης, ένας στόλος από
38 e-Crafter προπαραγωγής τέθηκε στη διάθεση 25
μεγάλων εταιρειών αστικών διανομών στη Γερμανία,
τη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία και τη Σουηδία,
με τη Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα να συλλέγει πολύτιμα δεδομένα προερχόμενα κατευθείαν

από τους μελλοντικούς χρήστες του οχήματος!
Από τεχνικής άποψης, το e-Crafter σχεδιάστηκε εξ
αρχής ώστε να έχει βέλτιστα τοποθετημένο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εξοικονόμηση χώρου με την τοποθέτηση
της 35,8 kWh και 318 κιλών μπαταρίας ιόντων λιθίου,
στο κάτω μέρος του οχήματος. Με αυτό τον τρόπο,
επιτυγχάνεται η πλήρης αξιοποίηση της χωρητικότητας φορτίου των 10,7 τ.μ. και του ύψους των 2.590
χιλιοστών.
Το ίδιο ισχύει και για άλλες σημαντικές διαστάσεις,
όπως το πλάτος (1.380 χλστ.) και το ύψος του διαμερίσματος φόρτωσης (1.861 χλστ.). Το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 970 κιλά, ανάλογα με την
διαμόρφωση της παραγγελίας του πελάτη.
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παρουσίαση«

παρουσίαση «

Volkswagen

e-CRAFTER

■■■■
Ο ηλεκτροκινητήρας του e-Crafter είναι ενσωματωμένος στο εμπρός μέρος. Αποδίδει 136 ίππους (100 kW)
μέγιστης ισχύος και ροπή 290 Nm. Η ισχύς μεταφέρεται στους μπροστινούς τροχούς μέσω ενός αυτόματου
κιβωτίου μονής σχέσης σχεδιασμένο ειδικά για επαγγελματικά οχήματα.
Το e-Crafter προσφέρει μεγάλη ευκολία όσον αφορά
στη φόρτιση. Σε σταθμό φόρτισης συνεχούς ρεύματος
με ισχύ 40 kW, η μπαταρία του φτάνει στο 80% της χωρητικότητά της σε μόλις 45 λεπτά της ώρας ενώ σε
φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, ισχύος 7,2 kW,
φορτίζεται στο 100% εντός 5 ωρών και 20 λεπτών – για
παράδειγμα κατά τη νύχτα, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

44 ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 ● #194

Ολόκληρη η γκάμα του Crafter, ανάμεσά τους φυσικά
και το e-Crafter, κατασκευάζεται σε ένα προηγμένο,
σχεδόν καινούργιο – έναρξη λειτουργίας μόλις το 2016
– εργοστάσιο της Volkswagen, στη Września της
Πολωνίας. Η συγκεκριμένη κατασκευαστική μονάδα
πληροί ήδη την επιθετική περιβαλλοντική στρατηγική
goTOzero της Volkswagen, για επίτευξη κλιματικής
ουδετερότητας ως προς το CO2 μέχρι το 2050. Εδώ και
δύο χρόνια το εργοστάσιο στη Września τροφοδοτείται
από ενέργεια προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές,
κυρίως ανεμογεννήτριες και υδροηλεκτρικούς σταθμούς ενέργειας, με τους ρύπους CO2 να έχουν μειωθεί κατά 80%.



Ηλεκτρικό σάρωθρο Green Machines
500ze και 500ze+ από την Νικ. Ι.
Θεοχαράκης Α.Ε.
Το περιβάλλον κινδυνεύει. Κινδυνεύει εξίσου τοπικά όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Καθώς
οι πόλεις προσπαθούν να μειώσουν την αιωρούμενη σκόνη και τις εκπομπές καυσαερίων,
καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες για να μειωθούν και οι εκπομπές CO2.
Εδώ και πολλά χρόνια, η Green Machines συμβάλλει
αποφασιστικά στην προσπάθεια των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για καθαρότερες πόλεις, παρέχοντας αποτελεσματικά και εξελιγμένα σάρωθρα.
Ένα εξ αυτών είναι και τo ηλεκτρικό σάρωθρο GM
500ze που διαθέτει δύο ανεξάρτητες βούρτσες για
μέγιστη απόδοση καθαρισμού. Επιπλέον, το 500ze
διαθέτει μοναδικό σύστημα αναρρόφησης με στροβιλισμό του αέρα μέσα στον κάδο, επιτυγχάνοντας
πανίσχυρη αναρρόφηση της σκόνης και των στερεών
απορριμμάτων. Το GM 500ze έχει φίλτρα σκόνης 3
σταδίων και μειώνει σημαντικά την κατανάλωση
νερού!
Παράλληλα, χάρη στον εκλεπτυσμένο και εργονομικό
σχεδιασμό του, αλλά και στην κίνησή του αμιγώς με
ηλεκτρικό ρεύμα, το GM 500ze προσφέρει μειωμένο
κόστος χρήσης και συντήρησης. Ακόμα, είναι εξαι-
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ρετικά άνετο για τον χειριστή του, με έξυπνη εναλλαγή μέσω του joystick με ένα άγγιγμα, μεταξύ των
λειτουργιών σάρωσης και κίνησης.
Τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα σάρωθρα της Green
Machines είναι εφοδιασμένα με μπαταρίες ιόντων λιθίου τελευταίας γενιάς. Διατηρούν τη φόρτισή τους
σε όλη τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, ενώ το
απίστευτα χαμηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας
τους (μόλις 3 € ανά φόρτιση), σημαίνει ότι το κόστος
απόκτησης μπορεί να αποσβεσθεί σε ελάχιστο χρόνο.
Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των συγκεκριμένων μοντέλων, είναι ο χαμηλός θόρυβος λειτουργίας τους.
Σε μέρη όπου ο θόρυβος είναι ανεπιθύμητος, όπως
στους πεζοδρόμους, στα πάρκα, τα κοιμητήρια ή τα
πάρκινγκ των νοσοκομείων, τα σάρωθρα της Green
Machines κάνουν τη δουλειά τους περνώντας αθόρυβα.

