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Μηνιαίο περιοδικό
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ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αγαπητοί Αναγνώστες,

H …μηχανή δυσκολεύεται να πάρει μπροστά. Και πως να πάρει, όταν η γενιά μας έχει γνωρίσει μια
10ετη κρίση, capital control, τρόικα, κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων, πανδημία και τώρα, ένας ασύλ-
ληπτος πόλεμος, στην καρδιά της Ευρώπης. Ο οικονομικός ιστός της Ευρώπης μοιάζει με πουλόβερ που
ξεχειλώνει. Και ο κλάδος των μεταφορών, των παρεμφερών στοιχείων που την περιβάλλουν να βρίσκεται
σε θέση άμυνας. Και με κοινό παρονομαστή την ακρίβεια.
Ηδη από τα τέλη Φεβρουαρίου, η ρωσική επίθεση στη Ουκρανία οδήγησε στην αύξηση των τιμών του
αργού πετρελαίου και το βαρέλι να ξεπερνά τα 100 δολάρια για πρώτη φορά μετά το 2014 φέρνοντας
"ιδρώτα" στις τσέπες των αυτοκινητιστών πρωτίστως και δευτερευόντως των ιδιοκτητών ΙΧ. Σε σχέση με
πέρυσι, οι τιμές στην Ελλάδα για την αμόλυβδη 95 και 100 οκτανίων, το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης,
καθώς και για το υγραέριο να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη καταγράφοντας άνοδο που πλησιάζει ακόμη
και το 50%.
Πάντως, τα επαγγελματικά οχήματα τρέχουν, παρά τη νέα κρίση σε γεωπολιτικό πεδίο,  με έναν ασύλληπτο
μεταλλακτικό ρυθμό, με την ηλεκτροκίνηση να πρωταγωνιστεί παντού. Οι πρίζες ...φυτεύονται σε χρόνο
ρεκόρ, για να είναι έτοιμες να υποδεχθούν την «έκρηξη» στην συνεχώς ανερχόμενη κατηγορία των μι-
κρών βαν, που φορτίζονται με ρεύμα και μπορούν να προσφέρουν αυτονομίες έως και 300 – 400 χλμ.
Αλλά και τα υβριδικά φορτηγά, που θα αργήσουν να τα δούμε να έχουν τη μερίδα του λέοντος στην χώρα
μας (μιας και η Ελλάδα παραμένει ουραγός στις υποδομές φόρτισης), όμως, θα αποτελούν τον μεγάλο
...κουβαλητή στις αστικές και υπεραστικές διαδρομές.
Με τα σύννεφα πολέμου να έχουν «φρενάρει» τις εξελίξεις, οι τελευταίες δείχνουν να έχουν «πεισμώσει»,
και να βρίσκουν τρόπο, έστω και με τις «τρικλοποδιές» της Ουκρανο-ρωσικής κρίσης, ώστε να πατήσουν
σε στέρεο έδαφος.
Καλή ανάγνωση, με ένα πλούσιο θεματολόγιο μέσα από το περιοδικό μας, που βλέπει με θετική ματιά τις
εξελίξεις και ποντάρει στην "μαγική" τεχνολογία, τις πληθωρικές παρουσιάσεις νέων μοντέλων και ενη-
μερώνει εδώ και πολλά, πολλά χρόνια τον κλάδο που κρατάει ζωντανό έναν από τους οικονομικούς
πνεύμονες της Ελληνικής Οικονομίας. 

Με τιμή
Γεώργιος Χρυσοσπάθης

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

“

Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές στις μεταφορές το 2022

■ Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές το 2022

Μεταφορές

H μετάβαση των οδικών τελών από ένα μοντέλο χρονοεξαρτώμενων χρεώσεων («βινιέτες»), σε ένα σύστημα

με βάση την απόσταση ή τα χιλιόμετρα, ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι αρχές «ο ρυπαίνων πληρώνει»

και «ο χρήστης πληρώνει». Ουσιαστικά, θα γίνει σταδιακή κατάργηση των χρονοεξαρτώμενων οδικών τελών, με-

τάβαση σε διόδια. Επίσης, θα υπάρξουν μειωμένα τέλη για οχήματα μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών και θα συμβεί

επέκταση των νέων κανόνων στα λεωφορεία, τα ημιφορτηγά και τα επιβατικά αυτοκίνητα.

1. ΤΕΛΗ , ΔΙΟΔΙΑ 

Μια νέα σειρά προστίμων θα ισχύει μετά τις 27 Φεβρουαρίου. Μεταξύ αυτών και των πιο σοβαρών θα είναι η

άρνηση διενέργειας ελέγχου στο φορτηγό – ταχογράφο κ.α. – εμπίπτει πρόστιμο που αγγίζει τα 3.000 ευρώ.

Επίσης, 3.000 ευρώ είναι το πρόστιμο στην περίπτωση που άδεια του Φορτηγού, έχει αλλοιωθεί ή έχει λήξει.

Με 3.000 ευρώ θα βρεθούν όσοι έχουν στην κυκλοφορία ΦΔΧ χωρίς να έχει απογραφεί, ενώ, 3.000 ευρώ είναι και

το πρόστιμο για παράνομη μεταφορά βυτιοφόρου, σε μη νόμιμο τόπο φόρτωσης..

2. ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
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 ενημέρωση

“

Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές στις μεταφορές το 2022

Ξεκίνησε ήδη να ισχύει η υποχρεωτική καταχώρηση των συνοριακών διελεύσεων στους ταχογράφους. Η μη τήρηση

της υποχρέωσης αυτής θα επιφέρει κυρώσεις και πρόστιμα, τα οποία ορίζονται από κάθε χώρα ξεχωριστά. Σκοπός

αυτής της νέας διάταξης είναι η πιο εύκολη και αποτελεσματική εφαρμογή/έλεγχος των διατάξεων που αφορούν

την απόσπαση εργασίας των οδηγών αλλά και το cabotage. Οι οδηγοί πρέπει να καταχωρούν χειροκίνητα την συ-

νοριακή διέλευση είτε μόλις περάσουν το σύνορο, ή στην πρώτη κοντινότερη στάση που θα πραγματοποιήσουν σε

μικρή απόσταση από το σύνορο.

3.  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

Μια σημαντική διάταξη αφορά την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης απόσπασης εργασίας των οδηγών.  στην δια-

δικτυακή πλατφόρμα της Ε.Ε. IMI. Ειδικότερα, ισχύει η υποχρέωση των μεταφορέων να καταβάλουν στους οδηγούς

που απασχολούν τον κατώτατο μισθό του κράτους υποδοχής αναλογικά με τον χρόνο που παραμένουν εκεί, στις

περιπτώσεις απόσπασης εργασίας.

4. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ
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 ενημέρωση

“

Νέα διαδικασία για την κυκλοφορία ρυμουλκούμενων

Με την παραπάνω Απόφαση (Β΄ 4966) επιλύεται ένα χρόνιο

πρόβλημα, καθώς έως σήμερα, τα ρυμουλκούμενα κυκλο-

φορούσαν χωρίς έντυπο άδειας κυκλοφορίας, αλλά με ει-

δικό σημείωμα ρυμούλκησης, το οποίο συνδεόταν με

συγκεκριμένο μηχανοκίνητο όχημα.

Πλέον, αποσυνδέεται η κυκλοφορία των ρυμουκλούμενων

με συγκεκριμένο όχημα, με σκοπό τη διευκόλυνση της με-

ταφορικής δραστηριότητας.

■ Σε ισχύ η νέα διαδικασία 

χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ

Σε ισχύ τίθεται από 17 Φεβρουαρίου 2022, η νέα διαδικασία για την κυκλοφορία των 

ρυμουλκούμενων οχημάτων, η οποία προβλέπει τη χορήγηση ανεξάρτητης άδειας και

πινακίδων κυκλοφορίας, με βάση την Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός

Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος
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 ενημέρωση

“

Νέα διαδικασία για την κυκλοφορία ρυμουλκούμενων

Η διαδικασία προβλέπει ότι όσοι ιδιοκτήτες ρυμουλκούμενων κατηγορίας Ο1 κατέχουν ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης θα

πρέπει εντός δύο ετών να μεταβούν στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, υπο-

βάλλοντας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Απόφαση, κατά περίπτωση, με βάση το πλαίσιο που έχει εκδοθεί το

ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης κάθε οχήματος.

Ειδικότερα:

Α) Όταν το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης έχει εκδοθεί βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ,

απαιτούνται:

1 Αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας

2. Το πρωτότυπο σημείωμα ρυμούλκησης

3. Τουλάχιστον τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες του οχή-

ματος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με ανάλυση τουλάχι-

στον 640x480p, διαστάσεων 7×10 cm, ούτως ώστε στις δυο

από αυτές να φαίνεται ευκρινώς η οπίσθια όψη του (φώτα,

θέση πινακίδας κυκλοφορίας), η πλάγια και η εμπρόσθια

όψη του (διάταξη σύνδεσης με το ρυμουλκό όχημα) και στις

άλλες ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος

και το πινακίδιο του κατασκευαστή,

4. Αποτύπωμα του 17/ψήφιου αριθμού αναγνώρισης του

οχήματος στην περίπτωση που αυτός δύναται να αποτυπω-

θεί (π.χ. είναι εγχάρακτος ή ανάγλυφος)

Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται άμεσα η άδεια κυκλοφορίας

και χορηγούνται κρατικές πινακίδες.
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 ενημέρωση

“
Νέα διαδικασία για την κυκλοφορία ρυμουλκούμενων

Β) Όταν το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης έχει εκδοθεί βάσει της υπ’ αριθμ. οικ. 34075/3603/1999 (Β΄ 2117)

υ.α., αρχικά κατατίθενται στην Υπηρεσία τα ανωτέρω 1 έως και 4 δικαιολογητικά της περίπτωσης Α).:

Στη συνέχεια η Υπηρεσία χορηγεί 17ψηφιο νέο αριθμό αναγνώρισης του οχήματος, ο οποίος χαράσσεται με ευθύνη μη-

χανικού σε αυτό.

Τέλος, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει εκ νέου στην Υπηρεσία τα επιπρόσθετα κάτωθι δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση

της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας και τη χορήγηση των κρατικών πινακίδων:

Γ) Όταν το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης έχει εκδοθεί βάσει της υπ’ αριθμ. 23780/1978 (Β΄ 42) υ.α. πριν την

τροποποίησή της από την υπ’ αριθμ. οικ. 34075/3603/1999 (Β΄ 2117) υ.α., αρχικά κατατίθενται στην Υπηρεσία

τα ανωτέρω 1 έως και 4 δικαιολογητικά της περίπτωσης Α) και η Υπηρεσία χορηγεί 17ψηφιο νέο αριθμό ανα-

γνώρισης του οχήματος.

Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε Μηχανικό, ο οποίος συντάσσει νέα δήλωση και χαράσσει τον νέο αριθμό

αναγνώρισης.Τέλος, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει εκ νέου στην Υπηρεσία τη νέα δήλωση μηχανικού και τα επιπρόσθετα δι-

καιολογητικά (2) και (3) της περίπτωσης (Β) για την ολοκλήρωση της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας και τη χορήγηση των

κρατικών πινακίδων.

1 βεβαίωση μηχανικού ότι χάραξε τον νέο αριθμό   ,

2. νέες έγχρωμες φωτογραφίες, με ανάλυση τουλάχιστον

640x480p, διαστάσεων 7×10 cm, στις οποίες φαίνεται ο νέος

εγχάρακτος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πι-

νακίδιο του κατασκευαστή (θα πρέπει να φαίνεται η διακριτή

γραφή του υπάρχοντος αριθμού αναγνώρισης) και

3. το νέο αποτύπωμα του εγχάρακτου αριθμού αναγνώρι-

σης του οχήματος.







Κατά τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας για

την κατηγορία ρυμουλκούμενων ιδιωτικής χρή-

σης καταβάλλεται τέλος αδείας ως εξής:

• Για την κατηγορία Ο1 θα καταβάλλεται το ποσό

των 30 Ευρώ, με κωδικό παράβολου 2992 (κω-

δικός ανταλλακτικών πινακίδων), μέχρις ότου

δημιουργηθεί αντίστοιχος κωδικός αδείας.

• Για τις κατηγορίες Ο2 και άνω καταβάλλεται το

αντίστοιχο τέλος αδείας που προβλέπεται για την

κυκλοφορία ιδιωτικής χρήσης οχημάτων (75

ευρώ).

Τέλος, για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και

πινακίδων ρυμουλκούμενων κατηγορίας Ο2 και

άνω, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολου-

θήσουν τις προβλέψεις της Απόφασης (Β΄ 4966)

και να απευθυνθούν στις κατά τόπου

Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των

Περιφερειών της χώρας, ανάλογα με την κατη-

γορία κάθε ρυμουλκούμενου.
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 ενημέρωση

Το Κοινοβούλιο έδωσε το τελικό «πράσινο φως» σε συμφωνία με τις κυβερνήσεις της ΕΕ σχετικά με την επικαιρο-

ποίηση των κανόνων που καθορίζουν τα τέλη που μπορούν να επιβάλλουν τα κράτη μέλη στα φορτηγά αλλά και στα

λεωφορεία, τα ημιφορτηγά και τα επιβατικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν τις οδούς του διευρωπαϊκού δικτύου

μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Αυτό δεν θα υποχρεώσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιβάλλουν τέλη στα οχήματα που χρησι-

μοποιούν τους δρόμους τους. Ωστόσο, εάν επιλέξουν να το πράξουν, θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες της ΕΕ.

Στόχος των νέων κανόνων είναι η μετάβαση των οδικών τελών από ένα μοντέλο χρονοεξαρτώμενων χρεώσεων

(«βινιέτες»), σε ένα σύστημα με βάση την απόσταση ή τα χιλιόμετρα, ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι

αρχές «ο ρυπαίνων πληρώνει» και «ο χρήστης πληρώνει».

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν ότι τα κράτη μέλη θα καταργήσουν σταδιακά τις βινιέτες για τα βαρέα επαγγελματικά

Τι είναι η ευρωβινιέτα που αλλάζει τις μεταφορές
Εγκρίθηκε από την ΕΕ η απόφαση τα οδικά τέλη για τα φορτηγά να μεταβούν 

από τη χρέωση βάσει χρόνου στη χρέωση βάσει απόστασης, καθιστώντας 

αποτελεσματικότερη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

■ Διόδια αντί «βινιετών»
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“

Τι είναι η ευρωβινιέτα που αλλάζει τις μεταφορές

οχήματα (φορτηγά και λεωφορεία) σε ολόκληρο το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ εντός οκτώ ετών από την έναρξη ισχύος

των νέων κανόνων, και θα αρχίσουν να εφαρμόζουν διόδια (τέλη βάσει απόστασης). Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα εξα-

κολουθούν να είναι σε θέση να διατηρούν βινιέτες για συγκεκριμένα τμήματα αυτού του δικτύου, εάν μπορούν να

αποδείξουν ότι ένας νέος τρόπος χρέωσης θα ήταν δυσανάλογος προς τα αναμενόμενα έσοδα.

Για να ενθαρρυνθεί η ευρύτερη χρήση πιο φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να

καθορίσουν διαφορετικά τέλη χρήσης του οδικού δικτύου με βάση τις εκπομπές CO2 για τα φορτηγά και τα λεωφορεία

και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις για τα ημιφορτηγά και τα μικρά λεωφορεία, από το 2026. Θα πρέπει επίσης να μει-

ώσουν σημαντικά τα τέλη για τα οχήματα μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών.

■ Οικολογικότερες χρεώσεις

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι βινιέτες θα ισχύουν για μικρότερες περιόδους (μία ημέρα, μία εβδομάδα ή 10

ημέρες) και θα έχουν ανώτατα όρια τιμών που μπορούν να επιβληθούν στα επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να διασφα-

λίζεται η δίκαιη μεταχείριση των περιστασιακών οδηγών από άλλες χώρες της ΕΕ. Οι χώρες της ΕΕ που επιθυμούν

να χρεώσουν ελαφρύτερα οχήματα, όπως ημιφορτηγά, μικρά λεωφορεία και επιβατικά αυτοκίνητα, θα εξακολου-

θήσουν να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ συστημάτων διοδίων ή βινιετών.

■ Ημιφορτηγά και αυτοκίνητα φόρτισης
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 ενημέρωση

“

Τι είναι η ευρωβινιέτα που αλλάζει τις μεταφορές

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν ότι τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος των κανόνων, τα κράτη μέλη θα δημοσιοποιούν

τα διόδια και τα τέλη χρήσης που επιβάλλονται στην επικράτειά τους, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά

με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα έσοδα αυτά. Το ΕΚ επιθυμεί τα έσοδα που προκύπτουν από τα τέλη

αυτά να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των μεταφορών, των υποδομών και της κινητικότητας.

■ Περισσότερη διαφάνεια

Ο εισηγητής του ΕΚ Giuseppe Ferrandino (Σοσιαλιστές, Ιταλία) δήλωσε: «Η κατάργηση της βινιέτας για τα βαρέα οχή-

ματα θα τυποποιήσει ένα σύστημα που επί του παρόντος είναι υπερβολικά κατακερματισμένο. Θα ενθαρρύνουμε

τον κόσμο των μεταφορών να χρησιμοποιεί καθαρότερα οχήματα. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που πετύχαμε την καθιέ-

ρωση της μονοήμερης βινιέτας για όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν, η οποία θα επιτρέψει στους ταξιδιώτες να

καταβάλλουν εύλογο αντίτιμο για το ταξίδι τους. Αυτό αποτελεί επίσης θετική εξέλιξη για τον τουρισμό: διασφαλίζει

ότι οι ταξιδιώτες δεν θα τιμωρούνται».

■ Δηλώσεις

Οι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη

θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των νέων κανόνων.

■ Επόμενα βήματα
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H FIAT εμπλουτίζει τεχνολογικά τα επαγγελματικά της μοντέλα, 

με την ηλεκτροκίνηση και τη συνδεσιμότητα να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Συγκεκριμένα, η ιταλική φίρμα  εστιάζει στην πα-

ραγωγή αποδοτικών προϊόντων, αλλά και στη δη-

μιουργία πρωτοποριακών υπηρεσιών που

στηρίζουν τους χρήστες ελαφρών επαγγελματικών

αυτοκινήτων. Για το σχεδιασμό του νέου, αμιγώς

ηλεκτρικού E-Ducato, η ομάδα της Fiat

Professional πραγματοποίησε έρευνες σε μεγάλο

βάθος ώστε να προσδιορίσει τις ανάγκες των πε-

λατών και να προσφέρει τις ιδανικές διαμορφώ-

σεις για το νέο της μοντέλο.

Το βασικό ερώτημα που έχει κάθε χρήστη επαγ-

γελματικού οχήματος  είναι κατά πόσο τον συμφέ-

ρει η χρήση ενός αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου για

τη δουλειά του σε σχέση με ένα συμβατικό όχημα

με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Οι ομάδες της

Fiat Professional και του τμήματος e-Mobility της

Stellantis, συνεργάστηκαν ώστε να δημιουργή-

σουν μια πρακτική εφαρμογή, η οποία θα δώσει

απάντηση με στοιχεία σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα

σε κάθε ένα επαγγελματία ξεχωριστά, με βάση τις

δικές του ανάγκες.
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Τι προσφέρει η νέα δωρεάν 
εφαρμογή  που πλέον εφαρμόζεται 
στα επαγγελματικά της FIAT 

Pro Fit by E-Ducato





Η εντελώς δωρεάν εφαρμογή “Pro Fit by E-Ducato”,

η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του παρακάτω συν-

δέσμου https://profitbyeducato.com/#/login, σχε-

διάστηκε με εστίαση στον επαγγελματία. Αποτελεί

ένα πρόγραμμα προσομοίωσης μέσω του οποίου,

ο χρήστης απλά χρειάζεται να κάνει εγγραφή και να

δηλώσει τα σχετικά στοιχεία που αφορούν στον

στόλο και τη χρήση των επαγγελματικών οχημάτων

που διαχειρίζεται (τύπος οχημάτων, μεταφορικές

δυνατότητες, καθημερινή χρήση, κτλ.). Μετά την ει-

σαγωγή των στοιχείων, το Pro Fit, προτείνει τις ιδα-

νικές εκδόσεις του E-Ducato για το συγκεκριμένο

χρήστη. Όπως και στο σύνολο της οικογένειας

Ducato, το αμιγώς ηλεκτρικό E-Ducato προσφέρει

πολλαπλές δυνατότητες διαμόρφωσης, που αφο-

ρούν στο αμάξωμα (Van, pick-up και σασί), στην αυ-

τονομία (από 235 έως 370χλμ.), αλλά και στις

μεταφορικές δυνατότητες που είναι οι κορυφαίες

στην κατηγορία με ωφέλιμο όγκο από 10 έως 17μ3

και ωφέλιμο φορτίο έως 1.950 κιλά.  

Μετά και την επιλογή του E-Ducato που ταιριάζει στο

συγκεκριμένο χρήστη, το Pro Fit υπολογίζει το κέρ-

δος από τη χρήση του ηλεκτρικού μοντέλου σε

σχέση με το συμβατικό μοντέλο που έχει ήδη ο χρή-

στης. Το σύστημα είναι εξαιρετικά ευέλικτο και μπο-

ρεί να προσαρμοστεί ακριβώς στις προτιμήσεις του

επαγγελματία για μια όσο γίνεται πιο ρεαλιστική

προσομοίωση.

Οι δυνατότητες όμως του Pro Fit πηγαίνουν ακόμα

ένα βήμα παραπέρα. Μέσω της χρήσης ενός

smartphone και της δωρεάν εφαρμογής “Pro Fit by

E-Ducato”, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί το ή

τα επαγγελματικά του οχήματα, έτσι ώστε τα στοιχεία

που συλλέγονται να προσφέρουν απόλυτα ακριβή

δεδομένα στο πρόγραμμα προσομοίωσης. Με αυτό

τον τρόπο με απόλυτη ακρίβεια ο επαγγελματίας

γνωρίζει το κέρδος από τη χρήση του E-Ducato σε

οικονομικό επίπεδο.

■ Pro Fit by E-Ducato
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Τι προσφέρει η νέα δωρεάν εφαρμογή  που πλέον εφαρμόζεται  στα επαγγελματικά της FIAT 

Σύμφωνα με τον κ. Domenico Gostoli, Επικεφαλής των προγραμμάτων εξηλεκτρισμού

της Fiat Professional: «Το E-Ducato, το πρώτο μας μοντέλο με μηδενικούς ρύπους, απο-

τελεί μια νέα πρόταση στον τομέα μας και παράλληλα ένα σημείο καμπής στην ιστορία

μας. Δεν θα μπορούσε λοιπόν παρά να συνοδεύεται και από μια σειρά πρωτοποριακών

λύσεων που επιτρέπουν στους πελάτες μας να περάσουν στην εποχή της ηλεκτροκίνη-

σης χωρίς το άγχος της μετάβασης από τα συμβατικά οχήματα σε εκείνα με μηδενικούς

ρύπους.»

To νέο αμιγώς ηλεκτρικό E-Ducato είναι διαθέσιμο και στην Ελληνική αγορά, ενώ οι

πλέον δημοφιλείς διαμορφώσεις L2H2 και L3H2 διαθέτουν Λιανική Τιμή Προ Φόρων

κάτω των 50.000€ και δικαιούνται επιδότησης από το πρόγραμμα "Κινούμαι Ηλεκτρικά".

Παράλληλα όλες οι εκδόσεις του E-Ducato, καλύπτονται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση

με ισχύ έως 200.000χλμ. Επιπρόσθετα, η μπαταρία των 79kWh καλύπτεται από εγγύηση

10 ετών ή 220.000χλμ., ενώ η μπαταρία των 47kWh φέρει αντίστοιχα εγγύηση  8 ετών ή

160.000 km.

■ Επικεφαλής των προγραμμάτων εξηλεκτρισμού της Fiat Professional
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Χάρη στις πιο πρόσφατες εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας, όπως

είναι η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη και οι υπολογιστές υψηλών 

επιδόσεων, τα αυτόνομα αυτοκίνητα που κάποτε βλέπαμε σε ταινίες 

επιστημονικής φαντασίας δεν θα αργήσουν να γίνουν πραγματικότητα.

Ένα σημαντικό όφελος είναι ότι σήμερα, το 95%

των τροχαίων στην ΕΕ υπεισέρχεται σε κάποιο

επίπεδο ανθρώπινο σφάλμα, κοστίζοντας τη ζωή

σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο. Η έλευση μη

επανδρωμένων αυτοκίνητων και φορτηγών μπο-

ρούν να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των ατυ-

χημάτων και να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια. 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν επίσης να πε-

ριορίσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τις

εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου και ατμο-

σφαιρικών ρύπων, αλλά και να αυξήσουν την

πρόσβαση στην κινητικότητα για άτομα που δεν

μπορούν να οδηγήσουν, για παράδειγμα, τους

ηλικιωμένους και τα άτομα με κινητικές δυσκο-

λίες.

Για παράδειγμα, η MAN, σε συνεργασία με την

εταιρεία εφοδιαστικής DB Schenker και τη Σχολή

Εφαρμοσμένων Επιστημών της Fresenius, έχει

ξεκινήσει μια αναπτυξιακή σύμπραξη με στόχο τη

δοκιμή της φάλαγγας σε πραγματικές συνθήκες

για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφο-

ρών. 





Στις δοκιμαστικές διαδρομές στον αυτοκινητό-

δρομο A9 μεταξύ    Μονάχου και Νυρεμβέργης

βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο οι αλλαγές και τα

πλεονεκτήματα για την καθημερινότητα των

οδηγών.

Στα κινητά εργοτάξια αυτοκινητόδρομων προ-

καλούνται συχνά σοβαρά ατυχήματα παρά τα

ευδιάκριτα συστήματα προειδοποίησης. Aυτός

τεχνολογία «
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Σήμερα, τα αυτόνομα οχήματα και τα οφέλη τους 
θέτουν νέες προκλήσεις στον χώρο των μεταφορών.

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
Τα οφέλη, η πρόοδος της ΜΑΝ 





Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου "aFAS", η MAN σχεδίασε μαζί με επτά άλλους συνεργάτες

ένα πρωτοποριακό όχημα προστασίας, το οποίο μπορεί να εκτελεί την εργασία του χωρίς οδηγό.

● Ο κίνδυνος για τους εργαζομένους της ομάδας του εργοταξίου μειώνεται σημαντικά

● Αξιοπιστία και ασφάλεια χάρη στην πληθώρα αισθητήρων και το λογισμικό ελέγχου

● Συνεχής επαφή με το όχημα εργασίας μέσω ασύρματης σύνδεσης δεδομένων

● Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για κάθε διαδικασία επιτάχυνσης, πέδησης και διεύθυνσης

του οχήματος καθοδήγησης

● Στο πλαίσιο μιας σύμπραξης μεταξύ της MAN και της Hamburger Hafen & Logistik AG συγ-

κεντρώνονται σημαντικές γνώσεις για την περαιτέρω εξέλιξη διαδικασιών αυτοματοποίησης

ώστε να δημιουργηθεί ένα σύστημα κατάλληλο για τις αγορές.

● Ρεαλιστική ανάλυση και επαλήθευση των ακριβών απαιτήσεων για την προσαρμοσμένη στις

ανάγκες των πελατών χρήση και την ενσωμάτωση αυτόνομα κινούμενων φορτηγών στην πλή-

ρως αυτόματη διαδικασία διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων.



● ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 ● #20228

Αυτόνομη Οδήγηση




Αυτός   είναι ο στόχος της συνεργασίας της

MAN με την Hamburger Hafen und Logistik

AG στο πλαίσιο της πρακτικής δοκιμής

"Hamburg TruckPilot". 

Περιβάλλον για τις πρακτικές δοκιμές είναι το

HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA)

και μια διαδρομή μήκους περίπου 70 χιλιο-

μέτρων στον γερμανικό αυτοκινητόδρομο A7.

Δύο πρωτότυπα φορτηγά εξοπλισμένα με αν-

τίστοιχα ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματο-

ποίησης πραγματοποιούν πλήρως

αυτοματοποιημένα τη διαδρομή προς το

Container Terminal. Η φόρτωση και εκφόρ-

τωση μπορεί επίσης να πραγματοποιείται αυ-

τόνομα. Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία ένας

εκπαιδευμένος οδηγός ασφαλείας βρίσκεται

συνεχώς μέσα στο όχημα και επιτηρεί τα συ-

στήματα αυτοματοποίησης.

Όπως και σε άλλα έργα, σε πρώτο πλάνο βρί-

σκεται η ενσωμάτωση του συστήματος σε

συγκεκριμένες διαδικασίες εργασίας κά-

ποιου μελλοντικού χρήστη. Όλες οι γνώσεις

που μπορούμε να αποκτήσουμε από την πρα-

κτική δοκιμή είναι σημαντικές για την περαι-

τέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας της

αυτοματοποιημένης οδήγησης.

τεχνολογία «
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Το ID. Buzz θα προσφέρει πολύ εύκολη διαδικασία 
φόρτισης “Plug & Charge” σε δημόσιους σταθμούς 

και δυνατότητα επιστροφής ενέργειας στο δίκτυο

Πέντε χρόνια μετά και χιλιάδες ώρες εξέλιξης, το

ID. Buzz, ένα αυτοκίνητο που φέρνει τα πάνω-

κάτω στην ηλεκτροκίνηση, είναι έτοιμο για την

παγκόσμια πρεμιέρα του. Η αντίστροφη μέτρηση

έχει ήδη ξεκινήσει, με το μοντέλο, το αμιγώς ηλε-

κτρικό και χωρίς εκπομπές ρύπων Bulli της νέας

εποχής να αποκαλύπτεται την Τετάρτη 9 Μαρτίου.

Μάλιστα, θα παρουσιαστούν δύο εκδόσεις του, το

ID. Buzz σε πενταθέσια διαμόρφωση και το ID.

Buzz Cargo, ως van.

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα έχει ξεκι-

νήσει την τελική φάση δοκιμών του ID. Buzz, σε

δημόσιους δρόμους. Ένας στόλος αυτοκινήτων

προπαραγωγής βρίσκεται σε κυκλοφορία στη

Βαρκελώνη, το Παρίσι, το Λονδίνο, το Άμστερνταμ,

την Κοπεγχάγη, του Αμβούργο και το Ανόβερο. Ο

στόχος είναι τόσο μερικές επιπλέον εκατοντάδες

χιλιομέτρων κυκλοφορίας σε πραγματικές συνθή-

κες όσο και εγρήγορση του ευρωπαϊκού κοινού

για ένα μοντέλο που φέρνει την ιστορική κληρο-

νομιά του Bulli, στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Τα ID. Buzz που ήδη κυκλοφορούν είναι ελαφρώς

καμουφλαρισμένα. Παρ’ όλα αυτά γίνεται αντιλη-

πτό ότι η τελική μορφή του αυτοκινήτου ελάχιστα

διαφέρει από το πρωτότυπο του 2017 ενώ εμφα-

νείς είναι και οι ομοιότητες με το θρυλικό T1, το αρ-

χέτυπο Bulli που παρουσιάστηκε σχεδόν 70

χρόνια πριν. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν εξαι-

ρετικά κοντούς πρόβολους, μέγιστη αξιοποίηση

του χώρου με compact διαστάσεις, την κλασική

σχεδιαστική διαίρεση του αμαξώματος σε άνω και

κάτω επίπεδο, συν το αδιαμφισβήτητο «πρό-

σωπο» με το σχήμα “V”. Και ακριβώς όπως το αρ-

χικό Bulli, το ID. Buzz έχει επίσης κίνηση στους

πίσω τροχούς.

Σε μηχανολογικό επίπεδο, η νέα γκάμα μοντέλων

βασίζεται στην αρθρωτή πλατφόρμα για την ηλε-

κτροκίνηση (MEB) του Volkswagen Group. Και οι

δύο εκδόσεις του ID. Buzz διαθέτουν μπαταρία

ιόντων λιθίου υψηλής τάσης που παρέχει ακαθά-

ριστο ενεργειακό περιεχόμενο 82 kWh (net: 77

kWh). Η μπαταρία τροφοδοτεί έναν ηλεκτροκινη-

τήρα 150 kW (204 PS), ενσωματωμένο στον πίσω

άξονα, στον οποίο και δίνει κίνηση. Η τελική ταχύ-

τητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 145 χλμ./ώρα.

Επίσημα στοιχεία για την αυτονομία δεν είναι

ακόμη διαθέσιμα αλλά αναμένεται να ξεπερνά τα

400 χιλιόμετρα. 

Η Volkswagen παρουσίασε ένα πρωτότυπο του ID. Buzz στην Έκθεση
Αυτοκινήτου του Ντιτρόιτ τον Ιανουάριο του 2017 και τράβηξε όλα τα φώτα

της δημοσιότητας. Το σταδιακό πέρασμά του μοντέλου στην παραγωγή ήταν
ένας ευχάριστος μονόδρομος για την εταιρεία, μετά την τεράστια θετική

ανταπόκριση κοινού και ειδικών. 
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Το ID. Buzz θα προσφέρει άφθονους χώρους, είτε ως επι-

βατικό, τόσο με δύο όσο και τρεις σειρές καθισμάτων, είτε

ως van. Ως μέλος της οικογένειας μοντέλων ID., θα μπορεί

να δέχεται ενημερώσεις λογισμικού “over-the-air” ενώ

μέσω της δυνατότητας “Plug & Charge” θα μπορεί να φορ-

τίζει σε δημόσιους ταχυφορτιστές με την όλη διαδικασία εξα-

κρίβωσης της ταυτότητας του οχήματος και την ανταλλαγή

των απαραίτητων δεδομένων να γίνεται αυτόματα, μέσω του

καλωδίου φόρτισης. Την ίδια στιγμή, θα υπάρχει δυνατότητα

αμφίδρομης φόρτισης, επιστροφή δηλαδή ενέργειας στο

ηλεκτρικό δίκτυο, εφόσον αυτό είναι εφικτό από τον πάροχο. 

Η παραγωγή του ID. Buzz ξεκινά το πρώτο εξάμηνο του τρέ-

χοντος έτους, με την κυκλοφορία του στην Ευρώπη να ακο-

λουθεί το φθινόπωρο. Το μοντέλο πρόκειται να

κυκλοφορήσει και στις Η.Π.Α. – θα είναι η επιστροφή του

θρυλικού Bulli στην αμερικανική ήπειρο, με εκατομμύρια

θαυμαστές από τη Νέα Υόρκη έως το Σαν Φρανσίσκο.

Το ID. Buzz παρεμπιπτόντως δεν είναι το πρώτο Bulli με ηλε-

κτρικό κινητήριο σύστημα. Πριν από πενήντα χρόνια, στην

Εμπορική Έκθεση του Ανόβερου, η Volkswagen παρου-

σίαζε ήδη ένα T2 ως πρωτότυπο που έπαιρνε κίνηση από

έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στο πίσω μέρος. Η μέ-

γιστη αυτονομία των 85 χιλιομέτρων τότε, έδειξε ωστόσο ότι

η τεχνολογία της μπαταρίας απείχε πολύ από το να είναι κα-

τάλληλη για πρακτική χρήση. Βέβαια, ήδη το μακρινό 1972

ο στόχος για ένα Bulli χωρίς εκπομπές ρύπων, έδειχνε ότι

θα ήταν ρεαλιστικός στο μέλλον. Το 2022, γίνεται πλέον πραγ-

ματικότητα.

τεχνολογία «
ηλεκτροκίνηση «

Volkswagen ID.Buzz
“Plug & Charge”



● ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 ● #20232

Actros L Driver Extent+ 
Nέα έκδοση για πιο σπέσιαλ πελάτες!!! 

H Mercedes αναβαθμίζει τη
γκάμα των φορτηγών της

και συγκεκριμένα του 
μεσαίου της φορτηγού, 
με μια νέα έκδοση την

Actros L Driver Extent+. 
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παρουσίαση «



● ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 ● #20234



Το νέο φορτηγό αποτελεί όντως, 
το απαύγασμα της άνεσης και της πολυτέλειας, 

με ιδιαίτερα προηγμένο τεχνολογικό επίπεδο 
και άλλα στοιχεία που το κάνουν ξεχωριστό. 

Οι αναβαθμίσεις του εστιάζονται

κυρίως στην εμφάνιση, αλλά και

μερικές λεπτομέρειες που κά-

νουν τη διαφορά. Όπως για πα-

ράδειγμα, η εξωτερική του

εμφάνιση,  όπου το σπέσιαλ

φορτηγό ξεχωρίζει μέσω της

αναγραφής του  ACTROS με

σκούρα γραμματοσειρά με φινί-

ρισμα χρωμίου, ενώ και το ει-

δικό σηματάκι με το όνομα της

έκδοσης, τονίζει το διαφορετικό

του πράγματος.

Επιπλέον, το Actros L Driver

Extent+ φέρει ειδικά αυτοκόλ-

λητα γραφικά σε ματ γκρι από-

χρωση, που αναβαθμίζουν

περαιτέρω τη μορφή της καμπί-

νας, η οποία μπορεί να αποκτη-

θεί σε όποιο χρώμα επιθυμεί ο

υποψήφιος αγοραστής. Στο ίδιο

μήκος κύματος κινούνται τα

μαύρα εμπρόσθια πάνελ του

αμαξώματος, όπως και το φω-

τιζόμενο αστέρι της στη μάσκα.

Τις εξωτερικές αναβαθμίσεις

συμπληρώνουν τα 4 στρογγυλά

προβολάκια οροφής που έχουν

τοποθετηθεί στο αλεξήλιο, ανα-

βαθμίζοντας την ορατότητα του

οδηγού όντας τεχνολογίας LED.

Ο μπροστινός και ο πίσω άξο-

νας της  είναι εφοδιασμένοι με

καλύμματα μπουλονιών τρο-

χών, καπάκια πίσω άξονα και

προστατευτικά καλύμματα παξι-

μαδιών τροχού. Διατίθενται με

μαύρη βαφή ή από ανοξείδωτο

χάλυβα υψηλής ποιότητας. Τα

κλειστά καλύμματα πλαισίου

από αλουμίνιο προσφέρουν δύο

επιπλέον σκαλοπάτια και συμ-

πληρώνουν τα τυπικά σκαλοπά-

τια.

Τα φωτεινά μαρσπιέ με τα σή-

ματα της  και τα σκαλοπάτια από

ανοξείδωτο χάλυβα στην

πλευρά του οδηγού και του συ-

νοδηγού, εξασφαλίζουν την

ασφαλέστερη δυνατή είσοδο και

έξοδο από το περιορισμένης

παραγωγής φορτηγό.

Ιδιαίτερο είναι και το εσωτερικό του Driver Extent+ που δεν σταματά

στο εξωτερικό, με τον ατμοσφαιρικό φωτισμό με συνολικά 138 LED

να εξασφαλίζει ευχάριστο, έμμεσο φως στην καμπίνα και να μπορεί

να ρυθμιστεί ξεχωριστά σε χρώμα και ένταση.
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To νέο Actros L Driver Extent+ 

To νέο εσωτερικό του

“
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Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η καφετιέρα,

που ταιριάζει  με τη σχεδίαση της Mercedes-Benz στο

εσωτερικό του οχήματος και η οποία μπορεί εύκολα να

αποθηκευτεί στη ποτηροθήκη χάρη στο εύχρηστο μέ-

γεθός της.

Επιπλέον, η αντικλεπτική συσκευή CabLock παρέχει

αυξημένη προστασία στους οδηγούς, καθώς το εν λόγω

σύστημα μπορεί να κλειδώσει και να ανοίξει ανεξάρ-

τητα από το σύστημα κεντρικού κλειδώματος του φορ-

τηγού.

Επίσης, τα νέα συστήματα υποβοήθησης προστατεύουν

τον οδηγό, το όχημα και τους άλλους χρήστες του οδι-

κού δικτύου - για αυτόν τον σκοπό για το Actros F δια-

τίθεται ήδη ως βασικός εξοπλισμός μια πληθώρα

στοιχείων ασφαλείας. Τα ψηφιακά συστήματα υποβοή-

θησης δεν απαλλάσσουν τον οδηγό από την ευθύνη,

αλλά μπορούν να τον υποστηρίζουν αποτελεσματικά σε

κρίσιμες καταστάσεις. Παράδειγμα Active Brake Assist

51,2: Σε συγκεκριμένες καταστάσεις, το όχημα μπορεί

να πραγματοποιεί πλήρη πέδηση σε περίπτωση στάσι-

μων και κινούμενων αντικειμένων. Σε αυτά προστίθεν-

ται το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας. 



● ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 ● #20236



Με τη σφραγίδα της Ford Performance, το νέο Ranger Raptor είναι η απόλυτη έκδοση επιδόσεων

του νέου Ford Ranger. Με ευφυέστερη τεχνολογία που ελέγχει την πιο σκληροτράχηλη νέα γενιά,

το Ranger Raptor συνδυάζει ωμή και ακατέργαστη δύναμη με μηχανική και τεχνική ακρίβεια για τη

δημιουργία του πιο προηγμένου Ranger όλων των εποχών. 

Οι Ευρωπαίοι λάτρεις του μοντέλου έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν καθώς το νέο Ranger Raptor είναι το

πρώτο μοντέλο της Next-Gen οικογένειας Ranger που λανσάρεται στην Ευρώπη, με τις παραδόσεις στους

πελάτες να ξεκινούν το τελευταίο τρίμηνο του 2022.

Η μεγαλύτερη είδηση για τους λάτρεις των επιδόσεων

είναι η εισαγωγή ενός ολοκαίνουργιου twin-turbo V6

βενζινοκινητήρα 3.0L EcoBoost που βελτιστοποιήθηκε

από την Ford Performance για να αποδίδει μέγιστη ισχύ

288 PS και ροπή 491 Nm.  

Ο twin-turbo V6 κινητήρας 3.0L EcoBoost διαθέτει ένα

συμπαγές μπλοκ κυλίνδρων από συμπιεσμένο μίγμα

γραφίτη-σιδήρου, που είναι περίπου 75% ισχυρότερο

και έως 75% πιο άκαμπτο από το σίδηρο που χρησιμο-

ποιείται στις παραδοσιακές μεθόδους χύτευσης. Η Ford

Performance εξασφάλισε ότι ο κινητήρας προσφέρει

άμεση απόκριση στις εντολές του οδηγού στο γκάζι, σε

συνδυασμό με ένα αγωνιστικής προέλευσης σύστημα

anti-lag, παρόμοιο με αυτό που είδαμε για πρώτη φορά

στα Ford GT και Focus ST, το οποίο επιτρέπει τη στιγμι-

αία και on-demand αύξηση της ισχύος. 

Οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν τον ήχο κινητήρα που

προτιμούν πιέζοντας ένα μπουτόν στο τιμόνι ή επιλέ-

γοντας ένα drive mode που χρησιμοποιεί μία από τις

κάτωθι ρυθμίσεις:

■ Περισσότερη διαθέσιμη ισχύς
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Ο σημερινός κινητήρας ντίζελ 2.0L EcoBlue bi turbo θα εξακολουθήσει να διατίθεται στο νέο Ranger

Raptor από το 2023. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δημοσιευτούν όταν πλησιάζει το λανσάρισμα. 

Το νέο Ranger Raptor διαθέτει ένα μοναδικό πλαίσιο σε σύγκριση με εκείνο του νέου Ranger. Μια σειρά

βάσεων και ενισχύσεων ειδικά εξελιγμένων για το Raptor για στοιχεία όπως η κολόνα C, ο χώρος φόρ-

τωσης και η βάση της ρεζέρβας υποστηρίζουν τα μοναδικά στοιχεία έδρασης των bumpstops, των βάσεων

στους θόλους των τροχών και των πίσω συνδέσμων των αμορτισέρ, διασφαλίζοντας ότι η επόμενη γενιά

του Ranger Raptor μπορεί να διαχειρίζεται απαιτητικές συνθήκες off-road.

• Quiet δίνει προτεραιότητα στον αθόρυβο χαρα-

κτήρα έναντι των επιδόσεων και του έντονου ήχου

προκειμένου να μην ενοχλεί τους γείτονες νωρίς

το πρωί

• Normal – το προφίλ αυτό προορίζεται για καθη-

μερινή χρήση και προσφέρει έναν ήχο εξάτμισης

που κάνει αισθητή την παρουσία του, χωρίς να είναι

υπερβολικά δυνατός για χρήση στο δρόμο. Το προ-

φίλ αυτό χρησιμοποιείται by default στα προφίλ

οδήγησης Normal, Slippery, Mud/Ruts και Rock

Crawl 

• Sport – προσφέρει μία πιο δυνατή και δυναμική

χροιά

• Baja – το πιο εντυπωσιακό προφίλ ήχου τόσο σε

ένταση όσο και σε χαρακτήρα, καθώς σε αυτό το

πρόγραμμα το σύστημα εξαγωγής συμπεριφέρεται

περισσότερο ως ελεύθερη εξάτμιση. Προορίζεται

μόνο για χρήση off-road.

παρουσίαση«

ΝΕΟ 

FORD RAPTOR
• Ξαναγράφει τους κανόνες 



■ Hardware για δυνατούς παίκτες



● ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 ● #20238



Ένα off-roader υψηλών επιδόσεων όπως το Ranger Raptor

χρειάζεται και τον ανάλογο συνδυασμό τροχών και αναρτή-

σεων - γι’ αυτό το λόγο οι μηχανικοί της Ford επανασχεδία-

σαν πλήρως την ανάρτηση. Οι εντελώς νέοι, ανθεκτικοί, αλλά

και αλουμινένιοι συγχρόνως πάνω και κάτω βραχίονες, η

εμπρός και πίσω ανάρτηση με τη μεγάλη διαδρομή και ένας

αναβαθμισμένος πίσω σύνδεσμος Watt έχουν σχεδιαστεί για

να παρέχουν περισσότερο έλεγχο σε ανώμαλα εδάφη με

υψηλή ταχύτητα.

Η επόμενη γενιά των αμορτισέρ FOX® 2.5” Live Valve

Internal Bypass υιοθετούν τεχνολογία αιχμής, με αποτέλε-

σμα η απόσβεση να προσαρμόζεται στη διαδρομή του αμορ-

τισέρ. Τα συγκεκριμένα αμορτισέρ είναι τα πιο προηγμένα

που έχουν τοποθετηθεί ποτέ στο Ranger Raptor και φέρουν

πλήρωση λαδιού με Teflon™ που μειώνει τις τριβές κατά

περίπου 50% σε σύγκριση με εκείνα του απερχόμενου μον-

τέλου.  

Ενώ το hardware της ανάρτησης φέρει την υπογραφή της

FOX®, η ρύθμιση και η εξέλιξή της πραγματοποιήθηκαν από

την Ford Performance χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό

μηχανικής με τη βοήθεια υπολογιστή (CAE) και δοκιμών σε

πραγματικές συνθήκες. Όλες οι παράμετροι – όπως η σκλη-

ρότητα των ελατηρίων, η απόσταση από το έδαφος, το σετά-

ρισμα των βαλβίδων παράκαμψης και η απόσβεση σε κάθε

«ζώνη διαδρομής» του αμορτισέρ –είχαν ως στόχο τη δημι-

ουργία της τέλειας ισορροπίας μεταξύ άνεσης, ελέγχου, στα-

θερότητας και ελκτικής πρόσφυσης εντός και εκτός δρόμου.

Συνεργαζόμενο με τα ανανεωμένα, επιλέξιμα προφίλ οδή-

γησης του Ranger Raptor, το σύστημα Live Valve Internal

Bypass έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρει βελτιωμένη άνεση

στο δρόμο και οδηγική ποιότητα σε συνθήκες εκτός δρόμου,

τόσο με υψηλές όσο και με χαμηλές ταχύτητες. 

Η ικανότητα του Ranger Raptor να κινείται άνετα σε ανώ-

μαλα εδάφη αυξάνεται με την προσθήκη ενισχυμένης προ-

στασίας στο κάτω μέρους του αμαξώματος. Η εμπρός ποδιά

είναι σχεδόν διπλάσια σε μέγεθος συγκριτικά με την αντί-

στοιχη του βασικού νέου Ranger και είναι κατασκευασμένη

από ατσάλι υψηλής αντοχής πάχους 2,3 mm. Αυτή η ποδιά,

η οποία συνδυάζεται με καλύμματα κινητήρα και μετάδοσης,

είναι σχεδιασμένη για να προστατεύει βασικά εξαρτήματα

όπως το ψυγείο, το σύστημα διεύθυνσης, το εμπρός εγκάρ-

σιο μέρος, το κάρτερ και το εμπρός διαφορικό.
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Για πρώτη φορά, το Ranger Raptor εξοπλίζεται με ένα προηγ-

μένο σύστημα μόνιμης τετρακίνησης με ένα νέο, ηλεκτρονικά

ελεγχόμενο on-demand κιβώτιο μεταφοράς δύο σχέσεων

(αργό/γρήγορο), σε συνδυασμό με εμπρός και πίσω μπλοκέ

διαφορικά – ένα πολύτιμο στοιχείο για τους σκληροπυρηνικούς

οπαδούς της εκτός δρόμου οδήγησης.

Στη διαχείριση όλων των εδαφικών συνθηκών - από ομαλούς

δρόμους μέχρι λάσπη και κακοτράχαλες διαδρομές και ο,τιδή-

ποτε ενδιάμεσο - βοηθοί του νέου Ranger Raptor είναι τα επτά

επιλέξιμα προφίλ οδήγησης.

Κάθε επιλέξιμο προφίλ οδήγησης προσαρμόζει μία σειρά πα-

ραμέτρων - από τον κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων μέχρι

την ευαισθησία και τη ρύθμιση του ABS, τα συστήματα ελέγχου

πρόσφυσης και ευστάθειας, τις βαλβίδες στο σύστημα εξαγω-

γής, καθώς και την απόκριση του τιμονιού και του γκαζιού.

Επιπλέον, τα όργανα, οι πληροφορίες που παρέχει το όχημα,

καθώς και τα χρωματικά θέματα στον πίνακα οργάνων και την

κεντρική οθόνη αφής αλλάζουν ανάλογα με το επιλεγμένο προ-

φίλ οδήγησης. 

On-Road
• Normal – σχεδιασμένο για άνεση και οικονομία καυσίμου

• Sport – πιο άμεση απόκριση για εμπνευσμένη οδήγηση on-

road 

• Slippery – για μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κατά την οδήγηση

σε ολισθηρές και ανώμαλες επιφάνειες 

Off-Road
• Rock crawl – για βέλτιστο έλεγχο κατά την οδήγηση με πολύ

χαμηλή ταχύτητα σε βραχώδη και κακοτράχαλα εδάφη 

• Sand – βελτιστοποιεί τις αλλαγές ταχυτήτων και την απόδοση

ισχύος προκειμένου το όχημα να συνεχίζει να προχωρά απρό-

σκοπτα στην άμμο και στο βαθύ χιόνι  

• Mud/Ruts – για μέγιστη πρόσφυση κατά την εκκίνηση και δια-

τήρηση της ταχύτητας του οχήματος

• Baja – ρυθμίζει όλα τα συστήματα στα πιο δυναμικά χαρακτη-

ριστικά τους για κορυφαίες επιδόσεις εκτός δρόμου με υψηλή

ταχύτητα  

παρουσίαση«ΝΕΟ FORD RAPTOR

■ Έλεγχος παντός εδάφους 



● ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 ● #20240

MERCEDES TOURISMO L
Σουίτα 52 θέσεων!   
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παρουσίαση «

H νέα έκδοση δίνει πάσα
στην πολυτέλεια,

όντας ένα λεωφορείο
που θυμίζει σουίτα! 



● ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 ● #20242


Σήμερα, η γερμανική φίρμα κερδίζει τις εντυπώσεις με

ένα νέο Tourismo, το οποίο έχει 52 θέσεις, ιδιαίτερα

εργονομίες, και ιδιαίτερα μεγάλο χώρο αποσκευών,

όντας ένα από τα ατού του νέου Tourismo. 

Eπί σειρά ετών, το Tourismo αποτέλεσε την κορυφαία

σε πωλήσεις πρόταση της Mercedes-Benz. Η εμπο-

ρική του επιτυχία δεν ήταν φυσικά τυχαία καθώς ο πο-

λυσχιδής χαρακτήρας του, η ευρεία γκάμα εκδόσεων

και οι τεχνολογικές καινοτομίες που ενσωμάτωνε σε

όλους τους τομείς, το καθιστούσαν ως μια από τις πλη-

ρέστερες επιλογές στα τουριστικά και όχι μόνο, λεω-

φορεία.

Πρόσφατα, το Tourismo αναβαθμίστηκε πλήρως με το

κόστος περίπου 400 εκ. ευρώ να αφορά το πλάνο

Έρευνας και Εξέλιξης του νέου Tourismo . 

Η νέα έκδοση Tourismo L ξεχωρίζει από την εξωτε-

ρική εμφάνιση του, , τα οποία φέρουν την απόχρωση

«Champagne Metallic».  Στο νέο Tourismo L συμπλη-

ρώνουν οι αλουμινένιες ζάντες και τα μικρά γραφικά

με τα λογότυπα της εταιρείας, τα οποία στόχος ήταν να

μην κυριαρχούν στην εμφάνιση των πούλμαν, «κλέ-

βοντας» μέρος του πολυτελούς χαρακτήρα τους. 

Τρία 14μετρα Mercedes-Benz Tourismo L τριών αξό-

νων με σπέσιαλ εξοπλισμό, ενέταξε πρόσφατα στον

στόλο της η ολλανδική εταιρεία ενοικίασης πούλμαν

και λεωφορείων, Autobusbedrijf Doornbos, η οποία

προσφέρει στους πελάτες της επιλογές που ποικίλουν

από τα mini-buses μέχρι τα διώροφα οχήματα.

παρουσίαση «

MERCEDES TOURISMO L
Το μεγάλο, γερμανικό λεωφορείο ξεχώριζε και συνεχίζει να ξεχωρίζει για τα ποιοτικά του στάνταρ,
που έχουν ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη στην κατηγορία του, με κινητήρες που προστατεύουν 

το περιβάλλον, τεχνολογίες που δίνουν ισχυρό προβάδισμα στον οδηγό κ.α. 





«Θέλουμε να προσφέρουμε μια πολυτελή και άνετη

ταξιδιωτική εμπειρία», τόνισε ο διευθυντής της εται-

ρείας, Adrie Oostenbrug, γεγονός που εξηγεί γιατί οι

άνθρωποί της επέλεξαν την μακρύτερη έκδοση του

Tourismo, αντί με την στάνταρ διαμόρφωση των 59

καθισμάτων, εκείνη με 52 θέσεις, καθώς ήθελαν να

προσφέρουν επιπλέον χώρο για τους επιβάτες.

Επιπλέον, η Doornbos επέλεξε τα πιο αναπαυτικά

καθίσματα, με ρυθμιζόμενα προσκέφαλα και την πο-

λυτελή επένδυση «Luxline».

Εξάλλου, οι περισσότεροι πελάτες της Doornbos

είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς

λόγους και οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για τέτοια

πράγματα.

Ασφάλεια
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Στο μεταξύ, εκτός από την άνεση, η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για την Doornbos και έτσι τα τρία

γερμανικά πούλμαν εξοπλίστηκαν με όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά της Mercedes-Benz. Ανάμεσα στα

στοιχεία συναντάμε ζώνες τριών σημείων σε όλα τα καθίσματα, σύστημα κλειδώματος «Alkolock» αν ο

οδηγός έχει καταναλώσει αλκοόλ, σύστημα υποβοήθησης στο στρίψιμο  Sideguar Assist και προσαρμο-

ζόμενο cruise control. Για λόγους ασφαλείας επιλέχθηκε και η ισχυρή έκδοση των κινητήρα απόδοσης

335 kW (456 hp).

Αξίζει να αναφερθεί, πως αρχικά η Doorbos σχεδίαζε να αποκτήσει όχι τρία αλλά δύο Tourismo L, με την

παράδοση να αποτελεί μια καλή ευκαιρία για μία γιορτή. Σημειώνεται πως η εταιρεία ιδρύθηκε το 1916

και έχει την έδρα της στο Γκρόνινγκεν της Ολλανδίας. Σήμερα διαθέτει στον στόλο της συνολικά 18 λεω-

φορεία, από τα οποία τα περισσότερα φέρουν τα σήματα της Mercedes-Benz.
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Είναι προφανές, ότι αυτό το κοινό σπίτι μας, ο πλανήτης Γη και το πλέον εύθραυστο περιβάλλον το έχουμε κακο-
μεταχειριστεί σε σημείο χωρίς επιστροφή. Έτσι λοιπόν έννοιες όπως η προστασία του περιβάλλοντος,  η μείωση
των απορριμμάτων, η ανακύκλωση των υλικών, με μια λέξη βιωσιμότητα, έχουν γίνει επιτακτικές  στην ημερήσια
διάταξη των διαφόρων εταιριών από τις θεσμικές μέχρι τις βιομηχανικές και αυτές των επιχειρήσεων.

Η στρατηγική επιλογή της Brake System να τηρεί και να ακολουθεί τις αρχές της κυκλικής οικονομίας είναι μέρος ενός οράματος
που κοιτάζει προς το μέλλον με επίκεντρο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η μείωση των εκπομπών CO2, που εξασφαλίζεται μέσω της διαδικασίας ανακατασκευής των ανταλλακτικών που υιοθετείται από τη
Brake System, «παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται περίπου 70% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με αυτή που χρησιμοποιείται
κατά την παραγωγή νέων ανταλλακτικών μέσω εξοικονόμησης των πρώτων υλών και της αποδοτικότητας της παραγωγικής διαδι-
κασίας». Η Brake System είναι επομένως ενεργός πρωταγωνιστής της κυκλικής οικονομίας, που βλέπει στη διαδικασία της ανακα-
τασκευής ανταλλακτικών ένα σημείο ποιοτικής υπεροχής. 

Mε γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, η BRAKE SYSTEM, μια έμπειρη εταιρεία στη Μπαρλέττα (ΒΤ)

εξειδικεύεται στην ανακατασκευή των συστημάτων πέδησης και διεύθυνσης για φορτηγά και λεωφορεία έχοντας

ως βασική της πολιτική τις πιο αυστηρές προδιαγραφές που ορίζει η κυκλική οικονομία. 

Στο επίκεντρο
η κυκλική οικονομία

H Brake System υιοθετεί τη μέθοδο LEAN, που διασφα-
λίζει προϊόντα υψηλής ποιότητας και υπηρεσίες που στόχο
έχουν την ιδανικότερη ικανοποίηση του πελάτη. Είναι μια
επιτυχημένη μέθοδος, όπου η BRAKE SYSTEM έχει θέσει
ως αρχή της, τόσο στην παραγωγική διαδικασία, όσο και
σε εμπορικό - επικοινωνιακό επίπεδο. 
Λιτή διαχείριση, αυτή είναι η μετάφραση του αγγλικού
όρου Lean, που προβλέπει σε συνεχή βελτίωση,  εμπλέ-
κοντας όλα τα επίπεδα οργάνωσης, τον καθορισμό της
αξίας από την οπτική του τελικού πελάτη, την ανάλυση των
δραστηριοτήτων μειώνοντας τη σπατάλη σε βάθος χρό-
νου, κόστους και προϊόντος και τυποποίηση των διαδικα-
σιών για πιο γρήγορη και ακριβή ροή. 
Τα αποτελέσματα της υιοθέτησης  της μεθόδου Lean μας
επιτρέπουν την οικοδόμηση σχέσεων με την δημιουργία
πιστών πελατών, ώστε να μετατρέπονται για τους ίδιους
σε μια σειρά από πλεονεκτήματα. Μεταξύ άλλων, ο πελά-

της μας μπορεί να βασίζεται σε έναν συνεργάτη με συνεχή
ενημέρωση, ο οποίος απαντά γρήγορα σε ερωτήσεις και
αιτήματα, κάτι που δημιουργεί μια σταθερή σχέση εμπι-
στοσύνης με τον προμηθευτή  με απώτερο στόχο την πα-
ροχή υψηλών υπηρεσιών τόσο για τα προϊόντα μας, όσο
και την εξυπηρέτηση προς αυτόν. 

Η Brake System βεβαιώνει: 

“Σκοπός της εταιρίας μας είναι να εξυπηρετήσουμε συ-
νολικά  τις ανάγκες του πελάτη προμηθεύοντας ένα ποι-
οτικό προϊόν  και καλυτερεύοντας σταθερά την θέση μας
στην αγορά, στόχος που υλοποιείται μέσω μια σειράς υπη-
ρεσιών όπως: «αποστολή σε ολόκληρη την εθνική και
ξένη επικράτεια, υποστήριξη στον πελάτη κατά τη φάση
της αγοράς και μετά την πώληση, εγγύηση 12 μηνών σε
προϊόντα ανακατασκευής, μεγάλο απόθεμα καινούριων
και ανακατασκευασμένων ανταλλακτικών».

■■ Η ΜΕΘΟΔΟΣ LEAN

■■ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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Για την  Brake System η επιλογή ενός ανακατασκευασμένου ανταλλακτικού πρέπει να προωθείται «επειδή προσφέρει
περισσότερη αποδοτικότητα και χρησιμοποιεί λιγότερους πόρους σε σύγκριση με ένα νέο ανταλλακτικό διατηρώντας υψη-
λές προδιαγραφές απόδοσης». 
Η ιταλική εταιρεία έχει ειδικευτεί στην ανακατασκευή των συστημάτων πέδησης και συστημάτων διεύθυνσης για τα βιο-
μηχανικά οχήματα και τα λεωφορεία. Το σύστημα πέδησης προβλέπει την προσφορά σε ανακατασκευασμένες δαγκάνες
φρένου, βαλβίδες πεπιεσμένου αέρα και συμπιεστές. Ενώ το σύστημα διεύθυνσης προβλέπει στον κατάλογο τα υδραυλικά
τιμόνια και ανακατασκευασμένους κυλίνδρους διεύθυνσης.  Αποστολή της εταιρείας είναι η προμήθεια ανταλλακτικών
ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές με εξοικονόμηση 40 - 50%  σε σύγκριση με τα γνήσια ΟΕΜ ανταλλακτικά  και για να ικα-
νοποιήσει τις ανάγκες των πελατών: "Η εταιρεία δουλεύει συνεχώς για να αυξήσει τη γκάμα των προϊόντων και διαθέτει
μεγάλη ποικιλία υλικού σε απόθεμα που της επιτρέπει να εφαρμόζει το πρόγραμμα ανταλλαγής με τους πελάτες".

Η Brake System, τελικά, για τη διανομή των προϊόντων της  κάνει χρήση ενός εκτεταμένου δικτύου  στην εθνική και
διεθνή επικράτεια ως μεταπωλητής για τις περισσότερες μεγάλες εταιρείες φορτηγών  και λεωφορείων και χάρη στην πα-
ρουσία της στην Ιταλία. H Brake System, στοχεύει στη δημιουργία σχέσεων διαρκείας με μεταπωλητές βασιζόμενες στην
εμπιστοσύνη, την ικανότητα και την αρτιότητα των υπηρεσιών.

Οι λύσεις της  κυκλικής  οικονομίας φιλικές προς το περιβάλλον
που εφαρμόζονται στα ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά με
μειωμένο κόστος, οι οποίες προσφέρονται από τη Brake

System, συμβάλλουν στην επίλυση των περιβαλλοντολογικών
προκλήσεων που χαρακτηρίζουν την εποχή μας και μειώνουν
ταυτόχρονα το κόστος συντήρησης των οχημάτων και το χρόνο
αδράνειας τους.
Η δημιουργία ανακατασκευασμένων ανταλλακτικών βασίζεται
σε υψηλές δεξιότητες και τεχνολογίες αιχμής. Η διαδικασία ανα-
κατασκευής ανταλλακτικών, από τη φάση ανάκτησης και απο-
συναρμολόγησης των εξαρτημάτων ως τις τελικές δοκιμές, είναι
υπό παρακολούθηση και ελέγχεται  με τη μέγιστη προσοχή από
τους ειδικούς και τους τεχνικούς της Brake System και  περνά
από αυστηρά τεστ ελέγχου και ποιότητας καθένα από τα εξαρ-
τήματα.
Διαδικασία που προβλέπει τη φάση αποσυναρμολόγησης όλων

των εξαρτημάτων, ολοκληρωτική αντικατάσταση των φθαρμέ-
νων τμημάτων με καινούργια, το πλύσιμο και την αμμοβολή
τους, το βάψιμο, την τελική συναρμολόγηση και τη δοκιμή.
Μόνο τα μέρη των συστημάτων πέδησης και διεύθυνσης που
είναι λειτουργικά ανακατασκευάζονται, ενώ αντικαθίστανται όλα
τα φθαρμένα μέρη με νέα προϊόντα. 
Στη διαδικασία ανακατασκευής των ανταλλακτικών, η συλλογή
των παλαιών εξαρτημάτων παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποι-
ότητα της ανακατασκευής, επομένως ο πελάτης υποστηρίζεται
από την Brake System για τη συλλογή των τμημάτων  που θα
ανακατασκευαστούν μέσω μιας εύκολης και γρήγορης διαδι-
κασίας. 
Οι αυστηρές διαδικασίες που ακολουθούνται από την Brake
System στην ανακατασκευή των ανταλλακτικών έχουν επιτρέ-
ψει την πιστοποίηση της εταιρείας ISO 9001: 2015 μέσω του ορ-
γανισμού TÜV. 

■■ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
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Η Περιφέρεια Ηπείρου 
ενισχύει τον στόλο της 
με οχήματα Nissan 

Πρόσφατα η Περιφέρεια Ηπείρου προμηθεύτηκε 30 οχήματα Nissan, 

στο πλαίσιο της ενίσχυσης της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. 

Η προμήθεια αφορά τα μοντέλα NAVARA και NV300

combi της Nissan και πραγματοποιήθηκε με χρημα-

τοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ.

Η παράδοση των οχημάτων από την Περιφέρεια

Ηπείρου έγινε σε εκδήλωση στην οποία παραβρέ-

θηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, ο Γενικός

Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης

Παπαγεωργίου, ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας

Τασούλας, ο αρμόδιος Περιφερειάρχης Αλέξανδρος

Καχριμάνης, αντιπεριφερειάρχες και το σύνολο σχε-

δόν των δημάρχων της Ηπείρου, οι οποίοι παρέλα-

βαν τα κλειδιά των οχημάτων.

Η Nissan κάνει ένα νέο βήμα στη στρατηγική της για

τα Ελαφρά Επαγγελματικά Οχήματα (LCVs), αποκα-

λύπτοντας την ανανεωμένη γκάμα all-star , με τα

Interstar, Primastar και το ολοκαίνουργιο Townstar.

Σε αυτό το πλαίσιο, το NV300 με πιο εντυπωσιακή εμ-

φάνιση και αίσθηση, θα επαναπροσδιοριστεί ως

Primastar και θα διαθέτει πλέον μεγαλύτερη ισχύ με

μια σειρά κινητήριων συνόλων, συμβατών με Euro

6d. Αυτό διασφαλίζει ότι οι επαγγελματίες και οι επι-

χειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από την τελευ-

ταία λέξη της τεχνολογίας με κινητήρια σύνολα

χαμηλών εκπομπών ρύπων, διαθέσιμα τόσο με χει-

ροκίνητο όσο και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέ-

κτη. Επίσης, το σημαντικά αναβαθμισμένο Primastar,

επωφελείται από τα νέα προηγμένα συστήματα υπο-

βοήθησης οδήγησης (ADAS) για βελτιωμένη άνεση

και ασφάλεια, με χαρακτηριστικά όπως Blind Spot

Warning, Lane Departure Warning, Traffic Sign

Recognition, Adaptive Cruise Control και Intelligent

Emergency Braking.

Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Nissan για ποι-

ότητα και αξιοπιστία, κάθε μοντέλο της ανανεωμένης

γκάμας επαγγελματικών οχημάτων all-star, θα συ-

νοδεύεται από την κορυφαία πανευρωπαϊκή 5ετή εγ-

γύηση.  






