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ΟΦΑΕ:

Διάθεση ελληνικών φορτηγών οχημάτων για την

μεταφορά υλικού ανθρωπιστικής βοήθειας προς

τον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας

Ενημέρωση: Πάνος Τεγρέλλης-Πρόεδρος ΠΣΧΕΜ

“Έχουμε φτάσει στο απροχώρητο”

Ενημέρωση: 

Το Ευρωπαικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών

για την επιβολή κανόνων στις μετακινήσεις

Τεχνολογία: 
Η FORD δοκιμάζει την τεχνολογία 

συνδεδεμένων φωτεινών σηματοδοτών

Τεχνολογία: 
DAF CF

Με ένα τετραξονικό στα λατομεία

Τεχνολογία: 
Pack Techniko από την

Fiat Professional

Παρουσίαση: 
Volvo FH

30 χρόνια για το φορτηγό -σύμβολο

Παρουσίαση: 
Ford Transit

Τι προσφέρει η νέα έκδοση
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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,

Οι πρώτες εβδομάδες της Άνοιξης ήταν και είναι ένα πεδίο δοκιμών για τον κλάδο των μεταφορών, όσων
απασχολούνται στον κλάδο των φορτηγών, της επισκευής επαγγελματικών οχημάτων και ότι διέπει τον
χώρο της μεγάλης αλυσίδας που υποστηρίζει τόσο το καινούργιο όσο και το μεταχειρισμένο φορτηγό. Κοινός
παρονομαστής για το σύνολο των χιλιάδων ανθρώπων η ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων, που έχει
φέρει σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση τους ιδιοκτήτες φορτηγών.
Μια κατάσταση, που απαρτίζεται από μικρούς μεταφορείς με ένα ή δύο φορτηγά έως και μεγάλες εταιρείες
με δεκάδες ή και εκατοντάδες νταλίκες.
Δεν υπάρχει πλέον, εταιρεία στις οδικές μεταφορές – αλλά και στον κλάδο των ανταλλακτικών – συνεργείων
φορτηγών κ.α. – που να μην αναφέρουν την ζοφερή εικόνα που επικρατεί στον χώρο τους, ενώ, η άνοδο
των τιμών των καυσίμων, έχει δημιουργήσει ασφυκτική πίεση στον τρόπο επιβίωσης των μεταφορών.
Ένα πρόβλημα με «διαβιβάστηκε» με ταχύτατους ρυθμούς, σε όλα τα παρακλάδια της μεταφοράς ( συνεργεία,
επ   ιχειρήσεις ανταλλακτικών, αντιπροσωπείες κ.α.) που αναπνέει οικονομικά από τις χερσαίες μεταφορές.
Όπως αναφέρουν, οι πολεμικές εξελίξεις στην Ουκρανία αποτελούν τον πρόλογο μιας δύσκολης περιόδου,
ευχόμενοι αυτές οι πληγές να κλείσουν εν μέρει με την δική μας τουριστική κίνηση, έστω και με τις αναμε-
νόμενες απώλειες. 
Παρόλο που οι οδικοί μεταφορείς είναι αντιμέτωποι με την ταχεία κλιμάκωση των τιμών των καυσίμων,
ήδη αρκετοί είναι που βρίσκονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Όλοι πλέον ποντάρουν στην πολυπόθητη
κρατική υποστήριξη ώστε το εκρηκτικά αυξανόμενο κόστος των εμπορικών οδικών μεταφορών, να μην
κάνει ...κρότο από τα επερχόμενα κανόνια. 
Όμως, οι θετικές εξελίξεις δεν σταματάνε, και δίνουν έναν ισχυρό τόνο αισιοδοξίας, με τις εταιρείες να πα-
ρουσιάζουν νέα μοντέλα, που κερδίζουν το κοινό τους, έστω και με πιο μικρά βήματα. Παρά τη μεγάλη
πτώση στις πωλήσεις των λεωφορείων το πρώτο δίμηνο του 2022, τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ση-
μείωσαν ανοδική πορεία, ενώ μικρές ήταν οι απώλειες στα μεγάλα φορτηγά. 
Στο τεύχος που κρατάτε, σας δίνουμε μια πλήρη εικόνα από τις πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο, με τις πιο
σημαντικές ειδήσεις από τον χώρο των φορτηγών, των μικρών και μεγάλων βαν και πρωταγωνιστή την τε-
χνολογία που τρέχει με αμείωτο ρυθμό, στον χώρο των επαγγελματικών μοντέλων. 

Με τιμή
Γεώργιος Χρυσοσπάθης

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

“

ΟΦΑΕ: Διάθεση φορτηγών για ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία

■ Διάθεση ελληνικών φορτηγών οχημάτων για την

μεταφορά υλικού ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον

δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας

ΟΦΑΕ

Από την αρχή των εξελίξεων έχουμε εκφράσει ανοιχτά προς κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, ο οποίος προσφέρει ανθρω-

πιστική βοήθεια προς την Ουκρανία, την προθυμία και διαθεσιμότητα πολλών Μελών μας για την μεταφορά του υλικού

που συγκεντρώνεται για τις ανάγκες των προσφύγων. 

Η ΟΦΑΕ εκπροσώπωντας τους Έλληνες αυτοκινητιστές εμπορευματικών & επιβατικών 

μεταφορών, παρακολουθεί με ανθρωπιστικό ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από την

Ρωσο-Ουκρανική κρίση και τις δοκιμασίες στις οποίες υπόκεινται ο Ουκρανικός λαός. 
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 ενημέρωση

“

ΟΦΑΕ: Διάθεση φορτηγών για ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία

Η ανταπόκριση των Ελλήνων μεταφορέων έχει υπάρξει

συγκινητική και η ΟΦΑΕ λειτουργεί ως ενδιάμεσος επικοι-

νωνίας των αιτημάτων που λαμβάνει για την ανάγκη μετα-

φοράς ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις δομές που έχουν

δημιουργηθεί για τους πρόσφυγες σε Ρουμανία και

Πολωνία.

Μεταξύ των αιτημάτων που έχουμε επικοινωνήσει, ήταν

και αυτό από πλευράς του Υπουργείου Υποδομών και

Μεταφορών, το οποίο πριν μερικές ημέρες αναζητούσε

φορτηγά οχήματα για την μεταφορά του υλικού που είχε

συγκεντρωθεί.  Η ΟΦΑΕ εξαρχής χαιρέτισε την πρωτοβου-

λία αυτή και διέθεσε άμεσα τα στοιχεία Ελλήνων μεταφο-

ρέων προς το Υπουργείο, οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν να

αναλάβουν την άμεση μεταφορά της ανθρωπιστικής βοή-

θειας.

Στην συνέχεια ενημερωθήκαμε πως δεν ήρθε κανείς σε

επικοινωνία με τους ίδιους τους μεταφορείς που προθυ-

μοποιήθηκαν, και μετά λύπης μας διαπιστώσαμε πως η με-

ταφορά ανατέθηκε τελικά κατόπιν προσωπικής σύστασης

σε μεταφορείς οι οποίοι διέθεσαν την πρώτη κιόλας ημέρα

της δράσης 7 συνολικά φορτηγά οχήματα, εκ των οποίων

τα 5 είναι ταξινομημένα στην Βουλγαρία, και τα 2 μόνο ήταν

ελληνικά, ενώ στην συνέχεια της δράσης παραμένει άγνω-

στο σε εμάς ο αριθμός των απαιτούμενων οχημάτων για

την μεταφορά του υλικού που συγκεντρώνεται και ο τρόπος

με τον οποίο γίνεται η επιλογή και η δρομολόγηση των φορ-

τηγών οχημάτων. 

Βρισκόμαστε σήμερα στην δυσάρεστη θέση να καταγγεί-

λουμε δημοσίως ότι ακόμα και σε αυτή την κρίσιμη πε-

ρίοδο της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνουμε, δεν

τηρείται η διαφάνεια στις διαδικασίες που ακολουθεί το

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενώ παρακάμπτεται

ο ρόλος της Ομοσπονδίας ως η φωνή των Ελλήνων αυτο-

κινητιστών, παρά την προθυμία και την διάθεση συνεργα-

σίας και έμπρακτης αλληλεγγύης από πλευράς ΟΦΑΕ και

κυρίως από τους ίδιους τους Έλληνες αυτοκινητιστές.

Παρ’όλα αυτά, από πλευράς μας εξακολουθούμε να δηλώ-

νουμε προθυμία και διαθεσιμότητα ελληνικών φορτηγών

οχημάτων για την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς

τον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό. 
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 ενημέρωση

“

Ο πρόεδρος του ΠΣΧΕΜ για την ενεργειακή κρίση και τις μεταφορές

Συγκεκριμένα, τονίζει, ότι πλέον η κατάσταση έχει φθάσει

στο απροχώρητο, ενώ, ζητάει «πάγωμα» της τιμής του ντί-

ζελ. 

Η ενεργειακή κρίση που δημιουργήθηκε από έναν εξω-

γενή παράγοντα έχει παρουσιάσει πολλαπλές επιπτώσεις

στην καθημερινότητά μας. Ειδικότερα δε στην εφοδιαστική

και διατροφική αλυσίδα, με κύριο αποδέκτη την οδική εμ-

πορευματική μεταφορά. Μιας και τα καύσιμα αποτελούν

μεγάλο μερίδιο του κόστους της λειτουργικής δραστηριό-

τητάς μας. Δώδεκα χρόνια η οδική εμπορευματική μετα-

φορά έχει επωμιστεί όλο το βάρος του κόστους αυξήσεων

που από δω και στο εξής είναι απαγορευτικό. 

■ « Εχουμε φθάσει στο απροχώρητο!» 

Πάνος Τεγρέλλης - Πρόεδρος του ΠΣΧΕΜ

Ο πρόεδρος του ΠΣΧΕΜ, Πάνος Τεγρέλλης αποστέλλει επιστολή προς όλους 

τους αυτοκινητιστές, περιγράφοντας την ζοφερή κατάσταση στην οποία έχουν 

περιέλθει όσοι εμπλέκονται με τον χώρο της χερσαίας μεταφοράς. 
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 ενημέρωση

“

Ο πρόεδρος του ΠΣΧΕΜ για την ενεργειακή κρίση και τις μεταφορές

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις κρίνω σκόπιμο να σας αναφέρω ότι πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Συγκεκριμένα το ΠΣΧΕΜ πρότεινε ένα είδος «παγώματος» με τελικό σημείο αναφοράς στο ξέσπασμα πολέμου(κα-

θαρή τιμή πετρελαίου 1,10 ευρώ) και την επιστροφή ή συμψηφισμό της διαφοράς στους επαγγελματίες μεταφορείς

με την επίδειξη τιμολογίου αγοράς πετρελαίου. 

■ «Πάγωμα» της τιμής στο ντίζελ

Συγκεκριμένα το ποσό αυτό να μπορεί να επιστρέφεται μέσω ΑΑΔΕ με συμψηφισμούς ΦΠΑ-οφειλών-φόρου εισο-

δήματος. Γεγονός είναι ότι οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές καταναλώνουν μόνο το 3% της ετήσιας κατανάλωσης,

αλλά αποτελούν και το σημαντικότερο κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Κρίνεται απαραίτητο πέραν της λήψης μέ-

τρων που ανακοινώθηκαν, η κυβέρνηση να αναγνωρίσει πλήρως ότι ο κλάδος της οδικής εμπορευματικής μετα-

φοράς είναι ένας κλάδος παροχής υπηρεσιών χωρίς εμπορικό κέρδος και η λειτουργία του είναι άρρηκτα

συνδεδεμένη με την τιμή πετρελαίου. 

■ Επιστροφή μέσω ΑΑΔΕ

Θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα κατανοήσει το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο κλάδος μιας και τα μέτρα

που ανακοίνωσε δε μας ικανοποιούν, όχι γιατί δε θέλουμε, αλλά δε μπορούμε. Οδηγούμεθα πλέον με μαθηματική

ακρίβεια στην ακινητοποίηση των ΦΔΧ. Ευελπιστώ οι επαφές που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα με τα συναρμόδια

υπουργεία να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στους κατόχους ΦΔΧ. Με τη σημερινή τηλεδιάσκεψη που είχε ως

θέμα τη ραγδαία αύξηση πετρελαίου-κινητοποιήσεις, καλώ όλους τους προέδρους των σωματείων Φ.Δ.Χ ανα την

Ελλάδα να πάρουν αποφάσεις μέσω των γενικών συνελεύσεων των μελών τους για το ανωτέρω θέμα.( Καταληκτική

ημερομηνία αποστολής αποφάσεων Γ.Σ. 27/03/2022)

■ Δεν μπορούμε!
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 ενημέρωση

“

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών για την επιβολή κανόνων

Σημαντικές αδυναμίες στην επιβολή των κανόνων οδι-

κής ασφάλειας εμποδίζουν την πρόοδο στη μείωση των

θανάτων στους δρόμους της Ευρώπης, σύμφωνα με τη

νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας

των Μεταφορών (ETSC). Η Ellen Townsend, Δ/ντρια πο-

λιτικής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας

Μεταφορών, ανέφερε:

«Χιλιάδες ζωές θα μπορούσαν να σωθούν στην ΕΕ

κάθε χρόνο εάν οι οδηγοί τηρούσαν τους ισχύοντες κα-

νόνες για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τα όρια

ταχύτητας, τη χρήση ζώνης ασφαλείας και τη χρήση κι-

νητού τηλεφώνου. Η επαρκής αστυνόμευση είναι απο-

λύτως κρίσιμη για αυτό. Χωρίς τη συστηματική, εμφανή

αστυνόμευση και γνωστοποίηση των διαρκών τροχο-

νομικών ελέγχων για την εφαρμογή του νόμου, η

Ευρώπη δεν θα πετύχει τον στόχο της να μειώσει στο

μισό τους θανάτους από τροχαία συμβάντα και τους σο-

βαρούς τραυματισμούς έως το 2030. Οι εθνικές κυβερ-

νήσεις θα πρέπει να δράσουν τώρα και η ΕΕ μπορεί να

διαδραματίσει το ρόλο της διασφαλίζοντας ότι οι διασυ-

νοριακές παραβάσεις παρακολουθούνται από τις αρμό-

διες Υπηρεσίες»

Η έκθεση δείχνει ότι οι έλεγχοι για οδήγηση υπό την

επήρεια αλκοόλ μειώθηκαν σε οκτώ (8) χώρες και αυ-

ξήθηκαν σε πέντε (5). Άλλες 13 χώρες ούτε καν συλλέ-

γουν δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των ελέγχων,

κάτι που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των

Μεταφορών αναφέρει ότι οι χώρες αυτές αδυνατούν να

παρακολουθήσουν τη δική τους πρόοδο σε ένα κρίσιμο

ζήτημα οδικής ασφάλειας.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών 

■ Η επιβολή κανόνων για την οδήγηση 

υπό την επήρεια αλκοόλ και χρήση κινητού τηλεφώνου

μειώνεται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης
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 ενημέρωση

Μια έρευνα του 2018 έδειξε ότι μόλις το 23% των

Ευρωπαίων πίστευαν ότι ήταν πιθανό να ελεγχθούν για

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ σε ένα τυπικό ταξίδι.

Η έρευνα δείχνει ότι η επιβολή είναι αποτελεσματική

μόνο όταν οι άνθρωποι έχουν την αντίληψη ότι κινδυ-

νεύουν να ελεγχθούν.

Η υπερβολική ταχύτητα έχει άμεση επίδραση στην πιθα-

νότητα και τη σοβαρότητα μιας σύγκρουσης, και ωστόσο

εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη. Οι εμπειρο-

γνώμονες συγγραφείς βρήκαν τεράστιες διαφορές με-

ταξύ των χωρών όσον αφορά στην επιβολή της

ταχύτητας. Η Σουηδία έχει 100 φορές περισσότερες κά-

μερες ταχύτητας ανά εκατομμύριο κατοίκους από την

Τσεχία. Γενικά, η δραστηριότητα επιβολής της ταχύτητας

αυξάνεται, με τον αριθμό των παραβάσεων να αυξάνεται

σε 21 χώρες και να μειώνεται σε 7.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών

ζητά από την ΕΕ να βελτιώσει τους κανόνες για τη διασυ-

νοριακή παρακολούθηση των τροχαίων παραβάσεων,

καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι σε ορισμένες χώρες της

ΕΕ πληρώνονται λιγότερο από τα μισά πρόστιμα αλλοδα-

πών οδηγών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των

Μεταφορών αναφέρει ότι οι νέοι κανόνες θα πρέπει να

καταστήσουν υποχρεωτικό για τις χώρες να παρακολου-

θούν τις παραβιάσεις του νόμου και τα κράτη μέλη θα

πρέπει να κάνουν περισσότερα για να εξασφαλίσουν την

παρακολούθηση των μη καταβληθέντων προστίμων.

Τους επόμενους μήνες αναμένεται η πρόταση της ΕΕ για

την επικαιροποίηση των κανόνων διασυνοριακής εφαρ-

μογής της νομοθεσίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ασφάλειας των Μεταφορών θα ήθελε επίσης να δει κα-

τευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την επιβολή και τις κυ-

ρώσεις, καθώς και τα ελάχιστα ευρωπαϊκά πρότυπα για

τον εξοπλισμό διενέργειας των ελέγχων.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι τα ποσοστά χρήσης της ζώνης

ασφαλείας διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών της

ΕΕ. Το θέμα της μη χρήσης ζώνης ασφαλείας στα πίσω

καθίσματα προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Στη Γερμανία το

99% των επιβατών στα πίσω καθίσματα φορούν ζώνη

ασφαλείας, ενώ στην Ιταλία μόνο το 11%. 

“

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών για την επιβολή οδικών κανόνων
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“

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών για την επιβολή οδικών κανόνων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών

ζητά να γίνουν υποχρεωτικά τα προηγμένα συστήματα

ανίχνευσης της υπενθύμισης ζώνης ασφαλείας των επι-

βατών στα πίσω καθίσματα για όλα τα νέα αυτοκίνητα.

Από το 2019, είναι υποχρεωτικά τα συστήματα υπενθύ-

μισης πίσω ζώνης ασφαλείας στα νέα αυτοκίνητα, αλλά

αυτά τα συστήματα είναι χαμηλής τεχνολογίας και ειδο-

ποιούν τον οδηγό μόνο όταν η ζώνη λυθεί κατά τη διάρ-

κεια του ταξιδιού.

Η επιβολή των κανόνων για την οδήγηση με κινητό τη-

λέφωνο μειώθηκε επίσης σε 14 χώρες και αυξήθηκε

μόνο σε 11, μια ανησυχητική τάση, καθώς οι οδηγοί

αποσπώνται πλέον από μια σειρά από εφαρμογές κοι-

νωνικών μέσων, καθώς και από πιο παραδοσιακά γρα-

πτά μηνύματα και τηλεφωνικές κλήσεις. Σύμφωνα με το

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC)

η οδηγική συμπεριφορά επηρεάζεται περισσότερο κατά

τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης από ό,τι η οδή-

γηση υπό την επήρεια με ποσοστό αλκοολαιμίας 0,8 g/l

(BAC).

Η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)

«Πάνος Μυλωνάς» δήλωσε σχετικά με τα αποτελέσματα

της έκθεσης:

«Παρότι στο Ινστιτούτο δίνουμε προτεραιότητα στο θέμα

της καλλιέργειας παιδείας και κουλτούρας Οδικής

Ασφάλειας μέσω εκπαιδευτικών δράσεων και εκστρα-

τειών  ευαισθητοποίησης όλων των πολιτών, γνωρί-

ζουμε πως η επαρκής και συστηματική αστυνόμευση,

τόσο χωρικά όσο και χρονικά, αποτελεί ένα σημαντικό

θέμα προς την επίτευξη του στόχου του μηδενισμού των

θανάτων και τραυματισμών σε τροχαίες συγκρούσεις.

Γι’ αυτό το λόγο κάθε χρόνο υποστηρίζουμε το  έργο της

Τροχαίας με την πρωτοβουλία «Βραβείο του

Τροχονόμου της Χρονιάς» και τη δωρεά αλκοολομέ-

τρων, radar και εξοπλισμού προς Τμήματα της επικρά-

τειας που έχουν ανάγκη. Το κρίσιμο έργο της Τροχαίας

δυστυχώς δεν υποστηρίζεται συνολικά όπως φαίνεται

και από τα αποτελέσματα της έκθεσης του ETSC. 

 ενημέρωση







Αναφορικά με τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται

σήμερα και απαντώντας σε δύο σημαντικά θέ-

ματα Οδικής Ασφάλειας που αναλύονται στην έκ-

θεση, αυτό της χρήσης κινητού τηλεφώνου και

της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, το Ι.Ο.ΑΣ.

«Πάνος Μυλωνάς» ετοιμάζει στο άμεσο μέλλον

δυο σημαντικές πρωτοβουλίες: Τη Δευτέρα 21

Μαρτίου το Ινστιτούτο θα παρουσιάσει την καινο-

τόμα πλατφόρμα DRIVE IN THE MOMENT, που

έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους οδηγούς να αλ-

λάξουν συνήθειες και να ελαττώσουν τη χρήση

του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και στη

συνέχεια, στα τέλη Μαΐου προετοιμάζεται ημερίδα

για το αλκοόλ και την οδήγηση και τη χρήση συ-

σκευών Alcohol Interlock. Ελπίζουμε ότι οι δρά-

σεις αυτές θα δράσουν συμπληρωματικά ως

προς το έργο των τροχονομικών ελέγχων, αλλά-

ζοντας συμπεριφορές για την ασφάλεια όλων στο

δρόμο όπως αγωνιζόμαστε εδώ και 16 χρόνια».
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Η Ford δοκιμάζει την τεχνολογία συνδεδεμένων φωτεινών

σηματοδοτών που θα μπορούσε να διευκολύνει τη διέλευση 

ασθενοφόρων, πυροσβεστικών και αστυνομικών οχημάτων. 

Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οτιδήποτε αναγ-

κάζει τους πρώτους διασώστες να επιβραδύνουν

επηρεάζει το πόσο γρήγορα μπορούν να φτάσουν

στον τόπο ενός ατυχήματος – και τέτοιες καθυστε-

ρήσεις μπορεί να αποδειχθούν μοιραίες.  

Η Ford δοκίμασε την τεχνολογία συνδεδεμένων

φωτεινών σηματοδοτών, που θα μπορούσε να

ενεργοποιεί αυτόματα το πράσινο διευκολύνοντας

τη διέλευση ασθενοφόρων, πυροσβεστικών και

αστυνομικών οχημάτων.  Κάτι τέτοιο θα μπορούσε

επίσης να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου

ενός ατυχήματος που προκαλείται όταν οι πρώτοι

διασώστες διέρχονται από κόκκινους φωτεινούς

σηματοδότες. 

«Είτε πρόκειται για ένα πυροσβεστικό όχημα που

σπεύδει για την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς είτε για

ένα ασθενοφόρο που βρίσκεται καθ’ οδόν προς το

σημείο ενός ατυχήματος, το τελευταίο πράγμα που

θέλει κανείς είναι αυτοί οι οδηγοί να χρειαστεί να

περιμένουν στη σειρά μαζί με άλλα αυτοκίνητα

μέχρι το φανάρι να γίνει πράσινο» δήλωσε ο

Martin Sommer, μηχανικός έρευνας, Automated

Driving Europe, Ford Ευρώπης. 

Και η κυκλοφοριακή συμφόρηση θα μπορούσε

επίσης να μειωθεί, με τις πληροφορίες συγχρονι-

σμού κόκκινου-πράσινου να αποστέλλονται από

τους φωτεινούς σηματοδότες στα οχήματα που

πλησιάζουν.

Η δοκιμή αποτέλεσε μέρος ενός ευρύτερου proj-

ect που εμπεριείχε τη δοκιμή αυτοματοποιημένων

και συνδεδεμένων οχημάτων και δικτυωμένης

υποδομής σε αυτοκινητόδρομους, αστικούς δρό-

μους και επαρχιακές διαδρομές. Αυτή η έρευνα

καταδεικνύει τη δέσμευση της Ford στη χρήση της

συνδεσιμότητας και της καινοτομίας ενγένει για τη

βελτίωση της οδηγικής εμπειρίας. 



#203 ● ΜΑΡΤΙΟΣ  2022 ●   23

τεχνολογία «



Ανάβει πράσινο όταν περνάνε ασθενοφόρα και πυροσβεστικά!

FORD
Τεχνολογία συνδεδεμένων 
φωτεινών σηματοδοτών





Για να δοκιμάσει την τεχνολογία, η Ford χρησιμο-

ποίησε ένα δρόμο με οκτώ διαδοχικούς φωτει-

νούς σηματοδότες στο Άαχεν της Γερμανίας και

δύο τμήματα με τρεις διαδοχικούς φωτεινούς ση-

ματοδότες λίγο έξω από την πόλη, την εγκατά-

σταση των οποίων ανέλαβαν οι εταίροι του

project. 

Εξοπλισμένο με ενσωματωμένες μονάδες, για

επικοινωνία με την υποδομή, καθώς και με το

κατάλληλο hardware, για την απρόσκοπτη λει-

τουργία του πρωτότυπου λογισμικού μέσα στο

όχημα, το όχημα δοκιμών ήταν ένα Ford Kuga

Plug-In Hybrid, το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει

χρέη ασθενοφόρου και επιβατικού οχήματος για

τα διαφορετικά σενάρια της δοκιμής.   

Για τη δοκιμή μιας κατάστασης απόκρισης σε

έκτακτη ανάγκη, το όχημα δοκιμών έδινε σήμα

στα φανάρια για αλλαγή σε πράσινο. Αφού το

όχημα περνούσε από τη διασταύρωση, οι φωτει-

νοί σηματοδότες επανέρχονταν στη στάνταρ λει-

τουργία τους.   

Στη δοκιμή σε καθημερινές συνθήκες οδήγησης,

το όχημα δοκιμών λάμβανε πληροφορίες συγ-

χρονισμού για το πότε οι φωτεινοί σηματοδότες

άλλαζαν από κόκκινο σε πράσινο και από πρά-

σινο σε κόκκινο. Στη συνέχεια, η τεχνολογία

Adaptive Cruise Control της Ford προσάρμοζε την

ταχύτητα του οχήματος ώστε να συναντά, ως επί

το πλείστον, διαδοχικά πράσινα φανάρια, εξασφα-

λίζοντας πιο ομαλή ροή της κυκλοφορίας. 

Όταν ο φωτεινός σηματοδότης ήταν κόκκινος, η

ταχύτητα του οχήματος μειωνόταν πολύ πριν από

τη διασταύρωση - για παράδειγμα από 50 km/h

στα 30 km/h – πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτό

τον κατάλληλο συγχρονισμό, ώστε φτάνοντας εκεί

το όχημα το φανάρι να αλλάζει σε πράσινο.

Για τα οχήματα που συναντούν κόκκινο φωτεινό

σηματοδότη, η τεχνολογία θα μπορούσε να βοη-

θήσει στην ελαχιστοποίηση του απότομου φρενα-

ρίσματος και του χρόνου που μένουν

σταματημένα. Το όχημα έλαβε πληροφορίες από

το φωτεινό σηματοδότη πολύ πριν από τη δια-

σταύρωση και επιβράδυνε νωρίτερα, συμβάλ-

λοντας στη μείωση της κυκλοφοριακής

συμφόρησης. 

■ Πώς λειτουργεί
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τεχνολογία «

Η επικοινωνία μεταξύ οχημάτων και φωτεινών σηματοδοτών ενεργοποιείται από την τε-

χνολογία  C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything), μία ενοποιημένη πλατφόρμα που συν-

δέει τα οχήματα με την οδική υποδομή, άλλα οχήματα και λοιπούς χρήστες του δρόμου.

«Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ αυτοκινήτων, οχημάτων έκτακτης ανάγκης και φω-

τεινών σηματοδοτών σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία

κινητών τηλεφώνων καθιστά την οδική κυκλοφορία ασφαλέστερη και πιο αποτελεσμα-

τική» δήλωσε ο Michael Reinartz, διευθυντής, Υπηρεσιών Καταναλωτών & Καινοτομίας,

Vodafone Germany. «Ο έξυπνος έλεγχος των φωτεινών σηματοδοτών βοηθά να σώζον-

ται ζωές όταν το κάθε δευτερόλεπτο μετράει και την ίδια στιγμή μειώνει τους περιττούς

χρόνους αναμονής και τις εκπομπές CO2.»

Οι μηχανικοί της Ford δοκίμασαν αυτό το σύστημα στο πλαίσιο του εγχειρήματος Corridor

for New Mobility Aachen-Düsseldorf (ACCorD), το οποίο χρηματοδοτείται από το

Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και Μεταφορών και υποστη-

ρίζεται από το Πανεπιστήμιο RWTH του Άαχεν, τη Vodafone, τη Straßen.NRW (υπηρεσία

οδικών μεταφορών στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία) και την πόλη του Άαχεν. Το project

διήρκησε από τον Ιανουάριο του 2020, έως τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.

FORD
Τεχνολογία συνδεδεμένων  φωτεινών σηματοδοτών
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Ο κος Λουκής παραθέτει τους λόγους που τον οδήγησαν να επιλέξει 

το DAF CF. Η επιχείρηση διαθέτει λατομείο στην Πάρο στο οποίο 

παράγονται αδρανή υλικά και τροφοδοτούν όλο το νησί. 

¨Για τις μεταφορικές ανάγκες απαιτείται ένα αξιό-

πιστο φορτηγό που δεν θα παρουσιάσει αβαρίες

και ζημιές. 

Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που ο επέλεξα το

DAF CF.  Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας

είναι ότι η DAF διαθέτει πολύ καλό δίκτυο συνερ-

γείων σε όλη την Ελλάδα και ένα εξαιρετικόAfter

Sales.  Επίσης, με την ERGOTRAK έχουμε μία

πολύ καλή συνεργασία και είναι δίπλα μας σε ό,τι

χρειαστούμε¨. 

Με γνώμονα την εξαιρετική αξιοπιστία και την

αποδοτικότητα στις μεταφορές τα λατομεία Λουκή

Α.Ε. με έδρα την Πάρο, πρόσθεσαν πρόσφατα στο

στόλο τους ένα καινούργιο τετραξονικό DAF CF

για τη μεταφορά αδρανών υλικών.

Προορισμένο για να ανταποκρίνεται στις απαιτή-

σεις εντατικής χρήσης, με αυξημένη στιβαρότητα,

το πολυλειτουργικόDAF CF είναι ιδανικό για κάθε

βαριά χωματουργική εργασία στα λατομεία, σε

έργα οδοποιίας κ.α.  Το κατασκευασμένο από χά-

λυβα υψηλής ποιότητας σασί του είναι ταυτόχρονα

ελαφρύ και ανθεκτικό, επιτρέποντας μεγαλύτερο

ωφέλιμο φορτίο.

Το DAF CF είναι ιδανικό για περιφερειακές, εθνι-

κές ή διεθνείς μεταφορές, σε ομαλούς ή μη δρό-

μους. Η σειρά DAF CF, διατίθεται είτε ως

τράκτορας είτε ως σασί σε διαμορφώσεις δύο,

τριών ή τεσσάρων αξόνων. Κατασκευασμένο για




να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις εντατικής χρή-

σης, αυτό το πολυλειτουργικό φορτηγό είναι κο-

ρυφαίο σε κάθε εφαρμογή – από τη μεταφορά

χύδην ή δεξαμενών έως τις βαριές εργασίες

στον κατασκευαστικό κλάδο και από τη συλλογή

απορριμμάτων έως τη γενική διανομή.

τεχνολογία «
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Δύσκολες οι μεταφορές, κυρίως εκεί όπου οι οι συνθήκες 
είναι δύσκολες. Η DAF φαίνεται να τα βγάζει πέρα, χάρη 
στην τετραξονική εκδοχή, με πολλά πλεονεκτήματα. 

DAF CF
Με ένα τετραξονικό DAF στα λατομεία





● Βελτιωμένη απόδοση καυσίμου, μαζί με περισσότερη ισχύ και ροπή στις χαμηλότερες στροφές

● Έως και 100 κιλά υψηλότερο ωφέλιμο φορτίο

● Μεγάλα διαστήματα σέρβις

● Ιδιαίτερα φιλικό για τον υπερκατασκευαστή

● Με δυνατότητα διαχείρισης στόλου DAF Connect,  για υψηλότερη απόδοση στις μεταφορές
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Pack Tecnico 
by Fiat Professional



Pack Tecnico 
by Fiat Professional

To ... πάκετο που 
θέλουν οι επαγγελματίες
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Σε αυτό το πλαίσιο, η Fiat Professional

δημιούργησε το Pack Tecnico, ένα έξυ-

πνο πακέτο εργοστασιακού εξοπλισμού,

το οποίο σχεδιάστηκε ώστε να προσφέ-

ρει αυτό ακριβώς που ψάχνει ο επαγ-

γελματίας, αποτελώντας μια απόλυτα

προσαρμοσμένη λύση και στις ανάγκες

της ελληνικής αγοράς. Αξιοποιώντας

δεδομένα από την πώληση και χρήση

των μοντέλων της, η Fiat Professional

εστίασε στα σημεία που έχουν μεγαλύ-

τερη σημασία για τον κάθε επαγγελμα-

τία, με βάση το μοντέλο που εξυπηρετεί

καλύτερα τις ανάγκες του. Με αυτό τον

τρόπο, τα δημοφιλή Fiorino και Doblo,

αλλά και το νέο Scudo που μόλις πα-

ρουσιάστηκε, είναι διαθέσιμα με το Pack

Tecnico.

“

τεχνολογία «

Αποτελώντας την πρώτη μάρκα στον κόσμο που δημιουργήθηκε 
για την προσφορά μοντέλων και υπηρεσιών ειδικά σχεδιασμένων

για τους επαγγελματίες, η Fiat Professional, διαχρονικά δημιουργεί 
λύσεις που κάνουν ευκολότερη, αποδοτικότερη και ασφαλέστερη

τη χρήση των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV).
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Με κοινό παρονομαστή την ασφάλεια και την

άνεση, το Pack Tecnico -ανάλογα με το μον-

τέλο- περιλαμβάνει στοιχεία όπως οι προβο-

λείς ομίχλης, η διπλή πίσω πόρτα με τζάμι και

το διαχωριστικό με τζάμι ή πλέγμα, αλλά και

πρακτικές λύσεις, όπως η προστατευτική

επένδυση του χώρου φόρτωσης, τα αναδι-

πλούμενα καθίσματα για ευκολότερη φόρ-

τωση και δημιουργία χώρου εργασίας στην

καμπίνα, ή ακόμα και το προηγμένο σύστημα

πολυμέσων με λειτουργία πλοήγησης.

Με την προσθήκη του Pack Τecnico, τα μον-

τέλα της Fiat Professional προσφέρουν ένα

ακόμα πιο ολοκληρωμένο πακέτο που ανα-

βαθμίζει περαιτέρω τις δυνατότητές τους,

αλλά και το εξαιρετικό value-for-money που

τα διακρίνει. 

Παράλληλα με το Pack Tecnico, η Fiat

Professional προσφέρει ένα σύνολο υπηρε-

σιών και παροχών που εξασφαλίζουν το κα-

λύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης για όλους τους

επαγγελματίες κατά την αγορά, αλλά και τη

χρήση του οχήματος τους. Αυτές περιλαμβά-

νουν προνομιακές λύσεις χρηματοδότησης

και με άτοκο πρόγραμμα, 5ετη εργοστασιακή

εγγύηση με ισχύ έως 200.000χλμ. και αντί-

στοιχης διάρκειας δωρεάν υπηρεσία οδική

βοήθειας, αλλά και περιοδικούς τεχνικούς

ελέγχους χωρίς χρέωση μέσω του προγράμ-

ματος “MOPAR Check-Up”.

Τα Fiorino, Doblo και το νέο Scudo, είναι

άμεσα διαθέσιμα με το Pack Tecnico μέσου

του Επίσημου Δικτύου Διανομέων της Fiat

Professional ανά την Ελλάδα.

τεχνολογία «





● ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 ● #20332

VOLVO FH
30 χρόνια για το φορτηγό-σύμβολο! 

παρουσίαση «
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Το φορτηγό
σύμβολο

για τη σουηδική 
φίρμα πατάει 

σε γερά θεμέλια



● ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 ● #20334



Στόχος της σουηδικής φίρμας ήταν να 
δημιουργήσει ένα ασφαλές φορτηγό, με

άμεσο στόχο την κερδοφορία των πελατών με
τη χρήση του FH, και πάντα με γνώμονα τη

δημιουργία ενός υπερσύγχρονου χώρου 
εργασίας για τους οδηγούς. Η τολμηρή 

παρουσίαση του 1993 σήμανε την έναρξη
μιας πολύ επιτυχημένης εποχής 

για την Volvo Trucks.

Η αρχή έγινε με ένα μοντέλο που

βασίστηκε σε ένα νέο πλαίσιο, ο

δυναμικός σχεδιασμός του

οποίου διευκόλυνε την εφαρ-

μογή ευέλικτων λύσεων για δια-

φορετικές μεταφορικές

εφαρμογές. Όλα τα χαρακτηρι-

στικά του διέθεταν μια σαφή

επαγγελματική στόχευση, συμπε-

ριλαμβανομένης της αεροδυνα-

μικής που ευνοεί την

εξοικονόμηση καυσίμου, της

επαναστατικής γραμμής μετάδο-

σης κίνησης και του μηχανόφρε-

νου Volvo. 

Το Volvo FH είναι το μοναδικό

μοντέλο που ανακηρύχθηκε

φορτηγό της χρονιάς τρεις φορές,

το 1994, το 2000 και το 2014, και

έχουν πουληθεί σχεδόν ένα εκα-

τομμύριο αντίτυπα του μοντέλου.

Όταν παρουσιάστηκε το 1993, η

Volvo Trucks ανακοίνωσε ότι το

μέλλον είναι εδώ. Ένα τέταρτο

του αιώνα αργότερα, η εταιρεία

έχει τη βεβαιότητα ότι το Volvo FH

εξακολουθεί να είναι το φορτηγό

του μέλλοντος.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, το Volvo FH ήταν πρωτοπόρο στον

τομέα της ασφάλειας. Και δεν μιλάμε μόνο για την παθητική ασφά-

λεια, όπου η Volvo Trucks ήταν το πρώτο φορτηγό που προσέφερε

αερόσακο (1995) και επίσης παρουσίασε το Σύστημα εμπρόσθιας

προστασίας (FUPS) το 1996, δέκα χρόνια προτού το σύστημα γίνει

υποχρεωτικό από το νόμο. Αυτή η πρόοδος συνεχίζεται και σήμερα

και το φορτηγό είναι εφοδιασμένο επίσης με τα τελευταία συστήματα

ενεργητικής ασφάλειας.

VO
LV

O 
FH

VO
LV

O 
FH

Με προηγμένα συστήματα ασφάλειας

“
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Εκτός από την άνεση για τον οδηγό, η ασφάλεια ήταν καθο-

ριστικός παράγοντας για το σχεδιασμό της καμπίνας. Κατά

την ανάπτυξή του, το φορτηγό υποβλήθηκε σε χιλιάδες προ-

σομοιωμένες δοκιμές πρόσκρουσης και σε περίπου εκατό

πραγματικές δοκιμές πρόσκρουσης. Οι δοκοί απορρόφη-

σης της ενέργειας της πρόσκρουσης και οι πόρτες είναι κα-

τασκευασμένες από χάλυβα δύο φάσεων και τα ελάσματα

του αμαξώματος είναι από τον ισχυρότερο διαθέσιμο χά-

λυβα. Κοντολογίς, η κάθε λεπτομέρεια του εξωτερικού και

του εσωτερικού σχεδιασμού του οχήματος συνεργάζονται

προκειμένου το Volvo FH να γίνει το ασφαλέστερο φορτηγό

που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα η Volvo Trucks.

Το Volvo FH έχει ανεβάσει σε ένα νέο επίπεδο την απόδοση

και την παραγωγικότητα των βαρέων φορτηγών. Ανάμεσα

στις πολλές καινοτομίες, ξεχωριστή θέση κατέχει το επανα-

στατικό κιβώτιο ταχυτήτων I-Shift (2001). Σήμερα, αποτελεί

σημείο αναφοράς του κλάδου και έχει εξελιχθεί έτσι ώστε

να καλύπτει πολλές διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες.

Το I-Shift διπλού συμπλέκτη είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό

στις εθνικές μεταφορές και τις μεταφορές μεγάλων απο-

στάσεων σε ορεινούς δρόμους και διαδρομές με πολλές

στροφές. 



● ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 ● #20336
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Όλες οι αλλαγές ταχυτήτων γίνονται ακριβώς τη στιγμή που

πρέπει, χωρίς απώλειες ισχύος ή ροπής, κάτι που προσφέ-

ρει βελτιωμένη άνεση για τον οδηγό και επιτρέπει υψηλό-

τερες μέσες ταχύτητες. Για εργοταξιακές χρήσεις και

ιδιαίτερα βαριές μεταφορές, το I-Shift με αργές ταχύτητες

είναι η ιδανική επιλογή. Επιτρέπει στο φορτηγό να ξεκινά

από στάση με φορτία μέχρι 325 τόνων και να κινείται με τα-

χύτητες ακόμα και 0,5 χλμ. την ώρα, κάτι που διευκολύνει

τους ελιγμούς ακριβείας σε κακοτράχαλο έδαφος.

Το I-Shift είναι ένα τέλειο παράδειγμα για το πώς μια καινο-

τομία η οποία ωφελεί οδηγούς και χειριστές, μειώνει επίσης

και το περιβαλλοντικό ίχνος του φορτηγού. Η φροντίδα για

το περιβάλλον είναι μια από τις θεμελιώδεις αξίες της Volvo

Trucks και χρόνο με το χρόνο το Volvo FH κατάφερε να πε-

ριορίζει τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση καυσίμου

του. Ένα άλμα εμπρός έγινε το 2017 με την παρουσίαση του

Volvo FH LNG. Αυτό το φορτηγό με κινητήρα αερίου, προ-

σφέρει τις ίδιες επιδόσεις με τα άλλα φορτηγά Volvo FH,

μπορεί να κινείται είτε με βιοαέριο το οποίο περιορίζει τις

εκπομπές CO2 κατά έως 100 τοις εκατό ή με φυσικό αέριο

το οποίο περιορίζει τις εκπομπές CO2 κατά 20 τοις εκατό σε

σύγκριση με το πετρέλαιο. Αυτό έχει να κάνει με τις εκπομ-

πές ρύπων του οχήματος κατά τη χρήση.

Σήμερα, η νέα γενιά έχει ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη.

Παρουσιάστηκε το 2020 και ήδη έχει κερδίσει το κοινό του

με την τεχνολογική καινοτομία του. 

«Υπάρχουν τόσο πολλές δυνατότητες να δούμε σπουδαίες

βελτιώσεις. Θα τις εξερευνήσουμε όλες προκειμένου να σι-

γουρευτούμε ότι το Volvo FH παραμένει η πρώτη επιλογή

των οδηγών και συνεχίζει να αποτελεί πηγή κερδοφορίας

για τους πελάτες μας. Χωρίς να αποκαλύψουμε περισσό-

τερα, είναι σίγουρο ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα πιο

συναρπαστικά από τα πρώτα είκοσι πέντε» ανέφερε, στέλε-

χος της φίρμας, για το πιο εμπορικό τους μοντέλο. 





● ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 ● #20338

FORD TRANSIT
Προσφέρει νέες δυνατότητες!   
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παρουσίαση «

To νέο Ford Transit 
έχει όλα τα προνόμια 

που αναζητούν 
οι επαγγελματίες οδηγοί. 



● ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 ● #20340


Ιδιαίτερα, η plug - in υβριδική τεχνολογία του, αλλά και

το πλήρως ψηφιοποιημένο εργασιακό περιβάλλον

πίσω από το τιμόνι κάνει τα καθημερινά δρομολόγια

πιο άνετα και ξεκούραστα.  

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν τη δυνα-

τότητα να το επιλέξουν ανάμεσα από τους αποδοτι-

κούς κινητήρες πετρελαίου , τη νέα mild hybrid

έκδοση αλλά και την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή με

ισχύ από 130 έως 170 ίππους. Εξίσου σημαντικό, ότι,

μπορεί να συνδυαστεί και με αυτόματο κιβώτιο ταχυ-

τήτων. 

Οι επαγγελματίες μπορούν να επιλέξουν το νέο Ford

Transit με κίνηση στους εμπρός τροχούς ή και τετρα-

κίνηση, ενώ, για ακόμη μεγαλύτερα αποθέματα στην

ενεργητική ασφάλεια υπάρχει και η έκδοση  Trial με

μπλοκέ διαφορικό. 

Ασφάλεια με την ...βούλα του EURONCAP

παρουσίαση «

FORD TRANSIT

Το Ford Transit είναι από τα ασφαλέστερα van μοντέλα που πωλούνται σήμερα στη Ευρώπη, σύμφωνα με τον

ανεξάρτητο οργανισμό αξιολόγησης ασφάλειας οχημάτων Euro NCAP. Μάλιστα, πρόσφατα, το Transit απέσπασε

το Χρυσό Βραβείο για το πακέτο των διαθέσιμων τεχνολογιών ενεργητικής ασφάλειας που το συνοδεύει, ενώ

το Transit Custom απέσπασε αντίστοιχα ένα Ασημένιο Βραβείο.

Με μια σειρά στοιχείων, όπως πλήρης γκάμα κινητήρων,  πλούσιο τεχνολογικό επίπεδο 
και άνεση στον χώρο της καμπίνας με τον μεγαλύτερο χώρο φόρτωσης. 
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Με χώρο φόρτωσης έως 15,1 κυβικά μέτρα

Το Transit  διαθέτει έναν άκρως ωφέλιμο αποθηκευ-

τικό χώρο του, πλήρως εκμεταλλεύσιμος και πρακτι-

κός ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς

επαγγελματίες. Προσφέρεται σε πολλαπλές εκδόσεις

με την μεγαλύτερη να αγγίζει σε χώρο φόρτωσης τα

15,1 κυβικά μέτρα με το ωφέλιμο να ανέρχεται στους

2 τόνους. 

Επίσης, οι συρόμενες θύρες διαθέτουν έναν νέο μη-

χανισμό, ο οποίος τις διατηρεί σταθερά ανοιχτές για να

μπορείτε να φορτώσετε.

Άνετο εργασιακό περιβάλλον

Το νέο Transit προσφέρεται με ένα μοντέλο εσωτερικό στο οποίο  ξεχωρίζει   το  καινούργιο   ταμπλό   που

προσφέρει  πολλές   ψηφιακές  ευκολίες   με ότι πιο σύγχρονο και εξελιγμένο διαθέτει αυτή την στιγμή η μάρκα.

Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι άφθονοι, ενώ το "πακέτο" ευκολιών ολοκληρώνεται από το νέο τιμόνι πολλαπλών

λειτουργιών. Στα ατού του σημειώστε το Ford SYNC 3, που είναι το δεξί χέρι του επαγγελματία μιας και με το

νέο υπερσύγχρονο σύστημα ο οδηγός μπορεί να παραμένει συνδεδεμένος , και να ελέγχει τόσο το τηλέφωνο,

όσο και το σύστημα πλοήγησης. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης φωνητικών εντολών, όλα με έναν εύ-

κολο χειρισμό μέσα από την έγχρωμη οθόνη αφής 8''.

Πρόσφατα και το νέο Ford E-Transit εξασφάλισε το «Χρυσό Βραβείο» από τον ανεξάρτητο οργανισμό αξιολό-

γησης ασφάλειας οχημάτων Euro NCAP. Το βραβείο προέκυψε μετά από ανάλυση τεχνολογιών όπως το αυ-

τόνομο φρενάρισμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για την αποφυγή σύγκρουσης με άλλα οχήματα,

δικυκλιστές και πεζούς, καθώς και συστήματα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας, αναγνώρισης οδικών ση-

μάτων και παρακολούθησης επιβατών.



● ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 ● #20342


Εξοπλισμός: Τα έχει όλα

παρουσίαση «

FORD TRANSIT
Ο εξοπλισμός του είναι ο πιο πλούσιος εξοπλισμός στην κατηγορία του. Προσφέρεται με  οθόνη αφής

12" με SYNC 4, ψηφιακό δέκτη DAB, αυτόματο air condition, ηλεκτρικό σύστημα απόψυξης παρμπρίζ,

αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής κ.α. 

Στον τομέα των συστημάτων υποβοήθησης προσφέρεται με σύστημα αποτροπής σύγκρουσης

Collision Mitigation System, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (Lane Keeping Aid) με προειδοποίηση

διατήρησης λωρίδας (Lane Departure Warning)  σύστημα σταθερής ταχύτητας Cruise Control, εμπρός

και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερα οπισθοπορείας/θέασης 360°, φωτισμός εδάφους LED

ψηλά στο κέντρο, αισθητήρες πίεσης ελαστικών. 





● ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 ● #20344

■ Καθήκοντα και λειτουργία
Οι ξηραντήρες φίλτρων ή οι συσσωρευτές απομακρύ-
νουν τα ξένα σώματα και την υγρασία από το ψυκτικό
μέσο, προστατεύοντας έτσι το σύστημα κλιματισμού από
βλάβες. Δεν συγκαταλέγονται στα κλασικά φθειρόμενα
εξαρτήματα του οχήματος, ωστόσο μπορούν να απορ-
ροφήσουν μόνο μια περιορισμένη ποσότητα υγρασίας
και ακαθαρσίας. Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων,
όπως παγωμένη βαλβίδα εκτόνωσης, διακυμάνσεις πίε-
σης ή κακή απόδοση ψύξης, ο ξηραντήρας φίλτρου/συσ-
σωρευτής θα πρέπει, επομένως, να εξετάζεται επίσης
ως πιθανή αιτία.

■ Σωστή διαδικασία επισκευής
Σε περίπτωση διαρροών ή μετά από κάθε άνοιγμα του
κυκλώματος κλιματισμού, πρέπει πάντα να αντικαθίστα-
ται και ο ξηραντήρας φίλτρου/συσσωρευτής. Εάν υπάρ-
χουν ξένα σώματα, υπολείμματαφθοράς ή άλλα
κατάλοιπα στο λάδι συμπιεστή ή εάν η ποσότητα λαδιού
είναι άγνωστη, πρέπει πρώτα να γίνει έκπλυση του συ-

στήματος κλιματισμού. Επειδή ο ξηραντήρας φίλτρου ή
ο συσσωρευτής δεν μπορούν να εκπλυθούν, πρέπει να
αφαιρεθούν και να παρακαμφθούν πριν από τη διαδικα-
σία έκπλυσης.
Κατά την τοποθέτηση ενός νέου ξηραντήρα
φίλτρου/συσσωρευτή, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
αφαιρούνται τα πώματα σφράγισης μόνο αμέσως πριν
από την τοποθέτηση. Οι υγροσκοπικοί (υδρόφιλοι) κόκ-
κοι στο εσωτερικό μπορεί διαφορετικά να φτάσουν το
όριο κορεσμού τους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
λόγω της υγρασίας του περιβάλλοντος αέρα. Εάν λεί-
πουν τα πώματα σφράγισης από τον νέο ξηραντήρα φίλ-
τρου/συσσωρευτή, αυτός δεν πρέπει να εγκατασταθεί.
Ειδικά για τα οχήματα με υπερβολικά πολλά διανυθέντα
χιλιόμετρα, η προληπτική αντικατάσταση του ξηραντήρα
φίλτρου/συσσωρευτή μπορεί να προστατεύσει από δυσ-
λειτουργίες και ζημιές. Τα τακτικά σέρβις του συστήμα-
τος κλιματισμού εξασφαλίζουν επίσης μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής και σωστή λειτουργία των ξηραντήρων
φίλτρων/συσσωρευτών και του συστήματος κλιματισμού.

Κατά τις εργασίες στο σύστημα κλιματισμού, πρέπεινα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή

στην αντικατάσταση του ξηραντήρα φίλτρου ή του συσσωρευτή.

Σημαντικά βήματα κατά την 

αντικατάσταση του ξηραντήρα

φίλτρου ή του συσσωρευτή

■ Σημαντικό
Οι κορεσμένοι κόκκοι στους ξηραντήρες φίλτρων/συσσωρευτές δεν μπορούν να ανανεωθούν με τη συσκευή σέρβις

κλιματισμού.  Ούτε η διάρκεια αλλά ούτε και η υποπίεση επαρκούν για την απομάκρυνση της απορροφημένης υγρασίας

Εάν το κύκλωμα κλιματισμού έχει ανοίξει, πρέπει να εκκενωθεί για τουλάχιστον 20 λεπτά μετά την ολοκλήρωση των

εργασιών, για να απομακρυνθεί τυχόν εναπομείνασα υγρασία από το σύστημα και τις σωληνώσεις.





● ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 ● #20346

FILTRON
Η πρωτοποριακή τεχνολογία PROTECT + 

στα φίλτρα καμπίνας της Filtron

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PROTECT+ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΟΡΑΤΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Το φίλτρο καμπίνας καθαρίζει τον αέρα που αναπνέουν οι επιβάτες και ο οδηγός στην καμπίνα του οχήματος. Όλα

τα φίλτρα καμπίνας της FILTRON εμποδίζουν αποτελεσματικά τους ρύπους και διαθέτουν πλέον την τεχνολογία

PROTECT+, η οποία μειώνει τα αλλεργιογόνα αποτρέποντας την ανάπτυξη βακτηρίων και μούχλας στο φίλτρο.

Το φίλτρο καμπίνας PROTECT + βασίζεται σε μια ειδική επίστρωση μικροσωματιδίων

που είναι ορατή στο μικροσκόπιο, η οποία σταματά τα αλλεργιογόνα και εμποδίζει την

ανάπτυξη βακτηριδίων και μούχλας στο φίλτρο.

● ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΔΟΚΙΜΕΣ

Η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας PROTECT+ έχει εγκριθεί από εργαστηριακές δο-

κιμές στο ανεξάρτητο Ινστιτούτο MPA της Βρέμης. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα διεθνή

πρότυπα ISO 846 και JIS L1902. Η τεχνολογία PROTECT+ είναι ενεργή καθ' όλη τη

συνιστώμενη διάρκεια ζωής του φίλτρου καμπίνας.

● ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ PROTECT+

Η καινοτόμος επίστρωση μικροσωματιδίων προσελκύει τόσο τους θετικούς όσο και αρνητικούς κατά

Gram μικροοργανισμούς και στη συνέχεια καταστρέφει τα κυτταρικά τους τοιχώματα. Αυτό έχει ως απο-

τέλεσμα τη διαταραχή του μηχανισμού συντήρησης  των επιβλαβών κυττάρων και οδηγεί σε αναστολή του

μεταβολισμού και θάνατο των μικροβιακών κυττάρων.

● PROTECT+ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ FILTRON

Χωρίς εξαιρέσεις. Η τεχνολογία PROTECT+ χρησιμοποιείται σε κάθε φίλτρο καμπίνας FILTRON, είτε πρό-

κειται για συμβατικό φίλτρο είτε για φίλτρο ενεργού άνθρακα. Τα φίλτρα καμπίνας με την τεχνολογία PRO-

TECT+ κυκλοφόρησαν σταδιακά στην αγορά από τον Μάρτιο του 2020. Η τεχνολογία PROTECT+ αντικαθιστά

το BIOKNIGHT, το αντιαλλεργικό και αντιβακτηριδιακό διάλυμα προστασίας που χρησιμοποιήθηκε στο πα-

ρελθόν.

● Το PROTECT+ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

Η κατακράτηση αλλεργιογόνων και η πρόληψη της ανάπτυξης βακτηρίων και μούχλας στο φίλτρο μειώνει

τον κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων και βελτιώνει την άνεση του ταξιδιού στο επαγγελματικό όχημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι οι

τρίτες στις συχνότερες χρόνιες παθήσεις στον κόσμο.






