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τις οδικές μεταφορές

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αγαπητοί Αναγνώστες,

Η αγορά αυτοκινήτου κρατάει γερά, αν αναλογιστούμε τις «τρικλοποδιές» που έχουν επιφέρει ο πόλεμος

στην Ουκρανία, η έλλειψη μικροτσιπ και οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις των ανταλλακτικών. Στη χώρα

μας, η αγορά των ΙΧ έχει ανεμικές απώλειες που δεν ξεπερνούν το 5% το πρώτο τετράμηνο του 2022, ενώ,

στην αγορά φορτηγών, οι πωλήσεις είναι μεγαλύτερες.

Σε κάθε περίπτωση ο στόλος των φορτηγών θα πρέπει να ανανεωθεί. Με μαγικές λύσεις δεν μπορεί να

γίνει κάτι.  Σήμερα, η χώρα μας έχει έναν γηρασμένο στόλο φορτηγών, που ξεπερνά τα 20 χρόνια, ιδίως για

τα φορτηγά που κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά και δραστηριοποιούνται με την τοπική ενδομεταφορά.

Τα νέα φορτηγά αποτελούν το βασικό εργαλείο των μεταφορικών επιχειρήσεων. Και η χώρα μας έχει χι-

λιάδες, μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις, με στόλο από 1-3 φορτηγά αλλά μεμονωμένους αυτοκινητιστές,

που αναμένουν μια βοήθεια από το κράτος.

Και η ανάγκη ανανέωσης του στόλου είναι πιο επιτακτική από ποτέ, αν βάλουμε στο μενού μας και το

γεγονός, ότι η σημερινή κυβέρνηση επιθυμεί να εκσυγχρονίσει τις συνδυασμένες μεταφορές, στα μεγαλύτερα

λιμάνια μας που μπορούν να γίνουν μεγάλα εμπορευματικά κέντρα. Αλλά και η νέα γενιά υποδομών, που

θα αναζωογονήσουν την αγορά, θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας , ώστε η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόμβο

υποδομών της ευρύτερης περιοχής.

Και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να πατήσουν γκάζι στους δρόμους των μεταφορών νέα φορτηγά, τα οποία

θα αποκτηθούν με σύγχρονα επενδυτικά προγράμματα, «έξυπνες» επιδοτήσεις που δεν θα στραγγαλίσουν

το νέο μεταφορέα.

Στο νέο μας τεύχος, η ύλη επικεντρώνεται και στα νέα έργα που πρόκειται να καταστήσουν την χώρα μας

σε ένα μεγάλο εμπορευματικό Hub, με πρωταγωνιστή τις οδικές μεταφορές. 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

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

Τα έργα που αναβαθμίζουν το οδικό δίκτυο και τις μεταφορές

■ Τα έργα που αναβαθμίζουν

το οδικό δίκτυο και τις μεταφορές

Το πρόγραμμα έργων υποδομών, που αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και την καθημερινότητα των πολιτών,
ανέπτυξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, στο Στρατηγικό Συνέδριο “Επιμελώς
Επιχειρείν”, που διοργανώνουν το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο
Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA).

Πώς θα αντιμετωπιστεί

το κυκλοφοριακό, ποιοι νέοι δρόμοι έρχονται τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στο φιλόδοξο πρόγραμμα
έργων, ύψους 13 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μετά τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, που εκπόνησε το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών.
«Μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια καταφέραμε να δημοπρα-

τήσουμε έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 8 δισ.
ευρώ. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην
Ελλάδα. Και από αυτά μάλιστα, να συμβασιοποιήσουμε -δη-
λαδή ήδη να έχουν ξεκινήσει- έργα 3,2 δισ. Ευρώ», σημεί-
ωσε.

■ Τα τρία βήματα της Κυβέρνησης στις Υποδομές
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“

Τα έργα που αναβαθμίζουν το οδικό δίκτυο και τις μεταφορές

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στη συνέχεια στα τρία συγκε-
κριμένα βήματα της Κυβέρνησης για νέα πνοή στον τομέα
των υποδομών.
«Πρώτον, αναμορφώνουμε το θεσμικό πλαίσιο των δημο-
σίων συμβάσεων. Δώσαμε λύση στο θεσμικό έμφραγμα που
είχε προκαλέσει ο Νόμος 4412 της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», τό-
νισε και υπενθύμισε το νέο μεταρρυθμιστικό νόμο 4782,
καθώς και το νόμο για τις Πρότυπες Προτάσεις.
Δεύτερον, εκπονήσαμε για πρώτη φορά έναν Εθνικό

Στρατηγικό Σχεδιασμό Υποδομών. Επιλύοντας έμπρακτα ένα
μεγάλο και διαχρονικό πρόβλημα, που σε πολλές περιόδους
χαρακτήριζε τα μεγάλα project. Ότι σε πολλές περιπτώσεις γί-
νονταν με κριτήριο μικροκομματικά, προσωπικά ή τοπικά
συμφέροντα, κι όχι επειδή τα είχε πραγματικά ανάγκη ο
τόπος», συνέχισε ο κ. Καραμανλής.
«Σήμερα, τα έργα που σχεδιάσαμε και υλοποιούμε έχουν ως
στόχο να αξιοποιήσουν τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της
χώρας μας. 

■ Επενδύουμε σε τομείς όπως είναι τα logistics.
Όπως είναι οι συνδυασμένες μεταφορές, με τα σιδηροδρομικά έργα και τα λιμάνια μας που μπορούν να γίνουν μεγάλα

εμπορευματικά κέντρα. Όπως είναι η νέα γενιά έργων υποδομών, που θα αναζωογονήσουν την αγορά, θα αλλάξουν την
εικόνα της χώρας και έχουν την δυναμική να μετασχηματίσουν το παραγωγικό της μοντέλο. Έργα που υπηρετούν τη νέα
εθνική μας στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόμβο υποδομών της ευρύτερης περιοχής», πρόσθεσε.

■ «Η πολιτική του Μαυρογιαλούρου ανήκει στο χθες»
Το τρίτο κρίσιμο βήμα, όπως επισήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ήταν ότι αυτή η Κυβέρνηση δούλεψε
συστηματικά για να ξεμπλοκάρει μια σειρά από μεγάλα, εμβληματικά έργα, ενώ ταυτόχρονα προχώρησε στη μελετητική
ωριμότητα νέων έργων, αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο.
«Γιατί εμείς ποτέ δεν θα εξαγγείλουμε έργο αν δεν έχουμε προηγουμένως διασφαλίσει απόλυτα τις απαραίτητες αυτές
προϋποθέσεις. Αυτή η τακτική του ‘‘Μαυρογιαλούρου’’ ανήκει στο παρελθόν, είναι μία πολιτική του χθες, που σε καμία
περίπτωση δε χαρακτηρίζει την Κυβέρνηση μας τόνισε ο κ. Καραμανλής.
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“

Τα έργα που αναβαθμίζουν το οδικό δίκτυο και τις μεταφορές

■ Τα έργα, που θα προλάβουν το κυκλοφοριακό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Υπενθύμισε ειδικότερα ότι ξεμπλόκαρε το Βόρειο Τμήμα του Ε65 και το Άκτιο-Αμβρακία, που βρίσκεται πλέον σε πολύ
προχωρημένο στάδιο και σύντομα θα παραδοθεί μεγάλο μέρος του. Ότι δόθηκε λύση στην πολύπαθη Πατρών – Πύργου
και τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, όπου θα μπουν μπουλντόζες μέσα στο έτος. Ότι ξεκίνησε η Γραμμή 4 του Μετρό της
Αθήνας και ότι θα παραδοθούν τους επόμενους μήνες και οι τρεις νέοι σταθμοί της Γραμμής 3. Υπενθύμισε επίσης ότι στο
Μετρό Θεσσαλονίκης η πρόοδος των εργασιών έχει ξεπεράσει το 85%, αλλά και το μεγάλο πρόγραμμα έργων αντιπλημ-
μυρικής θωράκισης και διαχείρισης υδάτινων πόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ, το Μπράλος- Άμφισσα, την Παράκαμψη
Χαλκίδας και Ψαχνών και την Περιφερειακή της Αλεξανδρούπολης.

«Πρέπει να σχεδιάσουμε με προσοχή τα έργα της επόμενης
γενιάς. Όλοι ξέρουμε ότι το κυκλοφοριακό στην Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα», τό-
νισε ο κ. Καραμανλής.
«Ένα πολύ σημαντικό έργο, που θα δώσει λύση στην κυ-
κλοφοριακή συμφόρηση της Θεσσαλονίκης, είναι το flyover.
Αλλά και εδώ στην Αθήνα, έχουμε εκπονήσει ένα ολοκλη-
ρωμένο σχέδιο για τα έργα της Αττικής, ώστε να μην φτάσει
η Πρωτεύουσα να γίνει μια απροσπέλαστη πόλη» συνέχισε
ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
Οι βασικοί πυλώνες αυτού του σχεδίου περιλαμβάνουν την

επέκταση της Λεωφόρου Κύμης, τις επεκτάσεις της Αττικής
Οδού στο Λαύριο και τη Ραφήνα και τη σήραγγα της
Ηλιούπολης, αλλά και τις νέες επεκτάσεις του δικτύου του
Μετρό. Γιατί το προλαμβάνειν κρείττον εστί του θεραπεύειν»,
πρόσθεσε.
«Ανακοινώσαμε το μεγαλύτερο πακέτων σιδηροδρομικών
έργων που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, ύψους 4,5 δισ.
ευρώ. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και το πρόγραμμα
αναβάθμισης του υφιστάμενου δικτύου ύψους 1,2 δισ.
ευρώ» επισήμανε επίσης ο κ. Καραμανλής.
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Η παγκόσμια συνάντηση για τα προβλήματα του κλάδου των μεταφορών

Οι συναντήσεις εξέτασαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και ευκαιριών τoυ κλάδου, όπως είναι η κλιμάκωση των τιμών
των καυσίμων, οι περιβαλλοντικοί στόχοι μείωσης των εκπομπών ρύπων, η έλλειψη οδηγών, τα προβλήματα της
εφοδιαστικής αλυσίδας παγκοσμίως, η ανθεκτικότητα στην πανδημία και η ψηφιοποίηση τόσο στους τομείς της κι-
νητικότητας όσο και των logistics.
Εξετάστηκε ο κομβικός ρόλος και η ανταπόκριση της IRU και της ευρύτερης αγοράς των οδικών μεταφορών στην
υποστήριξη των ανθρωπιστικών προσπαθειών που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την ΟΦΑΕ εκπροσώπησαν με φυσική παρουσία ο Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Απόστολος Κενανίδης, καθώς και
η Γεν. Δ/ντρια της Ομοσπονδίας, κα Ηρώ Δουμάνη, η οποία εκτελεί και καθήκοντα Αντιπροέδρου στο
Συμβούλιο Εμπορευματικών Μεταφορών της IRU για την τριετή θητεία 2022-2024.

■ H Παγκόσμια συνάντηση για τα προβλήματα του

κλάδου των Μεταφορών 

Οι συνεδριάσεις έγιναν σε υβριδική μορφή με το 1/3 των μελών να δίνει το παρών

με φυσική παρουσία στην Γενεύη, ενώ τα υπόλοιπα 2/3 συμμετείχαν εξ’αποστάσεως 

μέσω ζωντανής διαδικτυακής σύνδεσης.
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Η παγκόσμια συνάντηση για τα προβλήματα του κλάδου των μεταφορών

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της τελευταίας παγ-
κόσμιας έρευνας σχετικά με την έλλειψη οδηγών από την
αγορά εργασίας, τα οποία πρόκειται να δημοσιοποιηθούν
την επόμενη εβδομάδα, η στρατηγική που έχει αναπτύξει
η IRU για να κάνει το επάγγελμα του οδηγού πιο ελκυ-
στικό, καθώς και οι εξελίξεις στο διεθνές σύστημα TIR.
Οι οικονομικοί λογαριασμοί της IRU για το 2021 παρου-
σιάστηκαν επίσης και εγκρίθηκαν από τα μέλη.
Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο στο Συμβούλιο
Εμπορευματικών Μεταφορών όσο και στην Γενική
Συνέλευση διεξήχθη μια πολύ παραγωγική συζήτηση
σχετικά με την ενδυνάμωση των οδικών μεταφορών
υπό το φως της ραγδαίας αύξησης των τιμών των καυ-
σίμων, των ανησυχιών για μακροπρόθεσμη ενεργειακή
ανασφάλεια και των πολιτικών μείωσης του ανθρακικού
αποτυπώματος. Η συζήτηση έγινε με την μορφή πάνελ

στο οποίο συμμετείχαν τα μέλη της IRU, DB Schenker και
Shell, καθώς και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ).
Στη συνέχεια, τα μέλη της IRU ενέκριναν έκτακτο ψήφι-
σμα σχετικά με επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
αυτών των ζητημάτων, το οποίο πρόκειται να κοινοποι-
ήσει η ΟΦΑΕ και σε εθνικό επίπεδο.
Επιπλέον, εξωτερικοί ομιλητές παρουσίασαν επίσης τις
τάσεις της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του
CheckMyBus σε ψηφιακές πλατφόρμες στον τομέα των
επιβατικών μεταφορών, του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (WTO)  για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδια-
σμού, της Total Energies για τις προοπτικές των καυσί-
μων και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες, για την ανθρωπιστική κινητικότητα και τις
προκλήσεις σε επίπεδο logistics στην Ουκρανία και όχι
μόνο.
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“

Logistics: Τα προβλήματα, οι προκλήσεις στο Οικονομικό Forum στους Δελφούς

Το ετήσιο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είναι μια εμ-
βληματική εκδήλωση που προσελκύει το διεθνές ενδια-
φέρον, καθώς κάθε χρόνο η αρχαία πόλη των Δελφών,
συγκεντρώνει ηγετικές φυσιογνωμίες και υψηλόβαθμα
στελέχη από τον ακαδημαϊκό, τον πολιτικό και τον επιχει-
ρηματικό χώρο, σε μια προσπάθεια να πυροδοτήσει διά-
λογο, να εμπνεύσει την αλλαγή και να μετατρέψει τη
συζήτηση σε δράση.

Ο Πρόεδρος της ΕΕL κος. Β. Ζεϊμπέκης, εκπροσώπησε την
EEL μιλώντας σε πάνελ με θέμα «LOGISTICS: REALIZING
THE TRUE POTENTIAL». Στην συζήτηση αυτή, ο Πρόεδρος
εστίασε στην ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου των
Logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας στην αναπτυξιακή
πορεία της χώρας μας, καθώς και στο πώς οι προκλήσεις
της πανδημίας αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, απο-
τελούν έναυσμα για την καλύτερη οργάνωση του κυκλώ-

 ενημέρωση

H Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) έλαβε μέρος στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ
των Δελφών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στους Δελφούς και συμμετείχε σε

πάνελ με αντικείμενο την υφιστάμενη κατάσταση και τις προκλήσεις για την ελ-
ληνική εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics.

LOGISTICS

■ Τα προβλήματα, οι προκλήσεις 

στο Οικονομικό Forum στους Δελφούς







ματος των logistics.
Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην επι-
τακτική υιοθέτηση δράσεων αναδιοργάνωσης και εκ-
συγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς οι
εταιρίες εστιάζουν σε νέες τεχνολογίες και συστήματα,
δίνοντας μεγάλη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό. Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να σημειωθεί, η στροφή
των εταιρειών προς το ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία
προκαλεί σειρά εξελίξεων που αφορούν τη δημιουργία
νέων κέντρων αστικής διανομής αλλά και τον εκσυγ-
χρονισμό των μεταφορικών εταιρειών οι οποίες, με τα
κατάλληλα κίνητρα, θα μπορέσουν να αναβαθμίσουν
τον παλαιωμένο στόλο που διαθέτουν με περιβαλλον-
τικά κριτήρια και να υποστηρίξουν με τον βέλτιστο τρόπο
τις ανάγκες διανομής που διαμορφώνονται.
Ο κος. Ζεϊμπέκης ολοκλήρωσε την ομιλία του επισημαί-
νοντας ότι παρά τις δύσκολες συγκυρίες, τα μηνύματα
είναι ενθαρρυντικά και τόνισε τις μεγάλες ευκαιρίες
ανάπτυξης που φαίνεται ότι θα παρουσιάσει ο κλάδος
των Logistics μέσα στα επόμενα χρόνια, συνεισφέρον-
τας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο ελληνικό ΑΕΠ.
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Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με
το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα η ΕΕ έθεσε στον
εαυτό της τον δεσμευτικό στόχο να επιτύχει κλιματική
ουδετερότητα έως το 2050. Αυτό απαιτεί να μειωθούν σε
σημαντικό βαθμό, κατά τις επόμενες δεκαετίες, τα σημε-
ρινά επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ως
ενδιάμεσο βήμα προς την κλιματική ουδετερότητα, η ΕΕ
αύξησε τη φιλοδοξία της για το κλίμα με ορίζοντα το 2030,
δεσμευόμενη να μειώσει τις εκπομπές κατά τουλάχιστον
55 % έως το 2030.

Η ΕΕ επεξεργάζεται την αναθεώρηση της νομοθεσίας
της όσον αφορά το κλίμα, την ενέργεια και τις μεταφορές
με την αποκαλούμενη δέσμη Fit for 55, ώστε να ευθυ-
γραμμίσει το ισχύον δίκαιο με τις φιλοδοξίες για το 2030
και το 2050. Στη δέσμη περιλαμβάνεται επίσης μια σειρά
νέων πρωτοβουλιών.
Η Επιτροπή έχει προτείνει ένα πλήρες σύνολο αλλαγών
στο υπάρχον σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ
(ΣΕΔΕ της ΕΕ), οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν σε
συνολική μείωση των εκπομπών στους σχετικούς το-

 ενημέρωση

Στο πλαίσιο της δέσμης Fit for 55, η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση
των κανόνων για τις εκπομπές CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά.

Ευρωπαϊκή Ένωση

■ Πώς θα μειωθούν οι ρύποι σε ημιφορτηγά και αυτοκίνητα

“
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μείς κατά 61 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 2005.
Η Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για την αναθεώρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας με στόχο την επιτάχυνση της ανά-
πτυξης υποδομών για την επαναφόρτιση ή τον ανεφοδια-
σμό οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα και την
εναλλακτική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για πλοία σε λι-
μένες και σταθμευμένα αεροσκάφη.
Η πρόταση αφορά όλους τους τρόπους μεταφοράς και πε-
ριλαμβάνει στόχους για την ανάπτυξη των υποδομών.
Καλύπτει επίσης τη διαλειτουργικότητα και βελτιώνει τη
φιλικότητα προς τον χρήστη.
Στο πλαίσιο της δέσμης Fit for 55, η Επιτροπή πρότεινε την
αναθεώρηση των κανόνων για τις εκπομπές CO2 για τα
αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά. Η πρόταση εισάγει αυξη-
μένους στόχους μείωσης σε επίπεδο ΕΕ για το 2030 και
θέτει νέο στόχο 100 % για το 2035. Αυτό σημαίνει στην
πράξη ότι από το 2035 δεν θα είναι πλέον δυνατή η διά-
θεση στην ενωσιακή αγορά αυτοκινήτων ή ημιφορτηγών
με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Τα προτεινόμενα αυστηρότερα πρότυπα CO2 για τα αυτο-
κίνητα και τα ημιφορτηγά έχουν στόχο να στηρίξουν τα
κράτη μέλη στην επίτευξη των αυξημένων εθνικών στό-
χων τους βάσει του κανονισμού για τον επιμερισμό των
προσπαθειών, τονώνοντας παράλληλα την τεχνολογική
καινοτομία στον τομέα.
Τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα επαγγελματικά οχήματα

ευθύνονται για το 15% του συνόλου των εκπομπών ρύπων
της Ευρώπης. 
Για να μπορέσουν όλα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά στο
δρόμο να φτάσουν τις μηδενικές εκπομπές ρύπων έως το
2050, το τελευταίο αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής
καύσης, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών, θα πρέ-
πει να πωλείται το αργότερο έως το 2035. Τα αυτοκίνητα
και τα φορτηγά είναι επίσης η μεγαλύτερη πηγή ρύπανσης
από διοξείδιο του αζώτου, η οποία Ο ΕΟΠ [ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Περιβάλλοντος] εκτιμά ότι προκαλεί πάνω
από 40.000 πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη κάθε
χρόνο».
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Η Διαδικασία Αναγόμωσης της Goodyear χαρίζει

στα ελαστικά πολλαπλές ζωές, καθιστώντας τα  

επαναχαράξιμα, αναγομώσιμα και πάλι επαναχαράξιμα.

Την τρέχουσα περίοδο, η αναθεώρηση της σημα-
σίας της αναγόμωσης είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.
Εκτός από το ευρωπαϊκό σχέδιο για το κλίμα «Fit-
for-55», που προτρέπει τον κλάδο να γίνει όλο και
πιο «πράσινος», το οικονομικό κόστος ολοένα και
αυξάνεται.
Σύμφωνα με την Ερευνα Βιωσιμότητας τρεις στους
τέσσερις στόλους αναγνώρισαν τη μείωση του απο-
τυπώματος άνθρακα ως ζήτημα ιδιαίτερης σημα-
σίας ενώ το 42% των στόλων χρησιμοποιεί
αναγομωμένα ελαστικά και υλοποιεί και άλλες
ενέργειες με έμφαση στη βιωσιμότητα. 
Ο Marc Preedy, Managing Director Replacement
for Commercial Europe τόνισε: «Η έρευνα έδειξε
ότι οι πελάτες μας θέλουν να συμμετέχουν στην κυ-
κλική οικονομία, υποστηρίζοντας τη βιωσιμότητα
και δημιουργώντας αξία για τους τελικούς πελάτες

τους. Το 42% των στόλων που συμμετείχε στην
έρευνα χρησιμοποιεί επί του παρόντος αναγομω-
μένα ελαστικά. Επιπλέον, η «Πράσινη Συμφωνία»
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως στόχο η
Ευρώπη να έχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα
έως το 2050. Υπάρχει μια ξεκάθαρη ευκαιρία να ξε-
περάσουμε τους στόχους βιωσιμότητας. Τα τελευ-
ταίας γενιάς ελαστικά και οι λύσεις διαχείρισης
στόλου που προσφέρουμε, δίνουν τη δυνατότητα
στους στόλους να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα
χωρίς να κάνουν πιο περίπλοκες τις καθημερινές
λειτουργίες τους. Το πρόγραμμα αναγόμωσης της
Goodyear θα συμβάλει στην περαιτέρω πρόοδο σε
θέματα βιωσιμότητας του στόλου». 
Οι κορυφαίες εταιρείες μεταφορών που χρησιμο-
ποιούν τις λύσεις αναγόμωσης Goodyear μειώνουν
τα συνολικά κόστη κατά 10% και παρατείνουν τη
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Ο καθοριστικός ρόλος που θα βοηθήσει 
στην βιωσιμότητα

Aναγόμωση
ελαστικών





διάρκεια ζωής τους κατά 150% επιπλέον1, δηλαδή
περισσότερο από το διπλάσιο από την αρχική
διάρκεια ζωής ενός νέου ελαστικού.
Χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο
τους υπάρχοντες πόρους, η διαδικασία αναγόμω-
σης Goodyear χρησιμοποιεί 56 % λιγότερο αργό
πετρέλαιο για την κατασκευή τους1.
Η Διαδικασία Αναγόμωσης της Goodyear χαρίζει

στα ελαστικά πολλαπλές ζωές, καθιστώντας τα
επαναχαράξιμα, αναγομώσιμα και πάλι επαναχα-
ράξιμα. Το τελικό αποτέλεσμα προσαρμόζεται ανά-
λογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες. Τα ελαστικά
διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε οι στόλοι
να μπορούν να επιλέξουν να αναγομώσουν μόνο
τους δικούς τους σκελετούς ή να συμμετάσχουν
σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής σκελετών. Οι στό-
λοι μπορούν να επιλέξουν τα ελαστικά TreadMax,
τα οποία χρησιμοποιούν τεχνολογία σκελετού τε-
λευταίας γενιάς, καθώς και καινοτομίες πέλματος
με οικονομία καυσίμου και χαμηλές εκπομπές
ρύπων, ή τα NextTread που προσφέρουν τυποποι-
ημένα σχέδια ελαστικών και μεγαλύτερη γκάμα.

«Για δεκαετίες, οι διαχειριστές στόλων εμπι-
στεύονται τα αναγομωμένα προϊόντα Goodyear
TreadMax και NextTread για τη μείωση του συνο-
λικού κόστους λειτουργίας. Τώρα, σε συνδυασμό
με την ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης στό-
λου Goodyear Total Mobility, η λύση Αναγόμωσης
Goodyear προχωρά ένα βήμα παρακάτω βοη-
θώντας τους διαχειριστές να επιτύχουν τους στό-
χους βιωσιμότητας τους. Η υψηλή υπολειμματική
αξία του Premium σκελετού της Goodyear καθι-
στά αυτή τη διαδικασία βιώσιμη τόσο από οικονο-
μική όσο και από περιβαλλοντική άποψη»
πρόσθεσε ο Marc Preedy.
Περαιτέρω οφέλη που σχετίζονται με τη βιωσιμό-
τητα μπορούν να επιτευχθούν στο πλαίσιο της
πρότασης της Goodyear Total Mobility που συν-
δυάζει την αναγόμωση με ελαστικά χαμηλών εκ-
πομπών ρύπων καθώς και το
FleetOnlineSolutions για τη δημιουργία ενός βιώ-
σιμου και αποτελεσματικού πακέτου διαχείρισης
ελαστικών, κατάλληλο για τους διαχειριστές στό-
λων.
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Τους τελευταίους μήνες, η Goodyear έχει
εντείνει τη συνεργασία της με τοπικούς συ-
νεργάτες που διαχειρίζονται σκελετούς
ελαστικών. Η συνεργασία αυτή, περιλαμ-
βάνει επένδυση σε εξοπλισμό επιθεώρη-
σης μέσω σειριογράφου για ακόμη πιο
ακριβή έλεγχο χωρίς καταστροφή που έχει
ως αποτέλεσμα μικρότερη σπατάλη, συμ-
βάλλοντας σε επιτυχημένες πρακτικές κυ-
κλικής οικονομίας που βασίζονται σε
δεδομένα.
Έχοντας συνεργασία με πιστοποιημένους
τοπικούς συνεργάτες διαχείρισης σκελε-
τών, η Goodyear βελτιστοποιεί τις διαδικα-
σίες διανομής σε όλα τα στάδια του
χειρισμού σκελετών:
Με τη βοήθεια του συστήματος eCasting τα
δεδομένα του σκελετού εισάγονται και πα-
ρακολουθούνται αυτόματα, επομένως δεν

απαιτείται διπλός χειρισμός ή μη αυτόματη
εισαγωγή δεδομένων. Η εφαρμογή υπο-
στηρίζει όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα
αναγόμωσης με πλήρη παρακολούθηση
μέσω κινητών συσκευών για τους σκελε-
τούς των Πελατών καθώς και τις ροές
Ανταλλαγής Σκελετών. Μέσω του dash-
board πελατών, η εφαρμογή παρέχει εύ-
κολη ορατότητα όλων των εγγράφων που
σχετίζονται με τον πελάτη - όπως σημει-
ώσεις επιστροφής ή εντολές αγοράς.
Οι σκελετοί επιθεωρούνται τοπικά αντί να
αποστέλλονται για κεντρικό έλεγχο. Μόνο
σκελετοί που πληρούν τις προϋποθέσεις
αποστέλλονται στις εγκαταστάσεις αναγό-
μωσης της Goodyear, χωρίς να γίνονται
αποστολές σε όλη την Ευρώπη που να μην
πληρούν τις προϋποθέσεις μη συμμορ-
φούμενων σκελετών.

Aναγόμωση ελαστικών

■ Ολοκληρωμένη διαχείριση



Aναγόμωση ελαστικών

■ Ολοκληρωμένη διαχείριση
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Ο χάλυβας παράγεται από τη σουηδική εταιρεία χάλυβα SSAB 

και τα βαρέως τύπου ηλεκτρικά φορτηγά της Volvo 

θα είναι τα πρώτα που θα τον περιλαμβάνουν.

Ο χάλυβας της SSAB παράγεται με μια εντελώς

νέα τεχνολογία, βασισμένη στο υδρογόνο. Το

αποτέλεσμα είναι πολύ μικρότερες επιπτώσεις

στο κλίμα σε σχέση με τον συμβατικά παραγό-

μενο χάλυβα. Η εισαγωγή του χάλυβα σε μικρή

κλίμακα στα βαρέα ηλεκτρικά φορτηγά της

Volvo θα ξεκινήσει το τρίτο τρίμηνο του 2022.

"Θα αυξήσουμε τη χρήση υλικών χωρίς ορυκτά

σε όλα τα φορτηγά μας, όχι μόνο κατά τη λει-

τουργία - αλλά και όσον αφορά τα υλικά από τα

οποία κατασκευάζονται", λέει η Jessica

Sandström, Senior Vice President Product

Management, Volvo Trucks.

Ο πρώτος χάλυβας που θα παραχθεί με υδρο-

γόνο θα χρησιμοποιηθεί στις ράγες του πλαι-

σίου του φορτηγού, τη ραχοκοκαλιά του

φορτηγού πάνω στην οποία τοποθετούνται όλα

τα υπόλοιπα κύρια εξαρτήματα. Καθώς η δια-





θεσιμότητα του χάλυβα χωρίς ορυκτά αυ-

ξάνεται, θα εισαχθεί και σε άλλα μέρη του

φορτηγού.

Το 90% ενός φορτηγού Volvo μπορεί να

ανακυκλωθεί.

Σήμερα, περίπου το 30% των υλικών σε ένα

νέο φορτηγό Volvo προέρχεται από ανακυ-

κλωμένα υλικά. Και έως και το 90% του

φορτηγού μπορεί να ανακυκλωθεί στο

τέλος της ζωής του.

"Προσπαθούμε συνεχώς να ελαχιστοποι-

ούμε περαιτέρω το κλιματικό μας αποτύ-

πωμα. Κινούμαστε επίσης προς μια

μεγαλύτερη κυκλικότητα τόσο στις δραστη-

ριότητές μας όσο και στα φορτηγά μας", λέει

η Jessica Sandström.

Ο Όμιλος Volvo συνεργάζεται με την SSAB

για χάλυβα χωρίς ορυκτά από το 2021. Το

πρώτο μηχάνημα, ένας φορέας φορτίου κα-

τασκευασμένος από χάλυβα χωρίς ορυκτά,

παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2021. Ο

χάλυβας χωρίς ορυκτά θα αποτελέσει ση-

μαντικό συμπλήρωμα του παραδοσιακού

και ανακυκλωμένου χάλυβα που χρησιμο-

ποιείται στα φορτηγά της Volvo.

Η Volvo Trucks έχει δεσμευτεί στη συμφω-

νία του Παρισιού και στην επίτευξη μηδενι-

κών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

στην αλυσίδα αξίας το αργότερο μέχρι το

2040.

τεχνολογία «
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Ως ο πρώτος κατασκευαστής φορτηγών στον κόσμο που το κάνει
αυτό, η Volvo εισάγει τώρα χάλυβα χωρίς ορυκτά στα φορτηγά της. 

Volvo Trucks
Πρώτη στον κόσμο που χρησιμοποιεί χάλυβα
χωρίς ορυκτά στα φορτηγά της 
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Daimler Buses
Η Daimler Buses θα προσφέρει οχήματα με ουδέτερο

ισοζύγιο άνθρακα σε κάθε κατηγορία έως το 2030 

Σχεδιάζεται το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό υπεραστικό λεωφορείο από το 2025, 
τουριστικά με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου από το τέλος της δεκαετίας

• Προσαρμοσμένη ηλεκτρική κινητικότητα για εται-
ρείες μεταφορών: Η Daimler Buses επεκτείνει τις
υπηρεσίες της ως πάροχος ολοκληρωμένων υπηρε-
σιών
• Till Oberwörder, Επικεφαλής της Daimler Buses: «Η
φιλοδοξία μας ως παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή
λεωφορείων είναι σαφής: Θέλουμε να συμβάλλουμε
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να
ωθήσουμε τη μετάπτωση στις μεταφορές, η οποία
είναι αναγκαία προκειμένου να τα καταφέρουμε. Για
τον σκοπό αυτό, επιδιώκουμε μια σαφή στρατηγική
εξηλεκτρισμού και θέτουμε σε μαζική παραγωγή λε-
ωφορεία με εναλλακτικές τεχνολογίες μετάδοσης κί-
νησης. Θέλουμε να προσφέρουμε συστήματα κίνησης
με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα για κάθε κατηγορία
οχημάτων μας στις σημαντικότερες αγορές μας έως

το 2030 και, συνεπώς, αναλαμβάνουμε μια σαφή δέ-
σμευση: το αργότερο έως το 2030, θα προσφέρουμε
οχήματα μόνο με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στην
κατηγορία αστικών λεωφορείων στην Ευρώπη και
δεν θα επενδύουμε πλέον στην τεχνολογία Euro VII.»
• Δρ. Volker Wissing, Ομοσπονδιακός Υπουργός
Ψηφιοποίησης και Μεταφορών: «Για να επιτύχουμε
τους κλιματικούς στόχους μας, χρειαζόμαστε περισ-
σότερα οχήματα με μηδενικές εκπομπές. Στηρίζουμε
ενεργά τις εταιρείες μεταφορών προκειμένου να μει-
ώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των στό-
λων τους και τους παρέχουμε τις κατάλληλες
υποδομές. Για τον σκοπό αυτό έχουμε προβλέψει συ-
νολικά 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας: έως
το 2030, ένα στα δύο αστικά λεωφορεία θα πρέπει να
είναι πλήρως ηλεκτρικό.»

τεχνολογία «
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Αρχικά η έμφαση θα δοθεί στις βασικές αγορές της
Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Έως το 2039,
στις βασικές αγορές της Ευρώπης θα πωλούνται μόνο
καινούρια οχήματα, τα οποία έχουν τοπικά ουδέτερο
ισοζύγιο άνθρακα. Στην κατηγορία των αστικών λεω-
φορείων, αυτό θα ισχύει ήδη από το 2030 για την
Ευρώπη. Πέραν της επέκτασης του χαρτοφυλακίου
οχημάτων με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, η Daimler
Buses διευρύνει επίσης και τις υπηρεσίες της ως πά-
ροχος ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τις ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις των πελατών της. Αυτό ανακοίνωσε ο
Till Oberwörder, Επικεφαλής της Daimler Buses, σε
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις
της εταιρείας στο Μάνχαϊμ. Ομιλητές ήταν μεταξύ
άλλων ο Martin Daum, Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Daimler Truck, και ο Δρ. Volker
Wissing, Ομοσπονδιακός Υπουργός Ψηφιοποίησης
και Μεταφορών. 
Στην πορεία προς τον εξηλεκτρισμό της μεταφοράς

επιβατών παγκοσμίως, η Daimler Buses σχεδιάζει να

λανσάρει το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό υπεραστικό λε-
ωφορείο της το 2025 και τουριστικά με σύστημα κίνη-
σης με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου από τα τέλη της
δεκαετίας. Ακολουθώντας τη διττή στρατηγική της μη-
τρικής εταιρείας Daimler Truck, η Daimler Buses επι-
κεντρώνεται στις τεχνολογίες ηλεκτρικών συστημάτων
κίνησης μπαταρίας και υδρογόνου ταυτόχρονα -
επειδή αυτός είναι ο μόνος τρόπος να παρέχει εξατο-
μικευμένες λύσεις μηδενικών εκπομπών για τις ποι-
κίλες ανάγκες των πελατών της.
Till Oberwörder, Επικεφαλής της Daimler Buses: «Η

φιλοδοξία μας ως παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή
λεωφορείων είναι σαφής: Θέλουμε να συμβάλλουμε
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να
ωθήσουμε τη μετάπτωση στις μεταφορές, η οποία
είναι αναγκαία προκειμένου να τα καταφέρουμε. Για
τον σκοπό αυτό, επιδιώκουμε μια σαφή στρατηγική
εξηλεκτρισμού και θέτουμε σε μαζική παραγωγή λε-
ωφορεία με εναλλακτικές τεχνολογίες μετάδοσης κί-
νησης. 

■■ Η Daimler Buses στοχεύει να προσφέρει οχήματα μπαταρίας και υδρογόνου 
με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα σε κάθε κατηγορία έως το 2030



#205 ● ΜΑΙΟΣ  2022 ●   31

Ξεκινώντας από το 2023, η Daimler Buses θα εξοπλίσει
και το αμιγώς ηλεκτρικό αστικό λεωφορείο μπαταρίας
Mercedes-Benz eCitaro, το οποίο παράγεται μαζικά από
το 2018, με κυψέλη καυσίμου υδρογόνου ως σύστημα
επέκτασης της αυτονομίας (range extender). Η Daimler
Buses προσθέτει έτσι ένα όχημα με αυτονομία έως 400
χιλιόμετρα (μονό λεωφορείο) στο χαρτοφυλάκιο πλήρως
ηλεκτρικών προϊόντων της κατηγορίας αστικών λεωφο-
ρείων. Με την επέκταση αυτονομίας, το πανίσχυρο λεω-
φορείο χαμηλού δαπέδου με ουδέτερο ισοζύγιο
άνθρακα τοπικά καλύπτει ακόμη και απαιτητικά δρομο-
λόγια, καθώς και σχεδόν το σύνολο των απαιτήσεων αυ-
τονομίας κάθε επιχείρησης λεωφορείων. 
Το eCitaro Range Extender παραμένει ωστόσο ένα κα-

θαρόαιμο αστικό λεωφορείο. Το σύστημα μετάδοσης κί-
νησης εξακολουθεί να βασίζεται στην πολύ ισχυρή
μπαταρία, ενώ η κυψέλη καυσίμου εξυπηρετεί αποκλει-
στικά για την επέκταση της αυτονομίας και όχι ως κύρια
πηγή ενέργειας. Άρα το όχημα είναι ένα πλήρως ηλε-

κτρικό υβριδικό όχημα που συνδυάζει δύο πηγές ηλε-
κτρικού ρεύματος. Το υδρογόνο χρησιμοποιείται στην
αέρια μορφή του σε πίεση 350 bar. 
Επιπλέον, η Daimler Buses θα προσφέρει το eCitaro με
μια νέα γενιά μπαταριών υψηλής απόδοσης από τα τέλη
του 2022. Οι υψηλής ενέργειας μπαταρίες ιόντων-λιθίου
αυξάνουν την χωρητικότητα κατά σχεδόν 50% ανά μπα-
ταρία με το ίδιο βάρος και προσφέρουν αυτονομία της τά-
ξεως των 280 χιλιομέτρων περίπου (μονό λεωφορείο).
Οι μπαταρίες θα χρησιμοποιούνται τόσο στο eCitaro και
eCitaro Range Extender όσο και στο πλήρως ηλεκτρικό
πλαίσιο οχήματος eO500U από τη Βραζιλία που παρου-
σιάστηκε πρόσφατα. 
Το eCitaro είναι ένα επιτυχημένο μοντέλο της Daimler

Buses με περισσότερα από 600 eCitaro να χρησιμοποι-
ούνται ήδη καθημερινά από πελάτες στην Ευρώπη. Το
2021, σχεδόν ένα στα δύο πλήρως ηλεκτρικά αστικά λε-
ωφορεία που πουλήθηκαν στη Γερμανία ήταν της
Daimler Buses.

■■ Mercedes-Benz eCitaro με κυψέλη καυσίμου και νέες, πιο ισχυρές μπαταρίες

τεχνολογία «

Daimler Buses
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Mercedes-Benz 
ΜirrorCam
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τεχνολογία «

MirrorCam
Οι καθρέπτες – κάμερες νέας γενιάς 

στα φορτηγά της Mercedes

Το 2018 ήμασταν οι πρώτοι στον κλάδο
που ξεκινήσαμε τη μαζική παραγωγή του
MirrorCam – το πρώτο σύστημα καθρε-
φτών με κάμερες για φορτηγά. Ένα φορ-
τηγό παραγωγής εξοπλισμένο με
MirrorCam δεν είχε πλέον τους παραδο-
σιακούς κύριους και ευρυγώνιους κα-
θρέφτες. Αντ' αυτού, διέθετε ένα σύστημα
αποτελούμενο από δύο κάμερες προσαρ-
τημένες αριστερά και δεξιά στο πλαίσιο
οροφής, καθώς και δύο κατακόρυφες
οθόνες τοποθετημένες στις κολόνες Α της
καμπίνας μαζί με τα αντίστοιχα χειριστήρια
στο κόκπιτ του οδηγού. 
Η απόφαση να χρησιμοποιηθούν δύο ισο-
μεγέθεις οθόνες 15 ιντσών στην πλευρά
του οδηγού καιτου συνοδηγού ήταν συνει-
δητή, καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η ει-
κόνα ενός κινούμενου αντικειμένου, τόσο
πιο εύκολα μπορεί να αξιολογηθεί η ταχύ-
τητά του. 
Επιπλέον, για να μπορεί ο οδηγός να αντι-

λαμβάνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα
τις πληροφορίες εικόνας που σχετίζονται
με την κατάσταση, η πολύπλοκη προβολή
πολλών μικρών εικόνων αντικαταστάθηκε
από μια ενιαία εικόνα. Η Mercedes-Benz
Trucks ανανεώνει σήμερα για πρώτη
φορά το MirrorCam: Με τη δεύτερη γενιά,
που διατίθεται για το Actros, το Arocs και
το eActros από τον Απρίλιο του 2022, η
Mercedes-Benz Trucks εξέλιξε σημαντι-
κές λεπτομέρειες του συστήματος, κερδί-
ζοντας αρκετά βραβεία καινοτομίας. «Οι
εντατικές συζητήσεις με τους πελάτες μας
και οι εμπειρίες τους από την καθημερινή
χρήση αποτέλεσαν τη βάση, για να προ-
βούμε σε περαιτέρω προσαρμογές των
επιμέρους τεχνικών παραμέτρων, δημι-
ουργώντας έτσι ακόμη μεγαλύτερη προ-
στιθέμενη αξία, ιδίως όσον αφορά την
εμφάνιση και την ασφάλεια», λέει ο Δρ.
Uwe Baake, Επικεφαλής Ανάπτυξης
Προϊόντων της Mercedes-Benz Trucks.

Το 2014 η Mercedes-Benz Trucks παρουσίασε ένα φορτηγό 
με κάμερες αντί για εξωτερικούς καθρέφτες, συνοδευόμενο 

από μια μελέτη με τίτλο «Mercedes-Benz Future Truck 2025». 
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Εκτός από τη βελτιωμένη αεροδυναμική
και, συνεπώς, τη μείωση της κατανάλω-
σης καυσίμου και των ενεργειακών απαι-
τήσεων, το MirrorCam έχει επίσης
αυξήσει την οδική ασφάλεια, διότι αντίθετα
με τους κλασικούς καθρέφτες που έκρυ-
βαν προηγουμένως μεγάλες περιοχές
δεξιά και αριστερά των κολόνων Α, το
MirrorCam δεν παρεμποδίζει το οπτικό
πεδίο. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε διασταυ-
ρώσεις, κατά τους ελιγμούς και σε κλει-
στές στροφές. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό
σύστημα χρησιμοποιεί λειτουργίες, όπως
η παρακολούθηση επικαθήμενου ή ο ειδι-
κές προβολές για απαιτητικούς ελιγμούς,
ώστε να διευκολύνει τις καθημερινές ερ-
γασίες των επαγγελματιών οδηγών.

Όσο μικρότεροι, τόσο καλύτεροι:
Μεγαλύτερο όφελος με μικρότερους βρα-
χίονες καμερών Εξωτερικά, το δεύτερης
γενιάς MirrorCam ξεχωρίζει επειδή το
μήκος του βραχίονα κάμερας και στις δύο
πλευρές έχει μειωθεί κατά δέκα εκατοστά,
τόσο στη στενή όσο και στη φαρδύτερη έκ-
δοση καμπίνας. Ένα πλεονέκτημα, μεταξύ
άλλων, είναι ότι οι οδηγοί μπορούν να κι-

νούνται όπισθεν ευκολότερα από ό,τι με
την πρώτη γενιά MirrorCam, κυρίως
επειδή η προοπτική του MirrorCam μοι-
άζει πλέον περισσότερο με εκείνη των
συμβατικών καθρεφτών. Οι μικρότερες
διαστάσεις προσφέρουν άλλο ένα πλεονέ-
κτημα, διότι στην καμπίνα πλάτους 2,50 μέ-
τρων, ο βραχίονας της κάμερας δεν
προεξέχει περισσότερο από τον καθρέφτη
ράμπας, ο οποίος βρίσκεται εντός του οπτι-
κού πεδίου του οδηγού. 
Οι προσκρούσεις σε αντικείμενα που βρί-
σκονται στην άκρη του δρόμου είναι πλέον
σχεδόν αδύνατες. Χάρη στο πανομοιότυπο
πλάτος του πλαισίου οχήματος, αυτό ισχύει
και για την έκδοση καμπίνας πλάτους 2,30
μέτρων. Περαιτέρω βελτιωμένες παράμε-
τροι εικόνας και ακμή εκτροπής σταγόνων
στο MirrorCam Στο πλαίσιο της ανανέω-
σης του συστήματος που βασίζεται σε κά-
μερες, η MercedesBenz Trucks εξέλιξε κι
άλλα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, στο
κάτω μέρος του MirrorCam έχει ενσωμα-
τωθεί μια ακμή εκτροπής σταγόνων, ώστε
το νερό της βροχής να μην στάζει πάνω
στον φακό παρεμποδίζοντας την καλή
ορατότητα. 

MirrorCam
Οι καθρέπτες – κάμερες νέας γενιάς 

στα φορτηγά της Mercedes
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Επιπλέον, οι μηχανικοί της Mercedes-Benz Trucks
βελτίωσαν ακόμη περισσότερο το tone mapping
(χαρτογράφηση αποχρώσεων). Η χαρτογράφηση
αποχρώσεων είναι μια διαδικασία κατά την οποία η
εικόνα προσαρμόζεται, ώστε να προβάλλεται σωστά
ένα ευρύ φάσμα αποχρώσεων - γεγονός που γίνεται
αντιληπτό κυρίως ως βελτιωμένη απεικόνιση της αν-
τίθεσης. Η εξέλιξη του συστήματος καμερών ως προς
την Σελίδα 3 προσαρμογή χρωμάτων και τη φωτεινό-
τητα σημαίνει ότι οι οθόνες προβάλλουν με μεγαλύ-
τερη ακρίβεια την περιοχή που αφορά την οδηγική
κατάσταση, για παράδειγμα κατά την οπισθοπορεία σε
σκοτεινό ή ελάχιστα φωτισμένο χώρο. Δέσμευση για
ασφάλεια και άνεση του οδηγού Οι βελτιώσεις που
πραγματοποιήθηκαν οδήγησαν σε συνολική αύξηση
της προστιθέμενης αξίας του MirrorCam. Χάρη στην
υποστήριξη που προσφέρει, το αναβαθμισμένο σύ-
στημα μπορεί να συμβάλλει στη διαχείριση καταστά-
σεων, όπως προσπεράσεις, ελιγμοί, οδήγηση σε
συνθήκες κακής ορατότητας και σκοταδιού, οδήγηση
σε στροφές και διέλευση από στενούς χώρους, με με-
γαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά. Τα γνωστά πλεονε-

κτήματα του συστήματος, όπως η ευρυγώνια λειτουρ-
γία κατά τους ελιγμούς οπισθοπορείας, οι γραμμές
απόστασης στην οθόνη για καλύτερη εκτίμηση της
απόστασης από αντικείμενα πίσω από το κινούμενο
όχημα, η περιστροφή της εικόνας της κάμερας σε
στροφές ή η παρακολούθηση του χώρου γύρω από
το όχημα κατά τη στάση, εξακολουθούν να είναι δια-
θέσιμα. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του MirrorCam και
του συστήματος υποβοήθησης αλλαγής κατεύθυνσης
της Mercedes-Benz Trucks έχει ήδη αποδειχθεί χρή-
σιμη, ειδικότερα σε απαιτητικές κυκλοφοριακές συν-
θήκες και περίπλοκες διασταυρώσεις. Εάν, παρ’
ελπίδα, υπάρχει κίνδυνος ο οδηγός ενός φορτηγού να
μην εντοπίσει έναν ποδηλάτη ή πεζό κατά τη δεξιά
στροφή, το σύστημα μπορεί να επέμβει εντός των
ορίων του, να προειδοποιήσει τον οδηγό στο πλαίσιο
μιας διαδικασίας πολλαπλών σταδίων και, εάν υπάρ-
χει το προαιρετικό Active Sideguard Assist, να ξεκι-
νήσει αυτόματη πέδηση μέχρι ταχύτητα στροφής 20
km/h. Η υποβοήθηση αλλαγής κατεύθυνσης εξακο-
λουθεί να χρησιμοποιεί την οθόνη MirrorCam για
οπτικές προειδοποιήσεις.

τεχνολογία «
τεχνολογία «

MirrorCam
Οι καθρέπτες – κάμερες νέας γενιάς 

στα φορτηγά της Mercedes
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FORD e-TRANSIT CUSTOM

Εντελώς νέο, πλήρως ηλεκτρικό!

Η Ford Pro αποκαλύπτει 
τη συναρπαστική 

επόμενη φάση στο ταξίδι 
εξηλεκτρισμού με το 

εντελώς νέο,
πλήρως ηλεκτρικό 
E-Transit Custom
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παρουσίαση «
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Ακολουθώντας κατά πόδας το βήματα

του αμιγώς ηλεκτρικού Transit του οποίου
η παραγωγή ξεκίνησε φέτος το Μάρτιο – 

το οποίο αποτελεί το πρώτο από τα τέσσερα
ακόμα αμιγώς ηλεκτρικά επαγγελματικά 
οχήματα που η Ford Pro θα παρουσιάσει

μέχρι το 2024 – το E-Transit Custom είναι
σχεδιασμένο τόσο για να θέσει ένα νέο 

σημείο αναφοράς στην κατηγορία van ενός
τόνου στην Ευρώπη όσο και να βοηθήσει τις

επιχειρήσεις της περιοχής σε μία αβίαστη
μετάβαση στα ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Ο αμιγώς ηλεκτρικός διάδο-
χος του van με τις μεγαλύτε-
ρες πωλήσεις στην Ευρώπη
έχει σχεδιαστεί εξ αρχής για
να ταιριάζει απρόσκοπτα στο
οικοσύστημα λύσεων της
που βελτιώνουν την παραγω-
γικότητα και προσθέτουν αξία.
Το E Transit Custom θα υπο-
στηρίζεται από το λογισμικό,
τις λύσεις φόρτισης, συντήρη-
σης και χρηματοδότησης της
Ford Pro μέσω μιας ολοκλη-
ρωμένης πλατφόρμας που θα
συμβάλει στην αύξηση του

παραγωγικού χρόνου και στη
μείωση των λειτουργικών
δαπανών. 
Η νεότερη προσθήκη στην
ηλεκτροκίνητη γκάμα της
Ford Pro θα αποτελέσει στοι-
χείο κλειδί της τολμηρής δέ-
σμευσης της Ford για
μηδενικές εκπομπές ρύπων
για όλα τα οχήματά της που θα
πωλούνται στην Ευρώπη και
ουδετερότητα άνθρακα σε
όλο το αποτύπωμα των
Ευρωπαϊκών της δραστηριο-
τήτων μέχρι το 2035. 
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Η ασυμβίβαστη, αμιγώς ηλεκτρική αρχιτεκτονική του
E-Transit Custom βοηθά στην επίτευξη μιας στοχευό-
μενης αυτονομίας έως και 380 km,  προσφέροντας
ταυτόχρονα ταχεία φόρτιση DC και πλήρη ικανότητα
ρυμούλκησης– πέρα από το δυναμικό, νέο στυλ.
Επιπλέον, το νέο van θα ανεβάσει την παραγωγικότητα
σε νέα επίπεδα, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνο-
λογίες για συνεχή συνδεσιμότητα.  
«Αυτή είναι μία στιγμή ορόσημο για τους διαχειριστές

επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη, καθώς και
μία ακόμα πολύ σημαντική υλοποίηση των φιλοδοξιών
μας στην Ford Pro», δήλωσε ο Hans Schep, general
manager, Ford Pro, Ευρώπης. «Το van με τις μεγαλύ-
τερες πωλήσεις στην Ευρώπη μόλις έγινε αμιγώς ηλε-
κτρικό και με την υποστήριξη της μοναδικής
one-stop-shop υπηρεσίας μας Ford Pro που ενισχύει
την παραγωγικότητα, τα λειτουργικά οφέλη που θα
φέρει στις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη δεν μπο-
ρούν να υπερεκτιμηθούν.» 
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Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το E-Transit
Custom προσφέρει μία απαράμιλλη εμπειρία
πελάτη, μεταξύ των λειτουργιών που αναπτύχ-
θηκαν λαμβάνοντας υπόψη εμπεριστατωμέ-
νες πληροφορίες από χρήστες van οχημάτων
είναι η τεχνολογία ProPower Onboard, η οποία
θα παρέχει αξιοποιήσιμη ισχύ για την τροφο-
δοσία εργαλείων, φώτων και συσκευών στον
τόπο εργασίας. 
Με μία εκφραστική και σμιλευμένη σχεδίαση,
το E-Transit Custom είναι ένα όχημα εργασίας
για το οποίο οι εταιρείες όλων των μεγεθών
θα είναι περήφανες, καθώς με αυτό θα έχουν
στη διάθεσή τους έναν αξιόπιστο συνεργάτη
για τις δραστηριότητές τους. Διαθέτοντας επα-
ναπροσδιορισμένες αναλογίες, μία σιλουέτα
γεμάτη αυτοπεποίθηση και full LED φωτισμό,
το νέο μοντέλο θα θέσει ένα νέο, ξεχωριστό
σχεδιαστικό ορόσημο στην κατηγορία ενός
τόνου. 
Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Ford ανακοί-

νωσε ότι μέχρι το 2024, τέσσερα ακόμα νέα,
αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα θα πλαισιώσουν το
E-Transit van δύο τόνων ως μέρος της εμβλη-
ματικής οικογένειας Transit, συμπεριλαμβα-
νομένων των Transit Custom van και Transit
Courier van, καθώς και των οχημάτων μετα-
φοράς προσωπικού Tourneo Custom και
Tourneo Courier.
Το αμιγώς ηλεκτρικό E-Transit Custom θα

αρχίσει να κατασκευάζεται το δεύτερο εξά-
μηνο του 2023 αποτελώντας μέρος της πιο
εκτεταμένης γκάμας Transit Custom που έχει
προσφερθεί ποτέ σε Ευρωπαίους πελάτες.
Περισσότερες προϊοντικές λεπτομέρειες θα
αποκαλυφθούν φέτος το Σεπτέμβριο. 

Ηλεκτρική ισχύς στις άκρες
των δακτύλων σας
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Mercedes-Benz eVito VanΤο νέο eVito Van ήρθε
για να προσφέρει αμιγώς

ηλεκτρική κινητικότητα,
σχεδόν αθόρυβη λειτουργία
χωρίς εκπομπές ρύπων και

μία εντελώς καινούρια 
αίσθηση οδήγησης. 
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παρουσίαση «

Mercedes-Benz eVito Van
Για περισσότερα χιλιόμετρα!
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Με μηδενικούς ρύπους και πολύ μεγαλύτερη αυτονομία που θα αγγίζει τα 324 χιλιόμετρα (WLTP), το νέο eVito
Van αντικαθιστά το μοντέλο που κυκλοφόρησε με επιτυχία στην αγορά το 2018 και διευρύνει κατά πολύ τις επι-
λογές χρήσης.

Το νέο Mercedes Benz eVito διαφέρει σε πολλά σημεία από τον προκάτοχό του, 
ενώ παράλληλα διατηρεί τα γνωστά πλεονεκτήματά του. 

παρουσίαση «

Το ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης βρίσκεται

κάτω από το μπροστινό τμήμα του οχήματος και κινεί

τους μπροστινούς τροχούς με μέγιστη ισχύ 85 kW. Το

Mercedes Benz eVito Van διαθέτει έναν υδρόψυκτο

φορτιστή οχήματος AC με μέγιστη ισχύ φόρτισης 11

kW και υποδομή για φόρτιση με εναλλασσόμενο

ρεύμα (AC) ενώ μέσω της υποδοχής φόρτισης CCS

(Combined Charging System) στην αριστερή πλευρά

του μπροστινού προφυλακτήρα είναι εφικτή η ταχεία

φόρτιση και με συνεχές ρεύμα (DC). Χάρη στην ισχύ

φόρτισης που φτάνει τα 50 kW στο βασικό εξοπλισμό

ή προαιρετικά στα 80 kW , η μπαταρία του eVito μπο-

ρεί να φορτίζεται από το 10% έως το 80% σε σταθμό

ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος σε περίπου 50

ή 35 λεπτά, αντίστοιχα. Η μπαταρία εγκατεστημένης

ισχύος 66 kWh προσφέρει αυτονομία έως 324 χιλιό-

μετρα (WLTP) .

Το νέο eVito Van προσφέρει πέντε βαθμίδες ανάκτη-

σης ενέργειας ώστε η μπαταρία του να φορτίζεται

Ακολουθώντας το πρότυπο της επιβατικής έκδοσης eVito Tourer, το eVito Van, εξοπλίζεται με
ανανεωμένο ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης και νέα μπαταρία 60 kWh. 
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Mercedes-Benz eVito Van
ακόμη και κατά τη διάρκεια της οδήγησης χάρη σε μια

ευφυώς σχεδιασμένη στρατηγική λειτουργίας. Ο οδη-

γός μπορεί να αλλάζει το επίπεδο ανάκτησης ενέρ-

γειας με τους διακόπτες που βρίσκονται πίσω από το

τιμόνι ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η βαθμίδα

ανάκτησης ενέργειας DAUTO προσφέρει έναν ιδιαί-

τερα αποδοτικό και άνετο τρόπο οδήγησης. Σύμφωνα

με τη βασική αρχή «οδήγηση με προνοητικότητα και

εξοικονόμηση ενέργειας», οι πληροφορίες από τα συ-

στήματα υποβοήθησης ασφάλειας συνδυάζονται και

το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας προσαρμόζεται σε

πραγματικό χρόνο στις εκάστοτε συνθήκες. Επιπλέον,

τα τρία προγράμματα οδήγησης επιτρέπουν στον

οδηγό να επιλέγει ανάμεσα στην μέγιστη άνεση και

την μέγιστη αυτονομία, εξατομικευμένα και με το πά-

τημα ενός κουμπιού, ενώ οδηγεί.

Χάρη στην τοποθέτηση της μπαταρίας στο υποδά-

πεδο, ο εσωτερικός χώρος παραμένει πλήρως δια-

θέσιμος και προσφέρει χωρητικότητα φόρτωσης έως

6,6 m³– μια σημαντική προϋπόθεση για πολλούς

κλάδους, κυρίως αυτόν της μεταφοράς εμπορευμά-

των. Το eVito Van χωρίς εκπομπές ρύπων είναι δια-

θέσιμο σε δύο διαφορετικά μήκη: Με συνολικό μήκος

5.140 χλστ. στην έκδοση Long και 5.370 χλστ. στην

Extra Long.

Εξίσου πρακτικό με το συμβατικό μοντέλο προσφέ-

ροντας παρόμοιο κόστος κύκλου ζωής (TCO) και ελ-

κυστικές δυνατότητες.

Το νέο eVito Van, όπως και το eVito Tourer, περιλαμ-

βάνει στο βασικό εξοπλισμό πολλά ελκυστικά στοιχεία

εξοπλισμού, όπως οι ζάντες 17 ιντσών, θέρμανση κα-

θίσματος οδηγού, τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με

υπολογιστή ταξιδίου ή φόρτιση DC έως 50 kW.

Επιπλέον, στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται

πολλά συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης, όπως

η ενεργή υποβοήθηση πέδησης Active Brake Assist,

το σύστημα εφίστασης προσοχής ATTENTION ASSIST

και ο αυτόματος φωτισμός πορείας. 



● ΜΑΙΟΣ 2022 ● #20546

FILTRON

Φίλτρα λαδιού

Τα φίλτρα λαδιού διαχωρίζονται σε:

Μεταλλικά/βιδωτά Φίλτρα λαδιού

Το φίλτρο αυτού του τύπου συμπεριλαμβάνει εσωτερικά το στοιχείο του φίλτρου που τοποθετείται
σε ατσάλινο περίβλημα με βίδωμα. Με τη χρήση του σπειρώματος, το φίλτρο βιδώνεται απευθείας
στον κορμό του κινητήρα. Τα πλεονεκτήματα του βιδωτού μεταλλικού φίλτρου είναι η μεγάλη αν-
θεκτικότητα της κατασκευής στις αλλοιώσεις και η απλή διαδικασία αντικατάστασης.

Ο σκοπός της βαλβίδας αντεπιστροφής είναι να προστατεύει από διαρροή λαδιού από το φίλτρο αφού ο
κινητήρας απενεργοποιηθεί. Η βαλβίδα αντεπιστροφής απαιτείται στα φίλτρα που βιδώνονται είτε από
το πλάι ή από το επάνω μέρος του κορμού του κινητήρα Aν το φίλτρο λειτουργεί με το κάλυμμά του
προς τα πάνω, τότε η βαρύτητα λειτουργεί ως βαλβίδα αντεπιστροφής.
Στην βαλβίδα ασφαλείας (By-pass - παράκαμψη) γίνεται έκτακτη ροή λαδιού σε περίπτωση που το
φίλτρο βουλώσει λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων περιόδων αντικατάστασης ή κατά την ενερ-
γοποίηση του οχήματος σε χαμηλή θερμοκρασία όταν το λάδι είναι κρύο και πυκνό.Καλύτερα να λι-

πανθεί ο κινητήρας με μολυσμένο λάδι παρά να μην λιπανθεί καθόλου!

Χάρτινα οικολογικά στοιχεία φίλτρων

Συναρμολογούνται σε στεγανά περιβλήματα, ενσωματωμένα στον κινητήρα. Κανονικά, τα περι-
βλήματα έχουν όλες τις βαλβίδες που χρειάζονται για την κατάλληλη λειτουργία του φίλτρου στο
σύστημα λαδιού του κινητήρα και τα εξαρτήματα που τοποθετούν το στοιχείο φίλτρου διασφαλίζουν
τη στεγανοποίηση του περιβλήματος. Τα σύγχρονα στοιχεία των χάρτινων φίλτρων λαδιού κατα-
σκευάζονται χωρίς μεταλλικά εξαρτήματα. Τόσο τα καπάκια όσο και οι πυρήνες των φίλτρων τέ-
τοιου τύπου είναι κατασκευασμένα από πλαστικό. Η έλλειψη μεταλλικών εξαρτημάτων επιτρέπει
την ευκολότερη διάθεση του φίλτρου.

Αν διαμελιστεί ένα στάνταρ φίλτρο θα μπορούσαμε να ορίσουμε τα ορατά παρακάτω εξαρτήματά: 

ΦΛΑΝΤΖΑ
Είναι κατασκευ-
ασμένο από ειδικά
επιλεγμένο υλικό
διασφαλίζει τη στε-
γανότητα του φίλ-
τρου
Επίσης είναι ανθε-
κτικό σε μεταβλητές
θερμικές και μηχα-
νικές φορτώσεις και
σε πολλά χημικά
πρόσθετα που πε-
ριέχονται στο λάδι

ΚΑΛΥΜΜΑ
Είναι κατασκευα-
σμένο με σπείρωμα
ακριβείας και υψη-
λής αντοχής πρέπει
να διασφαλίζει τη
συνεχή σύνδεση του
φίλτρου με τον κινη-
τήρα. Είναι καλυμ-
μένο με
αντ ιδ ιαβρωτικό
μέσο (σκόπιμα δεν
βάφεται!)

ΒΑΛΒΙΔΑ 
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Είναι ειδικά σχεδια-
σμένη κατασκευή
από ελαστικό υλικό
και προστατεύει από
στιγμιαία έλλειψη
λαδιού
κατά την εκκίνηση
του κινητήρα

ΜΕΣΟ 
ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Είναι κατασκευα-
σμένο από υλικά
υψηλής ποιότητας
που είναι προσαρ-
μοσμένα στη 
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η
εφαρμογή και είναι
ανθεκτικό στα επι-
θετικά χημικά συ-
στατικά των
συνθετικών λαδιών

ΒΑΛΒΙΔΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(BY-PASS)

Διασφαλίζει την πρό-
σβαση λαδιού στον
κινητήρα ακόμη και
σε περίπτωση εκκί-
νησης σε χαμηλή
θερμοκρασία. Η πίεση
εισόδου της βαλβίδας
είναι ακριβώς προ-
σαρμοσμένη στη
συγκεκριμένη εφαρ-
μογή

ΕΛΑΤΗΡΙΟ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

αποτρέπει ανεπιθύ-
μητες κινήσεις του
ενθέτου φίλτρου
μέσα στο περίβλημα
και διασφαλίζει τη
στεγανότητα των
εσωτερικών εξαρ-
τημάτων του φίλ-
τρου 

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ
Βάφεται με σκόνη

και είναι ανθεκτικό
στη διάβρωση και
στις μηχανικές βλά-
βες

ΔΟΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΒΙΔΩΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 






