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Ενημέρωση: 

Προθεσμία για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας

και πινακίδων σε μεταχειρισμένα ρυμουλκούμενα

Ενημέρωση: Παράταση προς αντικατάσταση 

για τα φορτηγά Euro 4

Ενημέρωση: Aυξήσεις στις τιμές φορτηγών, ΙΧ

Ενημέρωση: Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Μεταφορών & Περιβάλλοντος: 

Πότε θα γίνουν πράσινα τα φορτηγά

Ενημέρωση:

Σε δημόσια διαβούλευση οι αστικές μεταφορές

Τεχνολογία: FORD Pro Charging
Πρωτοποριακό ρομποτικό σύστημα για 

πρόσβαση ΑΜΕΑ σε σταθμούς φόρτισης

Τεχνολογία:  VOLVO TRUCKS
Δέκα χρόνια Euro 6 για τα Volvo FH16

Hλεκτροκίνηση: 
•Μινι ηλεκτρικά Van

•Στην πρίζα και τα φορτηγά
•Τα ηλεκτρικά λεωφορεία έπιασαν δουλειά

Παρουσίαση: 
Western Star 57x

Παρουσίαση: 
DAF CF

Παρουσίαση: 
Nissan Primastar Serfer
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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 εμπορευματικές μεταφορές, ο τομέας των χερσαίων μεταφορών αλλάζει ταχύτατα, χάρη στην ψηφιο-

ποίηση των λειτουργιών, που αφορούν τα σύνορα, τις δηλώσεις οδηγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο κ.α.

Η πανδημία, μετά από δύο και πλέον χρόνια, απέδειξε, ότι, έφερε και λίγα καλά. Την εγρήγορση των τεχνο-

λογικών εξελίξεων, σε ότι αφορά τις μεταφορές. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο τομέας αυτός εκσυγχρονί-

ζεται, παρά τα ...αγκάθια των χωρών του Νότου, που κινούνται πιο νωχελικά, σε σχέση με τα μεγάλα

εμπορευματικά σχήματα του Βορρά.

Στην Ελλάδα οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τον τομέα των μεταφορών επιθυμούν και «τρέχουν» με όσο

το δυνατόν πιο γρήγορα μπορούν την θεσμοθέτηση μιας νέα πλατφόρμας, στην οποία θα ορίζονται τα ύψη

των κομίστρων, το πλαφόν, οι χρεώσεις, ώστε να μπει μια τάξη στην αναρχία και την αθέμιτη αγορά.

Παρά τα θετικά μηνύματα, τα φορτηγά στην χώρα μας έχουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας, κάτι που

αποτελεί ένα ακόμη αγκάθι. Φορτηγά που έχουν παραδώσει το ...πνεύμα τους εδώ και πολλά χρόνια, κι-

νούνται με την ανοχή του κράτους, των αρχών και των υπομονετικών οδηγών, στο Εθνικό δίκτυο, με πολλές

ελλείψεις στον τομέα της συντήρησης, με ελαστικά που έχουν κλείσει την ...καριέρα τους ακόμη και στην

δυνατότητες αναγόμωσης, και κινητήρες που ρυπαίνουν το περιβάλλον και καταναλώνουν υπερβολικά,

εκτοξεύοντας το μεταφορικό κόστος.

Όπως αναφέρει και η  Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος (Transport & Environment),

η βελτίωση της απόδοσης του καυσίμου των φορτηγών που φέρουν κινητήρες εσωτερικής καύσης, καθώς

και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά αυτή

την περίοδο στη μείωση των εκπομπών ρύπων από τις εμπορευματικές μεταφορές.

Το νέο τεύχος σας μεταφέρει τον παλμό των ειδήσεων, που αφορούν τις μεταφορές, τα νέα φορτηγά, τον

εξηλεκτρισμό τους και τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο της χερσαίας μεταφοράς.

Καλή σας ανάγνωση. 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

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

“

Προθεσμίες για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας σε μεταχειρισμένα

■ Προθεσμία για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων σε

μεταχειρισμένα ρυμουλκούμενα οχήματα κατηγορίας Ο1

Προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων έχουν

οι ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων ρυμουλκούμενων οχημάτων κατηγορίας Ο1, συμπεριλαμβανομένων

και των ιδιοκατασκευών, οι οποίοι δεν είχαν εφοδιαστεί με άδεια ρυμούλκησης, με απόφαση του

Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου.

Με την παρούσα Απόφαση δίνεται η δυνατότητα κτήσης στοι-

χείων κυκλοφορίας για τα μεταχειρισμένα ρυμουλκούμενα

έως το τέλος του τρέχοντος έτους, υπό την προϋπόθεση προ-

σκόμισης Υπεύθυνης Δήλωσης από Μηχανολόγο Μηχανικό ή

Τεχνολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό, όπου:

•   Θα δηλώνονται τα τεχνικά στοιχεία του ρυμουλκούμενου,

και

•     Θα βεβαιώνει ότι έχει ελέγξει το όχημα, το έκρινε τεχνικά

άρτιο και κατάλληλο για κυκλοφορία και ότι αυτό πληροί τους

απαραίτητους όρους της ασφαλούς κυκλοφορίας όπως αυτοί

καθορίζονται από τον  Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ χα-

ράσσει Αριθμό Πλαισίου σύμφωνα με την προβλεπόμενη δια-

δικασία.

Επίσης, προκειμένου να χορηγηθούν ανεξάρτητες άδειες και

πινακίδες υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής και

ιδιοκτησίας του οχήματος πριν από την ημερομηνία έκδοσης

της παρούσας.

Η διαδικασία εφαρμόζεται ανά κάτοχο μόνο μια φορά ανά

είδος αμαξώματος της κατηγορίας Ο1 (μεικτό βάρος <750

κιλά).

Για τις λοιπές κατηγορίες ρυμουλκουμένων οχημάτων (Ο2, Ο3

και Ο4) οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 δεν θίγον-

ται.

Σχετικά, ο Υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος

δήλωσε: «Ικανοποιούμε ένα δίκαιο αίτημα χιλιάδων ιδιοκτη-

τών και δίνουμε την ευκαιρία να ρυθμίσουν την εκκρεμότητα

με τα στοιχεία κυκλοφορίας των ρυμουλκούμενων οχημάτων

που τηρούν στην κατοχή τους, με τον απαραίτητο όρο να υπάρ-

χει έγκριση από μηχανικό για την καταλληλότητα του οχήματος

να κυκλοφορεί, με γνώμονα, πάντα, την οδική ασφάλεια».   
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 ενημέρωση

“

Παράταση προς αντικατάσταση για τα φορτηγά Euro 4

■ Προς προσωρινή παράταση του μέτρου της αντικατάστασης του οχήματος με Εuro 4 

προχωράει η κυβέρνηση σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες .

Παράταση προς αντικατάσταση 

για τα φορτηγά Euro 4

Να θυμίσουμε ότι η απόφαση του κυρίου Υπουργού

Μεταφορών και Υποδομών κυρίου Κώστα Καραμανλή

που υπεγράφη πριν λίγες ημέρες και αφορά την εφαρ-

μογή του άρθρου 14 Παρ 3 του ν.3887/2010 από τις

27/07/2022 ,επέφερε τριγμούς τόσο στον ίδιο χώρο του

υπουργείου όσο και στο ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο

του κλάδου των αυτοκινητιστών .Η ολιγόμηνη παράταση

λοιπόν θεωρούμε ότι ήταν επιβεβλημένη εως και την

οριστική διευθέτηση του ανωτέρω θέματος, κάτι που

εξάλλου προέβλεπε και η απόφαση του υφυπουργού

κυρίου Παπαδόπουλου η οποία είχε έρθει σε πλήρη αν-

τίθεση με την τελευταία απόφαση του κυρίου Καραμανλή

.Οι επαφές του νέου ΔΣ του ΠΣΧΕΜ στοχεύουν σε συγ-

κεκριμένους τομείς , με πιέσεις σε όλα τα υπουργεία ,με

αλλεπάλληλες συναντήσεις με εκπροσώπους αυτών ,

προωθώντας ένα καλά μελετημένο πλάνο εξυγίανσης

του κλάδου ,υπεράσπισης των συμφερόντων των αυτο-

κινητιστών και θεσμοθέτησης νέων μέτρων στήριξης του

. Παράλληλα φαίνεται να βρίσκεται και στο τελικό στάδιο

η υλοποίηση νέων ψηφιακών εφαρμογών η οποία θα

επιφέρει νέα ώθηση στο ΠΣΧΕΜ και παράλληλα θα επι-

φέρει ένα σοβαρό πλήγμα στη μάστιγα για τον  Έλληνα

αυτοκινητιστή ,την παράνομη εγχώρια και αλλοδαπή με-

ταφορά .
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 ενημέρωση

“

Aυξήσεις στις τιμές φορτηγών, ΙΧ

Με τον εξηλεκτρισμό της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως

για παράδειγμα, αυτό που συμβαίνει σήμερα, στα νέα

επαγγελματικά οχήματα, από τα βαν έως και τα μεγάλα

βαρέα φορτηγά,  να πατάει γκάζι και τα μεγαλεπήβολα σχέ-

δια να αλλάζουν συθέμελα τον χάρτη των μοντέλων στις

αντιπροσωπείες αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο, οι ανησυ-

χίες των μεγάλων στελεχών των Ευρωπαϊκών φιρμών,

εστιάζεται στο γεγονός, ότι δεν αποκλείεται από το 2025,

που θα τεθεί σε ισχύ το νέο πρότυπο εκπομπών Euro 7, να

παρασύρουν τις τιμές των αυτοκινήτων με κινητήρες βεν-

ζίνης και ντίζελ προς τα επάνω. Και αυτό, την στιγμή, που

ήδη οι τιμές των αυτοκινήτων εδώ και δύο χρόνια ( εξαι-

τίας του κορωναίου, των προβλημάτων στην εφοδιαστική

αλυσίδα και της έλλειψης ανταλλακτικών ) έχουν επιφέρει

μια σημαντική αύξηση στις τιμές των καινούργιων αυτοκι-

νήτων.

Η εξέλιξη των αντιρρυπαντικών προδιαγραφών έχει επιφέρει αναπόφευκτες αυξήσεις στις τιμές των
αυτοκινήτων, των επαγγελματικών οχημάτων και όλων των μοντέλων, σε κάθε κατηγορία. 

■ Ο κίνδυνος με το Euro7, 

τα σχέδια των αυτοκινητοβιομηχανιών

Aυξήσεις στις τιμές φορτηγών, ΙΧ
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Παρά τις αυξήσεις στις τιμές των καινούργιων

μοντέλων, η  Ευρώπη καταβάλει τεράστια προ-

σπάθεια για να γίνει πιο βιώσιμη η παραγωγή αυ-

τοκινήτων, απαλλαγμένη από τις ...δυσβάσταχτες

εκπομπές ρύπων CO2.  Με γνώμονα τα παρα-

πάνω οι νέες προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τε-

χνολογίας, που εφαρμόζονται και θα συνεχίζουν

να "σκληραίνουν" τα επόμενα χρόνια,  έχουν ανα-

λάβει το δύσκολο έργο, μιας επίπονης μεταβατι-

κής περιόδου, όπου τα νέα μοντέλα θα

απομειώνουν με γεωμετρική πρόοδο το ανθρα-

κικό αποτύπωμα τους, χωρίς να επηρεάζονται οι

επιδόσεις τους. Η εξίσωση είναι δύσκολη, μιας

και τα χρονικά περιθώρια είναι ο μεγάλος εχθρός

των αυτοκινητοβιομηχανιών, την στιγμή που τα

βαριά πρόστιμα της ΕΕ - για όσους δεν συμμορ-

φώνονται - να περιμένουν στην γωνία.

Το πόσο θα ακριβύνουν, ακόμη παραμένει ...θολό. Αυτό εξαρτάται από τις νέες,  αυστηρότερες προδιαγραφές που θα θέσει

ο Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτου (ACEA). Εως και σήμερα, τα συμβατικά αυτοκίνητα με κινητήρες

βενζίνης και ντίζελ έχουν επί του παρόντος μικρότερη τιμή αγοράς από τα ηλεκτρικά. Σε αυτό συμβάλλει η μαζικότερη πα-

ραγωγή τους, την ώρα που οι τιμές των ηλεκτρικών παραμένουν υψηλές - εξαιτίας του μεγάλου κόστους μπαταριών,  που

εκτιμάται ότι αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του συνολικού κόστους. 

Σήμερα, διανύουμε την περίοδο των Euro6, η οποία εφαρμό-

στηκε το 2014, ενώ, ήδη ο νέος χάρτης «χτίζεται» με επίκεντρο

τις προδιαγραφές Euro7.  Oι νέες προδιαγραφές ρύπων Euro

7 θα αποτελέσουν την γέφυρα, όπου θα οδηγηθούμε στο μη-

δενισμό του ανθρακικού αποτυπώματος και πιθανόν στην κα-

τάργηση του κινητήρα εσωτερικής καύσης μετά το 2030 -

2035. Πάντως, οι πρόεδροι κρούουν τον κώδωνα του κινδύ-

νου, μιας και οι νέες προδιαγραφές Euro7, που θα τεθούν από

το 2025 και έπειτα θα επιφέρουν απανωτές αυξήσεις στα και-

νούργια αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, ο Τόμας Σάφλερ, πρό-

εδρος της VW, επισημαίνει ότι η παραγωγή των αυτοκινήτων

με κινητήρα εσωτερικής καύσης – εξαιτίας της νέας τεχνολο-

γία των πιο ακριβών ανταλλακτικών, των φίλτρων συγκράτη-

σης ρύπων που επιβάλλει η νέα νόρμα – θα κάνει τα νέα

μοντέλα ακόμη πιο ακριβά!

■ Τι αλλάζει με το Euro 7

■ Πιο φθηνά τα βενζίνης

Aυξήσεις στις τιμές φορτηγών







Οι αυτοκινητοβιομηχανίες ευελπιστούν,

ότι, οι νέες εκπομπές ρύπων, αλλά και η

υιοθέτηση σύγχρονων υβριδικών οχημά-

των – είτε επαναφορτιζόμενα, είτε σε πιο

ήπια τεχνολογική μορφή – θα συμβάλ-

λουν, ώστε έως το 2030, να έχουν απομει-

ωθεί οι ρύποι έως και 75% ( σε σχέση με

το 2020). Ειδικότερα, ένα μοντέλο που θα

φέρει τις προδιαγραφές Euro 7 θα περιο-

ρίσει τις εκπομπές οξειδίου του αζώτου

(NOx), σχεδόν στο 50% - υπολογίζει ότι θα

πρέπει να εκπέμπουν 30 mg/χλμ., έναντι

60 mg/χλμ. που ισχύει σήμερα για τους κι-

νητήρες βενζίνης και 80 mg/χλμ. για τους

κινητήρες πετρελαίου.  Επίσης, στα ντίζελ

μοντέλα, οι εκπομπές μονοξειδίου του άν-

θρακα θα μειωθούν πάνω από 50%,  στα

300 mg/χλμ. από 500-1000 που είναι σή-

μερα. Εδώ, πλέον, είναι φανερό ότι οι ντί-

ζελ κινητήρες θα συνεχίζουν να βγαίνουν

από την γκάμα των περισσότερων αυτοκι-

νητοβιομηχανιών, ενώ, οι κινητήρες βεν-

ζίνης θα διαθέτουν στάνταρ ένα σύγχρονο

υβριδικό σύστημα.

“

Aυξήσεις στις τιμές φορτηγών
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Ο πρώτος και πιο βασικός πυλώνας είναι οι εκπομπές

ρύπων, εκεί, όπου όλες οι εταιρείες κατασκευής φορ-

τηγών, βλέπουν ως μονόδρομο τον εξηλεκτρισμό των

φορτηγών.

Παρά τις προσπάθειες, ο γηρασμένος στόλος, σε αρκετές

χώρες – όπως είναι και η Ελλάδα που έχει μέσο όρο

στην ηλικία των φορτηγών τα 20 χρόνια – οι  εκπομπές

των ρύπων από τα φορτηγά αυξάνονται γρήγορα καθώς

αυξάνεται η χρήση τους στην ΕΕ. Παρόλο που τα ηλε-

κτρικά φορτηγά μηδενικών ρύπων είναι έτοιμα για

χρήση, καταγράφεται μικρή διείσδυση στην ευρωπαϊκή

αγορά, λόγω του υψηλού κόστους απόκτησης και των

ελλείψεων στο δημόσιο δίκτυο φόρτισης.

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών

και Περιβάλλοντος (Transport & Environment), η βελ-

τίωση της απόδοσης του καυσίμου των φορτηγών που

φέρουν κινητήρες εσωτερικής καύσης, η στροφή στις σι-

δηροδρομικές και πλωτές μεταφορές, καθώς και η βελ-

τιστοποίηση των διαδικασιών της εφοδιαστικής

αλυσίδας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά αυτή την πε-

ρίοδο στη μείωση των εκπομπών ρύπων από τις εμπο-

ρευματικές μεταφορές.

 ενημέρωση

Εξαιρετικά σημαντικά και άκρως χρήσιμα είναι τα στοιχεία, που εκμαιεύονται από
τις έρευνες για τις χερσαίες μεταφορές, τη χρήση φορτηγών, τα τροχαία στα οποία
εμπλέκονται τα επαγγελματικά οχήματα και τι πρέπει να συμβεί στο μέλλον, ώστε
οι μεταφορές να γίνουν πιο αποδοτικές, οικονομικές, «πράσινες» και ασφαλείς. 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος

■ Πότε θα γίνουν...πράσινα τα φορτηγά;
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Ωστόσο, αυτά τα μέτρα από μόνα τους είναι ανεπαρκή για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ, δεδομένου ότι η

ζήτηση για εμπορευματικές μεταφορές θα αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον. Τα μέτρα για την αποτελεσματικότητα των

εμπορευματικών μεταφορών στον τομέα των ρύπων πρέπει να περιλαμβάνουν και την χρήση φορτηγών μηδενικών

εκπομπών που μεταφέρουν εμπορεύματα στους ευρωπαϊκούς δρόμους, αναφέρει η Transport & Environment.

■ Δεν φθάνουν τα μέτρα...

Ενώ τα φορτηγά αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 2%

των οχημάτων στους δρόμους στην Ευρώπη, αποτελού-

σαν το 23% των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές

το 2019. Και όπως διαπιστώθηκε οι εκπομπές τους αυξά-

νονται γρήγορα. Από το 2014-2019 αυξήθηκαν κατά 9%. Η

πλήρης απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του

στόλου φορτηγών της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την

επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και

αυτό θα είναι δυνατό μόνο με τη μετάβαση σε φορτηγά μη-

δενικών εκπομπών, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Μεταφορών και Περιβάλλοντος.

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα πρότυπα CO2 για νέα

βαρέα οχήματα (HDV) υποχρεώνει τους ευρωπαίους κα-

τασκευαστές φορτηγών να βελτιώσουν την απόδοση του

καυσίμου των συμβατικών φορτηγών ντίζελ και να αυξή-

σουν τον αριθμό των φορτηγών μηδενικών εκπομπών

στην Ευρώπη. Ο τρέχων στόχος για το 2030 που καθορίζει

μείωση κατά 30% είναι ανεπαρκής και πρέπει να αυξηθεί

σημαντικά. Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία των φορ-

τηγών με κινητήρες εσωτερικής καύσης πρέπει να καταρ-

γηθεί σταδιακά έως το 2035.

■ Το 2% είναι φορτηγά

“

Πότε θα γίνουν ... πράσινα τα φορτηγά;



● ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 ● #20818





 ενημέρωση

“

Πότε θα γίνουν ... πράσινα τα φορτηγά;

Με την τεχνολογία να βελτιώνεται γρήγορα, οι κάτοικοι

των πόλεων να απαιτούν βελτιωμένη ποιότητα αέρα και

τις πρόσφατες ανακοινώσεις από ευρωπαίους κατα-

σκευαστές φορτηγών, τα φορτηγά μηδενικών εκπομπών

θα εισέλθουν γρήγορα στην αγορά της ΕΕ τα επόμενα

χρόνια. Για να επιταχυνθεί η αλλαγή, το κλειδί είναι η ανά-

πτυξη ενός αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου δι-

κτύου υποδομής φόρτισης για ηλεκτρικά φορτηγά με

μπαταρία.

Τα φορτηγά εμπλέκονται σε περίπου 4.000 θανατηφόρες

συγκρούσεις κάθε χρόνο στην ΕΕ και στο Ηνωμένο

Βασίλειο, και περίπου 900 από αυτούς τους θανάτους

είναι ποδηλάτες και πεζοί. Για κάθε θάνατο, πέντε ακόμη

άτομα υφίστανται σοβαρούς τραυματισμούς με συνέπειες

που αλλάζουν τη ζωή τους. Η T&E υποστηρίζει καλύτε-

ρους σχεδιασμούς φορτηγών που θα κάνουν τους δρό-

μους μας ασφαλέστερους για τους πεζούς, τους ποδηλά-

τες και τους οδηγούς.

Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή εκπομπών CO2 από τις

μεταφορές είναι τα φορτηγά, τα οποία αντιπροσωπεύουν

πλέον το 13% της ρύπανσης από άνθρακα στις οδικές με-

ταφορές στην ΕΕ. Τα φορτηγά χωρίς εκπομπές ρύπων

είναι έτοιμα, αλλά λόγω των αδύναμων στόχων CO2 για

τους κατασκευαστές φορτηγών, μόνο το 2% των νέων

φορτηγών που πωλήθηκαν το 2020 ήταν ηλεκτρικά – σε

σύγκριση με το 10% για τα αυτοκίνητα. Η T&E υποστηρίζει

ότι όλα τα νέα φορτηγά που πωλούνται στην ΕΕ θα πρέπει

να έχουν μηδενικές εκπομπές ρύπων το αργότερο έως

το 2035 για να εκπληρώσουν τον στόχο της Ευρώπης για

την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

■ Τα φορτηγά μηδενικών εκπομπών, οι μπαταρίες 
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Με την προώθηση του εν λόγω νομοσχεδίου επιχει-

ρείται η εκ νέου διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου

που διέπει τις υπεραστικές και αστικές οδικές επιβα-

τικές μεταφορές.

Ειδικότερα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που εφαρμό-

ζεται στο σύνολο της Χώρας, εκτός των αστικών οδι-

κών επιβατικών μεταφορών στις περιοχές Αττικής και

Θεσσαλονίκης, στις οποίες η παροχή των αστικών

 ενημέρωση

Σε δημόσια διαβούλευση

οι αστικές μεταφορές
■ Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο:

«Δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών».

“
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οδικών μεταφορών επιβατών έχει ανατεθεί σε

εγχώριους φορείς (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.

αντίστοιχα), έχει ήδη προσαρμοστεί δια δύο ξεχω-

ριστών νομοθετικών παρεμβάσεων και προσαρ-

μογών στον Κανονισμό (Ε.Κ.) 1370/2007, βασικός

κανόνας των οποίων είναι οι διαγωνιστικές δια-

δικασίες ανάθεσης.

Με το παρόν σχέδιο νόμου προωθείται η αντικα-

τάσταση αυτών με νέο ενιαίο θεσμικό πλαίσιο

προσαρμοσμένο στις διατάξεις του Κανονισμού.

Για τις τακτικές οδικές αστικές και υπεραστικές

επιβατικές μεταφορές, προβλέπεται ως αρμόδιο

όργανο για τη διενέργεια των διαγωνιστικών δια-

δικασιών ανά γεωγραφική περιοχή και την ανά-

θεση των συμβάσεων το Υπουργείο Υποδομών

και Μεταφορών, ενώ την παρακολούθηση της

εκτέλεσης των συμβάσεων θα έχουν οι

«Αρμόδιες Τοπικές Αρχές» και συγκεκριμένα οι

Περιφέρειες της Χώρας στην περιοχή ευθύνης

τους.

Με το Μέρος Β’ του σχεδίου νόμου καταργείται η

Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών

(Ρ.Α.Ε.Μ.) που είχε συσταθεί με το ν.4199/2013,

καθώς δεν κατέστη ποτέ δυνατή η λειτουργία της,

λόγω διοικητικών και οικονομικών ελλείψεων

και σχετικών δυσκολιών, και ορίζεται πλέον ως

αρμόδια αρχή η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στην

ως άνω Υπηρεσία μεταφέρονται και οργανικές

θέσεις της καταργηθείσας αρχής. Οργανικές θέ-

σεις μεταφέρονται και στη Ρυθμιστική Αρχή

Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.).

“

Σε δημόσια διαβούλευση οι αστικές μεταφορές
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Η Ford πρόσφατα συμμετείχε μαζί με  27 εταιρείες σε μία έκκληση

για να διασφαλιστεί ότι όλα τα νέα επιβατικά και van στην Ευρώπη θα έχουν

μηδενικές εκπομπές από το 2035 και ζήτησε να θεσπιστούν στόχοι για την

ανάπτυξη της υποδομής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ώστε να συμβαδί-

ζει με τους ρυθμούς ανάπτυξης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Για τους περισσότερους από εμάς, ο ανεφοδια-

σμός του αυτοκινήτου με καύσιμο ή η φόρτιση

ενός ηλεκτρικού οχήματος είναι απλή υπόθεση.

Αλλά για οδηγούς με μειωμένη κινητικότητα και

ηλικιωμένους μπορεί να έχει ιδιαίτερες δυσκο-

λίες.

Τώρα, η Ford έχει αναπτύξει ένα πρωτότυπο ρομ-

ποτικό σταθμό που οι οδηγοί χειρίζονται μέσω του

smartphone τους από το εσωτερικό του ηλεκτρι-

κού τους οχήματος. Η τεχνολογία θα μπορούσε να

επιτρέψει σε οδηγούς ΑμΕΑ να παραμένουν στο

αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ή να

φύγουν από το αυτοκίνητό τους ενώ το ρομπότ

αναλαμβάνει όλη τη δουλειά.

Οι οδηγοί με ειδικές ανάγκες θεωρούν την ευκο-

λία φόρτισης βασική παράμετρο αγοράς ενός ηλε-

κτρικού οχήματος. Η Ford δοκιμάζει το ρομποτικό

σταθμό φόρτισης στο πλαίσιο ενός ερευνητικού

προγράμματος για την ανάπτυξη hands-free λύ-

σεων φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και για





πλήρως αυτόματη φόρτιση για αυτόνομα

οχήματα.

Μετά τις πρώτες εργαστηριακές δοκιμές,

οι ερευνητές της Ford δοκιμάζουν τώρα

το ρομποτικό σταθμό φόρτισης σε πραγ-

ματικές συνθήκες. Μόλις ενεργοποιηθεί,

το κάλυμμα του σταθμού ανοίγει και ο

βραχίονας φόρτισης εκτείνεται προς τη

θύρα με τη βοήθεια μιας μικροσκοπικής

κάμερας. Για τη δοκιμή, οι οδηγοί είχαν τη

δυνατότητα να παρακολουθούν την κατά-

σταση φόρτισης μέσω της εφαρμογής

FordPass.  Μετά τη φόρτιση, ο βραχίονας

ανασύρεται στη θέση του.

Στο μέλλον, ο ειδικά κατασκευασμένος

από το Πανεπιστήμιο του Ντόρτμουντ

ρομποτικός σταθμός φόρτισης θα μπο-

ρούσε να εγκατασταθεί σε χώρους στάθ-

μευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες, σε

παρκινγκ αυτοκινήτων ή σε ιδιωτικές κα-

τοικίες. Περαιτέρω εφαρμογές είναι δυ-

νατό να περιλαμβάνουν ταχεία και

αποδοτική φόρτιση εταιρικών στόλων. Η

τεχνολογία θα μπορούσε επίσης να υπο-

στηρίξει φόρτιση οχημάτων υψηλότερης

ισχύος σε πολύ μικρότερο χρόνο.

Κοιτώντας στο μέλλον, η διαδικασία θα

μπορούσε να καταστεί πλήρως αυτομα-

τοποιημένη, με ελάχιστη ή μηδενική εμ-

πλοκή του οδηγού. Ο οδηγός απλά θα

στέλνει το όχημα στο σταθμό φόρτισης, με

την υποδομή να διασφαλίζει την αυτό-

νομη μετάβαση και επιστροφή από το

προορισμό.
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FORD 
PRO Charging
Πρωτοποριακό ρομποτικό σύστημα 
για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε σταθμούς φόρτισης
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τεχνολογία «

FORD PRO Charging Πρωτοποριακό ρομποτικό σύστημα για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε σταθμούς φόρτισης

Αυτό το ερευνητικό project συμπληρώνει τη
δέσμευση της Ford στην ηλεκτροκινητικό-
τητα που σε συνεργασία με τoν πάροχο του
δικτύου φόρτισης IONITY θα επιδιώξει την
περαιτέρω βελτίωση του ρομποτικού σταθ-
μού φόρτισης.
Η Ford διερευνά επίσης ρομποτικές λύσεις
φόρτισης σε συνδυασμό με την τεχνολογία
Automated Valet Parking, η οποία παρου-
σιάστηκε πέρσι στην Έκθεση του Μονάχου,
στη Γερμανία. 
Τα ταχέως αναπτυσσόμενο Blue Oval
Charging Network της Ford προσφέρει
στους πελάτες πρόσβαση σε ένα δίκτυο
άνω των 300.000 φορτιστών σε όλη την
Ευρώπη. Για να βοηθήσει τους οδηγούς να
βρουν τους σταθμούς φόρτισης και να πλη-
ρώνουν για τη φόρτιση, η πρόσβαση
στοFord Charge Assist μπορεί να γίνει
μέσω της οθόνης αφής του συστήματος

συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας SYNC 4
της Ford. 
Για τους πελάτες επαγγελματικών οχημά-
των, το Ford Pro Charging προσφέρει ειδι-
κές λύσεις φόρτισης που ενσωματώνουν
εξοπλισμό φόρτισης, έγκαιρη συντήρηση
και λογισμικό διαχείρισης που βοηθούν στη
μείωση χρονοβόρας γραφειοκρατίας και
προγραμματισμού φόρτισης.

Η εταιρεία πιστεύει ότι απαιτείται μία ενιαία

προσέγγιση που θα περιλαμβάνει τις κυβερ-

νήσεις, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχα-

νία, τους παρόχους ενέργειας, τις τοπικές

αρχές και τους καταναλωτές προκειμένου

να επιταχυνθεί η ανάπτυξη μιας ολοκληρω-

μένης, εύκολα προσβάσιμης και αποδοτι-

κής υποδομής φόρτισης στο σπίτι, στο χώρο

εργασίας και σε δημόσιους χώρους. 

■ Στο δρόμο για την ηλεκτροκινητικότητα





Η τότε γενιά κινητήριων συνόλων 16L, πληρούσε τα αυστηρά πρότυπα χαμηλών

ρύπων, ενώ παράλληλα ενδυνάμωνε τις υψηλές προσδοκίες των πελατών στον

τομέα των επιδόσεων και της παραγωγικότητας στις πλέον απαιτητικές εργασίες.

Στόχος να καλύψει και με το παραπάνω τις απαιτήσεις Euro 6 διατηρώντας ταυ-

τόχρονα την καλύτερη οδηγική συμπεριφορά και τις καλύτερες επιδόσεις της αγο-

ράς.  

Η νέα σειρά κινητήρων Euro 6 περιλάμβανε τρεις εκδόσεις ισχύος: 750 hp (3.550

Nm), 650 hp (3.150 Nm) και 550 hp (2.900 Nm). Και οι τρεις κινητήρες συνδυάζον-

ται με το αυτοματοποιημένο κιβώτιο της Volvo, I-Shift. Η έκδοση 550 hp διατίθεται

επίσης με μέγιστη ροπή 2.800 Nm για συνδυασμό με μηχανικό κιβώτιο.

VOLVO TRUCKS
Δέκα χρόνια Euro 6 

για τα φορτηγά Volvo FH16

Πριν από δέκα χρόνια η Volvo λάνσαρε τις νέες προδιαγρα-
φές Euro για τους κινητήρες της σουηδικής φίρμας, στα

φορτηγά της. Το πρώτο φορτηγό ήταν το μοντέλο-ναυαρχίδα
της Volvo Trucks, το Volvo FH16, που έφερε κινητήρες προ-

διαγραφών Euro 6. 
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τεχνολογία «
τεχνολογία «

Εδώ και δέκα χρόνια, με τους νέους κινητήρες,
το Volvo FH16 είναι ένα από τα ισχυρότερα και
πιο ξεχωριστά φορτηγά της αγοράς, το οποίο έχει
λάβει πολύ θετικά σχόλια από εταιρίες μεταφο-
ρών και οδηγούς με υψηλές απαιτήσεις που
εκτιμούν τις πρόσθετες επιδόσεις, την παραγω-
γικότητα και την άνεση. Χρησιμοποιείται για πα-
ράδειγμα, σαν τράκτορας βαρέως τύπου, όχημα

μεταφοράς ξυλείας και σε αποστολές μεγάλων
αποστάσεων όπως οι μεταφορές ειδών διατρο-
φής. Η πιο πρόσφατη έκδοση του φορτηγού πα-
ρουσιάστηκε, πριν δέκα χρόνια,  το φθινόπωρο
του 2012. Μετά από ένα χρόνο, το Volvo FH16 ει-
σήλθε με τα νέα πρότυπα Euro 6, με σημαντικά
χαμηλότερες εκπομπές οξειδίων του αζώτου και
σωματιδίων.

VOLVO FH 16 EURO 6
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H Suzuki Motor Corporation (Suzuki), η Daihatsu Motor Co., Ltd. (Daihatsu),

η Toyota Motor Corporation (Toyota) και η Commercial Japan Partnership

Technologies Corporation (CJPT) ανακοίνωσαν την συνεργασία τους για την

παραγωγή miniηλεκτρικών επαγγελματικών Van (BEV) το 2023 με σκοπό την

επίτευξη χαμηλότερων εκπομπών ρύπων.

Τα mini επαγγελματικά οχήματα λόγω του μι-

κρού τους μεγέθους υποστηρίζουν τις υπηρε-

σίες last mile logistics σε μικρές αποστάσεις

ενώ έχουν γίνει ευρέως γνωστά καθώς αποτε-

λούν το  60% περίπου του συνολικού στόλου

επαγγελματικών οχημάτων που διαθέτουν οι

εταιρείες, γεγονός που τα καθιστά οχήματα

ικανά να συμβάλλουν σημαντικά στην μείωση

εκπομπών ρύπων ως ηλεκτρικά.

Ωστόσο, ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα για την

ανάπτυξη και την καθιέρωση της ηλεκτροκίνη-

σης στα mini επαγγελματικά οχήματα είναι η

αυξανόμενη επιβάρυνση της κοινωνίας στον

τομέα της ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένου

του υψηλότερου κόστους κτήσης των ηλεκτρι-

κών οχημάτων και του κόστους που σχετίζεται

με την υποδομή φόρτισης και τον χρόνο που

απαιτείται γι’ αυτό(χρόνος κατά τον οποίο τα

οχήματα παραμένουν εκτός ενεργού στόλου).

Υπό αυτές τις συνθήκες, για τη δημιουργία ενός

mini ηλεκτρικού επαγγελματικού Van (BEV)

που ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών, η

CJPT θα συμμετάσχει στον προγραμματισμό

ενώ η Suzuki, η Daihatsu και η Toyota θα ανα-

πτύξουν από κοινού ένα ηλεκτρικό σύστημα κί-

νησης BEV κατάλληλο για mini Vans,

συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της Suzuki, της

Daihatsu και της Toyota στην κατασκευή mini

οχημάτων και στην τεχνολογία ηλεκτροκίνησης.

Tα mini ηλεκτρικά VAN (BEV) που θα αναπτυχ-

θούν από αυτές τις τέσσερις εταιρείες θα χρη-

σιμοποιηθούν κι από συνεργάτες σε έργα

κοινωνικού χαρακτήρα στην επαρχία της

Φουκουσίμα και στο Τόκιο.

Η Suzuki, η Daihatsu, η Toyota και η CJPT θα

συνεχίσουν τις προσπάθειες για την μείωση

των εκπομπών ρύπων μέσω της παροχής βιώ-

σιμων και eco friendly οχημάτων.

Mini ηλεκτρικά VAN
Σύμπραξη Suzuki, Daihatsu Toyota & CJPT

για την παραγωγή mini ηλεκτρικών Van

τεχνολογία «
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● ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 ● #20830

Ο εξηλεκτρισμός, παρά τις δυσκολίες που αν-
τιμετωπίζει στην κατηγορία των φορτηγών
εξαιτίας των μπαταριών που δεν μπορούν να
εξασφαλίσουν μεγάλες αυτονομίες, «χτίζεται»
με γοργούς ρυθμούς από τους παραδοσια-
κούς «παίκτες» της συγκεκριμένης αγοράς,
όπως για παράδειγμα τη Mercedes και συγ-
κεκριμένα τον κλάδο Mercedes-Benz
Trucks. Ειδικότερα, η γερμανική φίρμα έχει
ήδη παρουσιάσει το eActros, τον μεγάλο τρά-
κτορα που ανήκει στην κατηγορία των διανο-
μών μεγάλων και άλλα ηλεκτροκίνητα
φορτηγά, τα προσεχή χρόνια.
Πρόσφατα παρουσίασε, μια ακόμη ηλετροκί-
νητη έκδοση το μεγάλου της τράκτορα, το
eActros LongHaul, που ουσιαστικά μπορεί να
καλύψει διανομές εκτός πόλης, όντας το πιο
κατάλληλο μέχρι σήμερα, φορτηγό μεγάλων
αποστάσεων. Η αυτονομία του αγγίζει τα 500
χλμ, μετά από μια πλήρη φόρτιση της μπατα-
ρίας του. Μάλιστα, το συγκεκριμένο φορτηγό
έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε μαζική πα-
ραγωγή το 2024.
Αυτή την περίοδο, οι υπεύθυνοι του εργοστα-
σίου υποβάλλουν το νέο ηλεκτροκίνητο φορ-
τηγό τους σε εκτεταμένες δοκιμές, το οποίο
έχει μικρό φορτίο 40 τόνων – κοινώς ανήκει

στην κατηγορία των φορτηγών βαρέων
τύπου. Τα πρώτα προ – παραγωγής μοντέλα,
αναμένεται να κινηθούν υπό κανονικές συν-
θήκες, σε δημόσιους δρόμους, ώστε οι μη-
χανικοί να δουν στην πράξη, τις δυνατότητες
– ή και τις αδυναμίες του νέου ηλεκτρικού
φορτηγού. Επίσης, το eActros LongHaul θα
προσφέρει τη δυνατότητα φόρτισης υψηλής
απόδοσης - το λεγόμενο «megawatt charg-
ing». Εκτός από την παραπάνω έκδοση, θα
υπάρχουν και νέες εκδόσεις, όπως το
eActros –300 και το eActros 400 , ενώ, τον
τρέχον μήνα ,θα ξεκινήσει στο εργοστάσιο του
Wörth η παραγωγή του eEconic για δημοτική
χρήση, το οποίο θα είναι το δεύτερο αμιγώς
ηλεκτρικό όχημα μαζικής παραγωγής.
Στόχος της Mercedes-Benz Trucks είναι να
αυξήσει σε άνω του 50 τοις εκατό το ποσοστό
των νέων οχημάτων με τοπικά ουδέτερο ισο-
ζύγιο άνθρακα στην Ευρώπη έως το 2030.
Συνολικά, η γερμανική φίρμα προσφέρει ήδη
δύο νέα επαγγελματικά, ηλεκτρικά οχήματα.
Το ένα είναι το λεωφορείο Mercedes-Benz
eCitaro και το Mercedes-Benz eActros ενώ,
μέσα στο 2022, η Mercedes-Benz θα παρου-
σιάσει το eEconic, το FUSO eCanter και το
Freightliner eCascadia.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΒΑΡΕΩΝ ΒΑΡΩΝ
Στην πρίζα και τα φορτηγά

Οι αυτονομίες βελτιώνονται και στα φορτηγά, αν και προς το
παρόν, καλύπτουν τις αστικές και υπεραστικές διανομές.



#208 ● ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2022 ●   31

τεχνολογία «
ηλεκτροκίνηση «

Αλλά και στα ελαφρά φορτηγά, η ηλεκτρική επα-

νάσταση έχει ξεκινήσει με τις επιλογές σε αυτή

την κατηγορία να είναι πλέον περισσότερες για

τους υποψήφιους αγοραστές. Την πλουσιότερη

γκάμα σε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα την διαθέτει

σήμερα, η Peugeot, που προσφέρει πλέον όλη

την γκάμα των ελαφρών επαγγελματικών της

μοντέλων και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.  Μ

αμιγώς ηλεκτρική ενέργεια κινείται το μικρομε-

σαίο, πρακτικό επαγγελματικό το e-Partner, το

λίγο μεγαλύτερο το e-Expert και το μεσαίο για με-

γαλύτερες μεταφορές, χάρη στον μεγάλο χώρο

φόρτωσης το e-Boxer . Και τα τρία μοντέλα προ-

σφέρουν ηλεκτροκινητήρα, που η ιπποδύναμη

του αγγίζει τους 136 ίππους, ενώ, η αυτονομία

του φτάνει τα 330 χλμ. Στα ατού και των τριών

μοντέλων οι μηδενικές εκπομπές ρύπων, η αθό-

ρυβη λειτουργία και το χαμηλό κόστος δρομολο-

γίων για τον επαγγελματία ιδιοκτήτη.

Επίσης, και στον τομέα της συντήρησης του αυ-

τοκινήτου του το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο

σε σχέση με τις εκδόσεις με κινητήρα εσωτερι-

κής καύσης. Εξίσου σημαντικό, ότι στην ελληνική

αγορά η Peugeot και συγκεκριμένα το δίκτυο της

προσφέρει 55 σημεία φόρτισης. Και αυτό είναι

μόνο η αρχή, μιας και η γκάμα των ελαφρών

επαγγελματικών οχημάτων εμπλουτίζεται ταχύ-

τατα με νέες προτάσεις, με αυτονομίες που αγγί-

ζουν τα 300 – 400χλμ, χωρίς να απομειώνεται ο

χώρος φόρτωσης.

■ Στο δρόμο για την ηλεκτροκινητικότητα



● ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 ● #20832



Η ηλεκτροκίνηση πατάει γκάζι και στα ηλεκτρικά

λεωφορεία, με πολλούς οργανισμούς, 

σε όλο την Ευρώπη, να θέτουν τα σύγχρονα 

οχήματα, σε πλήρη λειτουργία, με ένα 

βαρύ πακέτο δρομολογίων. 

Όπως για παράδειγμα, η Postbus AG,

που θα θέσει σε λειτουργία έντεκα

νέα Mercedes-Benz eCitaros, από τα πιο

σύγχρονα ηλεκτρικά λεωφορεία. Αυτά τα

λεωφορεία χαμηλού ορόφου θα χρησι-

μοποιηθούν για λογαριασμό της ένωσης

μεταφορών Ost-Region (VOR) για το έργο

«Schweinbarther Kreuz» στη νότια πε-

ριοχή Weinviertel της Κάτω Αυστρίας.

Είναι τα πρώτα αμιγώς ηλεκτρικά λεω-

φορεία Mercedes-Benz σε τακτικά δρο-

μολόγια στους δρόμους της Αυστρίας.

Το τρέχον έργο αποτελεί τμήμα της δημό-

σιας συγκοινωνίας που συνδέει τους σι-

δηροδρομικούς σταθμούς στο

Gänserndorf, στο Wolkersdorf και στο

Mistelbach στη νότια περιοχή

Weinviertel.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η Postbus AG

έχει προσθέσει συνολικά 579 λεωφορεία

Mercedes-Benz στο στόλο της. Με έδρα

τη Βιέννη, αυτή η εταιρεία συνδέει πε-

ρισσότερους από 1.700 δήμους σε όλη

την Αυστρία με το δίκτυο δρομολογίων.

Τα λεωφορεία είναι το μόνο μέσο μαζι-

κής μεταφοράς που χρησιμοποιείται

στην περιοχή σε περισσότερες από το

ένα τρίτο των περιπτώσεων. Η VOR είναι

η μεγαλύτερη ένωση μεταφορών στην

Αυστρία και παρέχει ολοκληρωμένες

υπηρεσίες κινητικότητας και υποστήριξη

σε όλους τους επιβάτες στη Βιέννη, την

Κάτω Αυστρία και το Μπούργκενλαντ

από το 1984 σε συνεργασία με περισσό-

τερους από 40 συνεργάτες σιδηροδρομι-

κών και λεωφορείων.

Mercedes-Benz
eCitaros

Tα ηλεκτρικά λεωφορεία 
έπιασαν δουλειά!
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Οκτώ λεωφορεία βρίσκονται σε συ-

νεχή λειτουργία σε δύο δρομολόγια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιό-

δου, οι μπαταρίες σε δύο άλλα λεω-

φορεία φορτίζονται γρήγορα με ισχύ

έως και 300 kW σε μόλις 30 λεπτά

στο Gänserndorf, αποφεύγοντας έτσι

τις διακοπές λειτουργίας. Τα λεωφο-

ρεία φορτίζονται επίσης κατά τη

διάρκεια της νύχτας στο Gänserndorf

καθώς και στο Mistelbach και το

Wolkersdorf. Αυτή τη στιγμή η EVN

δημιουργεί σταθμούς φόρτισης για

λογαριασμό της VOR. Αυτά αναμένε-

ται να τεθούν σε λειτουργία τον

Αύγουστο. Αυτό σημαίνει 100% πρά-

σινη κάλυψη ισχύος.

Αλλά και ο εξοπλισμός τους είναι πλήρης. Τα λεωφο-

ρεία είναι εξοπλισμένα με χώρο αναπηρικού αμαξι-

δίου, πτυσσόμενη ράμπα στην πόρτα 2, κλειστή

καμπίνα οδηγού, σύστημα καταμέτρησης επιβατών και

δύο οθόνες TFT για πληροφορίες επιβατών. Επιπλέον,

και τα έντεκα οχήματα διαθέτουν παντογράφο για γρή-

γορη ενδιάμεση φόρτιση των μπαταριών υψηλής

τάσης.

Επιπλέον, αυτά τα eCitaros είναι εξοπλισμένα με μο-

νάδα επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο της Omniplus

ON Bus Data Center. Αυτό σημαίνει ότι το κέντρο ελέγ-

χου μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς όλες τις συν-

θήκες λειτουργίας του οχήματος, όπως το επίπεδο

φόρτισης της μπαταρίας ή το υπόλοιπο εύρος, καθώς

και όλα τα διαγνωστικά μηνύματα. Η ÖBB Postbus

προχωρά ακόμη ένα βήμα παραπέρα και ενσωματώ-

νει δεδομένα οχημάτων από το Daimler Buses Cloud

στα δικά της συστήματα διαχείρισης στόλου.

■ Φόρτιση σε 30 λεπτά ■ Πιο σύγχρονο τεχνολογικά

ηλεκτροκίνηση «



● ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 ● #20834

WESTERN STAR 57X
Bελτιωμένη ασφάλεια και άνεση!
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Το Western Star 57X 
προσφέρει στους πελάτες

βελτιωμένη ασφάλεια 
και άνεση που βασίζονται

σε δοκιμασμένες
τεχνολογίες DTNA.

παρουσίαση «



● ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 ● #20836



Όπως και οι αδελφές σειρές 
47X και 49X,έτσι και το 57X πρεσβεύει την

δυναμικότητα της Western Star.
Η Western Star επανασχεδίασε ολόκληρη 

τη σειρά X για να καλύψει τις ανάγκες των
πελατών για μεγαλύτερη ασφάλεια, 

αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα. 

Το ολοκαίνουργιο 57X έχει

σχεδιαστεί κυρίως για πελά-

τες που ταξιδεύουν σε δια-

δρομές μεγάλων

αποστάσεων, ειδικά σε μετα-

φορικές μικρών στόλων ή

ως ιδιοκτήτες - σε αντίθεση

με τις σειρές 47X και 49X, που

εξυπηρετούν κυρίως τους

πελάτες ειδικών οχημάτων

και εργοταξίων ( επαγγελμα-

τικό τμήμα).

Διαφορετικές παραλλαγές

του 57X προσφέρονται στις

διάφορες εφαρμογές και

ανάλογα με τις ανάγκες του

πελάτης. Η πιο κοντή και η

μακρύτερη έκδοση καμπίνας

διατίθενται , αμφότερες,  με

διαφορετικά ύψη οροφής με

διαφορά 152 και 183 εκατο-

στών, ενώ η μακριά έκδοση

περιλαμβάνει το κρεβάτι και

το σαλόνι οδηγού. Η βελτιω-

μένη μόνωση, το μεγαλύτερο

παρμπρίζ και οι εύχρηστοι

έλεγχοι εξαερισμού και θερ-

μοκρασίας ενισχύουν την

άνεση του χειριστή. Το πα-

κέτο φωτισμού LED δίνει στο

57X μια ξεχωριστή εμφάνιση

και συμβάλλει στη βελτίωση

της ασφάλειας με βελτιστο-

ποιημένο φωτισμό για τον

δρόμο και τις νύχτες. Πολλά

άλλα χαρακτηριστικά άνεσης

και επιλογές επιτρέπουν επί-

σης στον πελάτη να προσαρ-

μόσει περαιτέρω το φορτηγό

στις ανάγκες του οδηγού.

Η έναρξη της παραγωγής του

Western Star 57X θα γίνει το

1ο τρίμηνο του 2023 στο ερ-

γοστάσιο παραγωγής

Daimler Truck North

America στο Κλίβελαντ της

Βόρειας Καρολίνας των

Η.Π.Α.

W
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Το Detroit Assurance 5.0 Safety System with Active Brake

Assist 5 περιλαμβάνει το σύστημα κάμερας/ραντάρ "al-

ways-on", ενώ στον βασικό του εξοπλισμό φέρει το

Adaptive Cruise Control και το προαιρετικό Active Lane

Assist. Στο ολοκαίνουργιο στο 57X δεσπόζει το νέο Active

Side Guard Assist, μια τεχνολογία πρώτης γενιάς που έχει

σχεδιαστεί για να μετριάζει τα προβλήματα στα τυφλά πλευ-

ρικά σημεία κατά τις δεξιόστροφες στροφές. Το 57X είναι το

πρώτο φορτηγό Western Star που διαθέτει ψηφιακή οθόνη

στο πιλοτήριο που επιτρέπει τη διαμόρφωση των οργάνων

και απλοποιεί τον έλεγχο των λειτουργιών ψυχαγωγίας

(μέσω Apple Car Play και Android Auto) και των πληρο-

φοριών του οχήματος. Τα ενσωματωμένα χειριστήρια του

τιμονιού επιτρέπουν στους οδηγούς να ελέγχουν τις περισ-

σότερες λειτουργίες ψυχαγωγίας και ενημέρωσης χωρίς

να παίρνουν τα χέρια τους από το τιμόνι.

Bελτιωμένη ασφάλεια και άνεση που βασίζονται σε δοκιμασμένες τεχνολογίες DTNA



● ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 ● #20838

DAF CF
Νέοι κινητήρες που μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου!

Οι εξελίξεις στα βαρέα
φορτηγά και οι

τεχνολογικές παρεμβάσεις
θέτουν νέα στάνταρ 
στην κατηγορία των 

συγκεκριμένων 
επαγγελματικών οχημάτων.
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παρουσίαση «



● ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 ● #20840



Ειδικότερα, το νέο  DAF CF είναι ιδανικό 
για περιφερειακές, εθνικές ή διεθνείς
μεταφορές, σε ομαλούς ή μη δρόμους. 

Η σειρά DAF CF, διατίθεται είτε ως τράκτορας
είτε ως σασί σε διαμορφώσεις δύο, τριών

ή τεσσάρων αξόνων. 

Κατασκευασμένο για να ανταπο-

κρίνεται στις απαιτήσεις εντατι-

κής χρήσης, αυτό το

πολυλειτουργικό φορτηγό είναι

κορυφαίο σε κάθε εφαρμογή –

από τη μεταφορά χύδην ή δεξα-

μενών έως τις βαριές εργασίες

στον κατασκευαστικό κλάδο και

από τη συλλογή απορριμμάτων

έως τη γενική διανομή.

Η σειρά CF της DAF επιτρέπει

υψηλότερα ωφέλιμα φορτία

συμβάλλοντας στην κερδοφορία

σας. Το πολύ αποδοτικό και πολύ

μικρών διαστάσεων Σύστημα

Επεξεργασίας Καυσαερίων 

(EAS) εξοικονομεί 50 κιλά βά-

ρους. Οι βελτιστοποιήσεις στον

κινητήρα και το σασί συμβάλ-

λουν επίσης στην περαιτέρω

εξοικονόμηση βάρους. Ανάλογα

με την επιλογή των αξόνων, τα

χαρακτηριστικά αυτά μειώνουν

το βάρος του οχήματος έως και

100 kg. Έτσι το CF μπορεί να δια-

χειριστεί μεγαλύτερο φορτίο, το

οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό

για εφαρμογές όπως η μεταφορά

δεξαμενών, όπου κάθε χιλιό-

γραμμο μετράει. 

Το CF φημίζεται για την υψηλή

αξιοπιστία του. Η νέα αρχιτεκτο-

νική των ηλεκτρικών και ηλε-

κτρονικών συστημάτων βελτιώ-

νει ακόμα περισσότερο αυτήν την

επίδοση. Οι καλωδιώσεις έχουν

μειωθεί με στόχο τη μέγιστη

αξιοπιστία και την εξαιρετική ευ-

κολία στην προσθήκη βοηθητι-

κών λειτουργιών. Το αποτέλεσμα

είναι η μεγιστοποίηση της διαθε-

σιμότητας του οχήματος και η

ελαχιστοποίηση του λειτουργι-

κού κόστους. Τα διαστήματα

συντήρησης (service) μπορούν

να φτάσουν τα 200.000 χιλιόμε-

τρα!

Το εσωτερικό δεν είναι μόνο ελ-

κυστικό, επιπλέον παρέχει απα-

ράμιλλη άνεση, με το

πλεονέκτημα των εξαιρετικά χα-

μηλών επιπέδων θορύβου. Τα

καθίσματα διαθέτουν κομψή

επένδυση, και το τιμόνι ξεχωρίζει

από τις ασημί λεπτομέρειες. Τα

τοιχώματα, τα στρώματα και οι

κουρτίνες έχουν ζεστά χρώματα

δημιουργώντας ένα περιβάλλον

υψηλής ποιότητας όπου κάθε

οδηγός αισθάνεται οικεία. Και

επειδή το CF είναι το πιο ευέλικτο

φορτηγό της αγοράς, παρέχει

πολλές επιλογές για να προσαρ-

μόσετε την καμπίνα σύμφωνα με

τις προτιμήσεις και τις ανάγκες

των μεταφορών σας. 

DA
F C

F

“

DA
F C

F
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Το ταμπλό διατίθεται σε απόχρωση Dark Sand  και

διακοσμητικές επιφάνειες σε Black Rock στον βα-

σικό εξοπλισμό. Οι διακοσμητικές επιφάνειες διατί-

θενται επίσης στα χρώματα Rustica (σκούρο ξύλο)

και Argenta (ασημί). Συμβάλλουν όλα στην εξαιρε-

τικά μοντέρνα εμφάνιση.

Το εσωτερικό μπορεί να αναβαθμιστεί με την υπέ-

ροχη επένδυση Exclusive στο ταμπλό και τις πόρτες.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πολυτελές περιβάλλον ερ-

γασίας και ξεκούρασης έξι αστέρων για τον οδηγό.

Το σύστημα Πληροφοριών Οδηγού της DAF, διευκο-

λύνει την ανάληψη αποτελεσματικών δράσεων. Το

ταμπλό οργάνων διαθέτει γραμματοσειρές και στυλ

για ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια. Ο Πίνακας

Πληροφοριών Οδηγού παρέχει περισσότερες πλη-

ροφορίες για την αύξηση της άνεσης του οδηγού και

της αποδοτικότητας. Για την ακόμα μεγαλύτερη ενί-

σχυση της αποδοτικότητας του οδηγού, οι ρυθμίσεις

είναι ομαδοποιημένες με πιο λογική συνοχή στον πί-

νακα οργάνων και το σύστημα υποβοήθησης από-

δοσης του οδηγού (DPA – Driver).

Το σύστημα κλιματισμού ξεχωρίζει για την άνεση και

την ευκολία χρήσης του. Με ένα άγγιγμα ο οδηγός

μπορεί να ρυθμίσει να ρυθμίσει όλες τις λειτουργίες.

Ο οδηγός έχει την άνεση με χειριστήριο που βρίσκε-

ται στο πίσω μέρος της καμπίνας και πάνω από το

κρεβάτι του, να ρυθμίσει το κλιματισμό. Επιπλέον, το

σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας είναι εξαιρετικά

αποτελεσματικό συνεισφέροντας και αυτό στο χα-

μηλό συνολικό κόστος χρήσης. Μέγιστη άνεση και

φιλόξενο εσωτερικό, ανεξάρτητα από τις καιρικές

συνθήκες.

Εσωτερική σχεδίαση και τεχνολογία
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Η βάση για τη μείωση της κατανά-

λωσης καυσίμου έως 7% (με αποτέ-

λεσμα και τη μείωση CO2 έως 7%)

είναι η επιλογή της κατάλληλης

γραμμής μετάδοσης κίνησης. Οι κι-

νητήρες PACCAR MX-11 και MX-13

παρέχουν στο CF μία ευρεία γκάμα

ιπποδυνάμεων και ροπών. Αυτές οι

ιπποδυνάμεις έχουν ως αποτέλεσμα

υψηλότερη ροπή σε χαμηλότερες

στροφές δίνοντας τελικά τη δυνατό-

τητα στον κινητήρα για λειτουργία σε

χαμηλές στροφές. Τα οχήματα μπο-

ρούν πλέον να ταξιδεύουν στα επί-

πεδα των 900 στροφών, για μέγιστη

απόδοση, αντοχή και εξαιρετικά χα-

μηλά επίπεδα θορύβου. Επιπλέον

ροπή διατίθεται στις υψηλές ταχύτη-

τες για καλύτερη οδηγησιμότητα του

φορτηγού. Για διανομή εντός πό-

λεως, το CF μπορεί να εξοπλιστεί με

τον κινητήρα βελτιωμένης απόδοσης

καυσίμου PACCAR PX-7.

Για κορυφαία οικονομία καυσίμου και άριστη απόδοση, οι προηγμένοι κι-

νητήρες PACCAR 10,8 λίτρων MX-11 και 12,9 λίτρων MX-13 διαθέτουν ση-

μαντικές καινοτομίες. Αυτές περιλαμβάνουν συστήματα καύσης και

διαχείρισης αέρα υψηλής απόδοσης. Οι έξυπνες αντλίες λαδιού, συστήματος

διεύθυνσης και νερού ανταποκρίνονται με ακρίβεια στη ζήτηση του κινη-

τήρα, σε όλες τις συνθήκες. Αυτό συμβάλλει στη συνολική απόδοση του

οχήματος!

Καινοτομίες κινητήρα

Η χρήση των αειφόρων καυσίμων,

που διασφαλίζουν χαμηλότερο απο-

τύπωμα άνθρακα, αυξάνεται συνε-

χώς. Ως αποτέλεσμα, οι κινητήρες

PACCAR MX και PX  μπορούν να λει-

τουργούν με GTL (έως και 5% μείωση

εκπομπών CO2), HVO (έως και 90%

μείωση εκπομπών CO2) και BTL (έως

και 90% μείωση εκπομπών CO2).

Αυτά τα παραφινικά πετρέλαια κίνη-

σης μπορούν να χρησιμοποιηθούν

μαζί με τα συμβατικά ντίζελ κίνησης

διατηρώντας μεγάλα διαστήματα σέρ-

βις έως και 200.000 χιλιόμετρα.

Καύσιμα χαμηλών εκπομπών
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Στη βασική έκδοση, το DAF CF είναι εξοπλισμένο με

αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων TraXon (με 12

ή 16 ταχύτητες), το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο

για λειτουργία σε χαμηλές στροφές κινητήρα σε όλες

τις σχέσεις του κιβωτίου.Η γρήγορη και ομαλή αλ-

λαγή σχέσεων συντελεί στην υψηλότερη απόδοση

και άνεση, ενώ το κιβώτιο ταχυτήτων προσφέρει

εξαιρετικές δυνατότητες ελιγμών σε χαμηλές ταχύ-

τητες. Επιπλέον, η εκτεταμένη χρήση του EcoRoll

συμβάλλει στη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

Ένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά του κιβωτίου

ταχυτήτων TraXon είναι οι ειδικές ρυθμίσεις λογισμι-

κού για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, διακίνηση

υγρών, EcoCombi και ρυθμίσεις για κίνηση εκτός

δρόμου. Επίσης, για τα φορτηγά που πρέπει να ξεκι-

νούν και να σταματούν συχνά κατά την καθημερινή

τους λειτουργία –όπως τα απορριμματοφόρα– οι ει-

δικές ρυθμίσεις μετάδοσης συμβάλλουν στην υψη-

λότερη απόδοση του οχήματος και την άνεση του

οδηγού.

Κιβώτια ταχυτήτων υψηλής απόδοσης

Ως μέρος της γραμμής κίνησης, το CF διαθέτει μια σειρά αξόνων κίνησης υψηλής απόδοσης και χαμηλής τριβής.

Επιπλέον, με την προσθήκη διαφορικού με σχέση που ξεκινάει από 2,05:1 δίνεται η δυνατότητα για λειτουργία του

κινητήρα σε χαμηλότερες ταχύτητες, με αποτέλεσμα την υψηλότερη απόδοση καυσίμου.

Άξονες κίνησης υψηλής απόδοσης
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Η Nissan κάνει ένα νέο βήμα στη στρατηγική της για τα

Ελαφρά Επαγγελματικά Οχήματα (LCVs),  αποκαλύπτον-

τας την ανανεωμένη γκάμα all-star , με τα Interstar,

Primastar και το  ολοκαίνουργιο Townstar. Σε αυτό το

πλαίσιο, το Primastar με πιο εντυπωσιακή εμφάνιση και

αίσθηση, διαθέτει πλέον μεγαλύτερη ισχύ με μια σειρά

κινητήριων συνόλων, συμβατών με Euro 6d. Αυτό δια-

σφαλίζει ότι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις μπο-

ρούν να επωφεληθούν από την τελευταία λέξη της τε-

χνολογίας με κινητήρια σύνολα χαμηλών εκπομπών

ρύπων, διαθέσιμα τόσο με χειροκίνητο όσο και αυτό-

ματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Επίσης, όπως και στην

περίπτωση του Primastar City Surfer, το σημαντικά ανα-

βαθμισμένο Primastar επωφελείται από τα νέα προηγ-

μένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) για

βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια, με χαρακτηριστικά

Εμπνευσμένο από τους πρωτοπόρους surfers, το  Nissan Primastar City Surfer, 
είναι ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο για όσους αναζητούν το τέλειο κύμα. Βασισμένο στο
επαγγελματικό όχημα Primastar της Nissan, το Primastar City Surfer είναι εφοδιασμένο

με ειδικό χώρο αποθήκευσης για τη μεταφορά των  ιστιοσανίδων,  των στολών και 
των αξεσουάρ του surfing, με εργονομικά συρτάρια που έχουν όλα τα απαραίτητα σύνεργα

για τη διαβίωση στην παραλία, καθώς και με ένα φορητό ντους !
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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 ανανεωμέ-

νης γκάμας επαγγελματικών οχημάτων all-star,  θα

συνοδεύεται από την  κορυφαία πανευρωπαϊκή

5ετή εγγύηση.

παρουσίαση«

Nissan Primastar 
City Surfer
Όταν το επαγγελματικό πάει ...παραλία! 





Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP αποτελεί τη διοργάνωση

που συγκεντρώνει τους καλύτερους αθλητές SUP

στον κόσμο και είναι ιδιαίτερα σημαντική για ολόκληρη

την παγκόσμια κοινότητα του SUP.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2022 θα περιλαμβάνει

εκδηλώσεις για αθλητές όλων των επιπέδων κατά

τη διάρκεια του τετραήμερου φεστιβάλ κωπηλασίας.

Ο Γιώργος Φράγκος δήλωσε σχετικά: «Ύστερα από

μία δύσκολη περίοδο αγωνιστικής απραξίας και

μειωμένης φυσικής κατάστασης λόγω Covid, έδωσα

τον καλύτερο μου εαυτό για να ξεπεράσω ότι με είχε

κρατήσει πίσω το προηγούμενο διάστημα και να

προκριθώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μέσα από

αυτήν την εμπειρία όμως βγήκα ψυχικά πιο δυνατός.

Για μία ακόμη φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον

αξιόπιστο μου «συνεργάτη», το Volkswagen Amarok,

που μου παρέχει τη σιγουριά, την ασφάλεια και τη

δύναμη που χρειάζομαι. Σε όλα τα χρόνια που με

συντροφεύει το Amarok, νιώθω ότι αποτελεί την

κορυφαία επιλογή στην κατηγορία του, αφού έχει

αποδείξει τις δυνατότητές του σε δύσκολες και

απαιτητικές συνθήκες. Είναι φτιαγμένο να αντέχει και

να προσαρμόζεται σε κάθε οδηγική πρόκληση, προ-

σφέροντας ταυτόχρονα άνεση τόσο στον οδηγό όσο

και τους συνεπιβάτες.»

Από το 2014, η Kosmocar – Volkswagen με το

Volkswagen Amarok αποτελεί τον καθημερινό

αξιόπιστο σύμμαχο του Γιώργου Φράγκου στην προ-

ετοιμασία και προσπάθεια που καταβάλει προκειμένου

να βρίσκεται συνεχώς στο κορυφαίο επίπεδο.

Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, η Kosmocar - Volkswagen συγχαίρει στον κορυφαίο Έλληνα

αθλητή όρθιας ιστιοσανίδας-SUP και πρωταθλητή, Γιώργο Φράγκο, για τη μεγάλη του πρόκριση

στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP που θα διεξαχθεί στην Gdynia της Πολωνίας από τις 7 έως τις

11 Σεπτεμβρίου 2022.

O πρωταθλητής Γιώργος Φράγκος
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP 
με ...αγροτικό VW Amarok
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