






● ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ● #2094

42

π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

38

30

08

12

14

20

22

26

28

30

34

38

42

Ενημέρωση: 

Διεθνές Συνέδριο ΟΦΑΕ-ΠΕΕΔ στις 7 Οκτωβρίου

στη Θεσσαλονίκη

Ενημέρωση: ΟΦΑΕ- Συναντήσεις με φορείς του

κλάδου

Ενημέρωση: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Το σχέδιο ανανέωσης των λεωφορείων, ΤΑΞΙ και

ο γηρασμένος στόλος

Ενημέρωση: Το νέο ηλεκτρικό ID.BUZZ στην

αστική συγκοινωνία της Αστυπάλαιας

Τεχνολογία: SCANIA
Φορτηγό με αυτόνομο  σύστημα οδήγησης

Τεχνολογία:  VOLVO TRUCKS
Νέος, πλήρως ηλεκτρικός, πίσω άξονας

Τεχνολογία:  ΜERCEDES-BENZ GenH2
Νέο φορτηγό υδρογόνου!

Παρουσίαση: 
Ανόβερο: Τα επαγγελματικά της RENAULT

Παρουσίαση: 
Ανόβερο: Τα επαγγελματικά της FORD

Παρουσίαση: 
MAN e-TRUCK

Παρουσίαση: 
DAF XD





● ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ● #2096

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,
H ηλεκτροκίνηση εισέρχεται με γοργούς ρυθμούς και στην κατηγορία των επαγγελματικών οχημάτων. Τα
νέα φορτηγά πριζώνονται, αποκτούν υβριδικές εκδοχές, κερδίζουν το στοίχημα με την ταχεία φόρτιση και
τις αυτονομίες. Ήδη η αγορά φορτηγών αλλάζει άρδην και αυτό αποτυπώνεται στις πρόσφατες εκθέσεις και
παρουσιάσεις νέων μοντέλων, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν πλέον τα εξηλεκτρισμένα φορτηγά ( με
αμιγώς ηλεκτροκίνηση ή υβριδικές εκδόσεις). Σαφώς, την παράσταση κλέβουν τα βαρέα φορτηγά, μιας και
οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν να λύσουν δυνατούς γρίφους, με εξισώσεις που περιλαμβάνει δοσμένα
δεδομένα, όπως το βάρος του οχήματος αλλά και το ωφέλιμο φορτίο, το οποίο δεν πρέπει να «πληγεί» στον
βωμό της ηλεκτροκίνησης. Σήμερα, η Mercedes παρουσίασε ένα πρώτο δείγμα γραφής, με το ηλεκτρικό
της φορτηγό, το  eActros LongHaul , που μεταξύ άλλων, εντυπωσιάζει με την αυτονομία η οποία μπορεί να
ξεπεράσει ακόμη και τα 800 χιλιόμετρα! Το νέο φορτηγό έχει ιδιαίτερα ανθεκτικές μπαταρίες οι οποίες έχουν
σχεδιαστεί για να προσφέρουν κύκλο ζωής έως 10 χρόνια και πάνω από 1.2 εκατομμύρια χλμ!
Στόχος της Mercedes-Benz Trucks έως το 2030 να διαθέτει μια ευρεία γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων μηδε-
νικών ρύπων. Επίσης, στην πλούσια σε εκθέματα ηλεκτρικά φορτηγά – βαν, ελαφρά και βαρέα – στην IAA
TRANSPORTATION η MAN παρουσιάζει ένα νέο, ηλεκτρικό φορτηγό,  το νέο MAN eTruck, το οποίο θα τεθεί
σε τροχιά παραγγελιών για τους πρώτους πελάτες από το 2024. Το νέο φορτηγό έχει ως επίκεντρο την ηλε-
κτροκίνηση, όντας προσανατολισμένο στο μέλλον: οι υψηλές δυνατότητες φόρτισης με σύντομους χρόνους
φόρτισης καθιστούν το ηλεκτρικό φορτηγό κατάλληλο για βαριές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων με ημε-
ρήσια αυτονομία μεταξύ 600 και 800 χιλιομέτρων, ακόμη και έως 1.000 χιλιόμετρα αργότερα.H Renault πα-
ρουσίασε στο Ανόβερο, μεταξύ άλλων, το Trafic Van E-Tech Electric που διαθέτει πληθώρα εκδόσεων, δεν
υπολείπεται σε τομείς χώρου φόρτωσης και επιδόσεων σε σχέση με τα μοντέλα βενζίνης – ντίζελ και έχει
ιδιαίτερα μεγάλη αυτονομία. Η τούρκικη Karsan παρουσίασε ένα λεωφορείο υδρογόνου, το e-ATA Hydrogen
που γεμίζει σε επτά λεπτά και μεταφέρει έως και 95 επιβάτες και έχει αυτονομία πάνω από 500 χλμ. Επίσης,
το VW ID. Buzz Cargo κέρδισε τον τίτλο του «Διεθνούς Van της Χρονιάς».

To θεματολόγιο του τεύχους που κρατάτε στα χέρια σας είναι αφιερωμένο, ως επί το πλείστον στο μέλλον

και πως αποτυπώθηκε αυτό στην τελευταία έκθεση φορτηγών, επαγγελματικών στο Ανόβερο.

Καλό φθινόπωρο σε όλους! 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

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

“

Διεθνές Συνέδριο ΟΦΑΕ-ΠΕΕΔ στη Θεσσαλονική

Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν ανώτατοι εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών και Υποδομών

& Μεταφορών, φορέων της Βορείου Ελλάδας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΣΕΒΕ, ΕΒΕΘ, ΣΒΒΕ κ.α.), εταιρειών

από τον ευρύτερο κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών και της ναυτιλίας και επιστημονικών οργανισμών. 

Παράλληλα, θα μας τιμήσουν με την  συμμετοχή τους ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Οδικών

Μεταφορών (IRU), κ. Umberto de Pretto, καθώς και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Μεταφορών των Χωρών της περιοχής

της Μαύρης Θάλασσας (BSEC-URTA), κ. Eduart Kasa, oι οποίοι θα μας μεταφέρουν εμπειρία και βέλτιστες πρακτικές

από την παγκόσμια αγορά.

Η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας (ΟΦΑΕ) με την συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης
Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ), συνδιοργανώνουν την ημερίδα «Βόρεια Ελλάδα – “Γέφυρα” με-
ταφορών Ανατολής – Δύσης», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο
Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη.

■ Διεθνές Συνέδριο ΟΦΑΕ-ΠΕΕΔ 

στις 7 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη με θέμα 

«Βόρεια Ελλάδα – “Γέφυρα” μεταφορών Ανατολής – Δύσης»





● ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ● #20910





 ενημέρωση

“

Διεθνές Συνέδριο ΟΦΑΕ-ΠΕΕΔ στη Θεσσαλονική

Η ημερίδα διεξάγεται με την ευκαιρία της φιλοξενίας της

40ης Γενικής Συνέλευσης BSEC-URTA στη Θεσσαλονίκη,

η οποία αποκτά ξεχωριστή σημασία για την ενίσχυση της

συνεργατικότητας και την ανάπτυξη διεθνών δικτύων με-

ταφορών στις περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης, των

Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας, με επίκεντρο τη

Βόρεια Ελλάδα.

Με βασικό πλεονέκτημα τη γεωγραφική της θέση, σε

συνδυασμό με τη συγκέντρωση της αγροτικής δραστη-

ριότητας της χώρας στην ευρύτερη περιοχή της

Μακεδονίας και την ανάπτυξη του ΟΛΘ, η Θεσσαλονίκη

δύναται να αποτελέσει έναν από τους πιο ανταγωνιστι-

κούς διεθνείς διαμετακομιστικούς κόμβους στην περιοχή

της ΝΑ Ευρώπης.

Στις 7 Οκτωβρίου, εκπρόσωποι των φορέων των οδικών

μεταφορών απ’ όλες τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας

και των Βαλκανίων θα συναντηθούν στο «σταυροδρόμι»

της ευρύτερης περιοχής, τη Θεσσαλονίκη.  

Στόχος του συνεδρίου αποτελεί η ενίσχυση του διαλόγου,

της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ

των φορέων του δημοσίου και της αγοράς, έτσι ώστε να

είναι σαφείς οι προτεραιότητες και οι ενέργειες για την

υλοποίηση αυτού του οράματος.

Έχοντας την αμέριστη υποστήριξη και τη συνεργασία του

Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ),

καθώς επίσης και πολλών άλλων τοπικών, αλλά και πα-

νελληνίων κλαδικών φορέων, της ακαδημαϊκής και

ερευνητικής κοινότητας, της Πολιτείας και της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, η βαλκανική αγορά των μεταφορών και

των logistics θα συναντηθεί την Παρασκευή 7

Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace στη

Θεσσαλονίκη.
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 ενημέρωση

“

ΟΦΑΕ- Συναντήσεις με φορείς του κλάδου

Ο πρόεδρος της ΟΦΑΕ, κ. Απόστολος Κενανίδης και Α’
Αντιπρόεδρος του ΕΕΣΥΜ, συμμετείχε στην αντιπροσωπεία του
συνδέσμου με επικεφαλής τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΕΣΥΜ, κ.
Μιχάλη Αδαμαντιάδη.
Στην Κοζάνη η Αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, κ.
Λάζαρο Μαλούτα, τον οποία ενημέρωσαν για τον ρόλο των
Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών (City logistics) και την ιδι-
αίτερη σημασία τους τόσο στην πορεία για τη μείωση του ανθρα-
κικού αποτυπώματος τους στις πόλεις, όσο και σε θέματα
βιώσιμης αστικής κινητικότητας και στην βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων των πόλεων. Επιπλέον, οι δύο πλευρές συ-
ζήτησαν για την επικαιροποίησης μελέτης σκοπιμότητας – βιωσι-
μότητας του Εμπορευματικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στο
νομό Κοζάνης, με στόχο τη δρομολόγηση της υλοποίησης της.
Αντίστοιχα, η αντιπροσωπεία του ΕΕΣΥΜ πραγματοποίησε συνάν-
τησεις και στα Ιωάννινα με τους κ.κ. Δημήτριο Δημητρίου και
Δημήτριο Μπαράτσα, Πρόεδρο και τέως Πρόεδρο του
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, αντίστοιχα, καθώς και με τους κ.κ.

Μωυσή Ελισάφ, Δήμαρχο Ιωαννιτών, Γεώργιο Αρλέτο,
Αντιδήμαρχο Έργων και κα Κατερίνα Βίνη, Ειδική Συνεργάτιδα
του Δημάρχου. Βασικό θέμα όλων των συζητήσεων ήταν οι επό-
μενες δράσεις που πρέπει να γίνουν ως συνέχεια της πρώτης
ενημερωτικής εκδήλωσης για τις Αστικές Εμπορευματικές
Μεταφορές (City Logistics) που πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα
τον περασμένο Μάιο, λίγες μέρες μετά από την ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιλογή των 100 κλιματικά ουδέ-
τερων και έξυπνων Πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το
2030 με δυνατότητα σύνδεσης στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»
και το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, στις οποίες
πόλεις από την Ελλάδα συμμετέχουν η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, τα
Ιωάννινα, η Καλαμάτα, η Κοζάνη και τα Τρίκαλα.
Το κλίμα όλων των συζητήσεων υπήρξε ιδιαίτερα θετικό και συμ-
φωνήθηκε από κοινού η άμεση συνεργασία με τοπικούς φορείς
για την από κοινού υλοποίηση και των στόχων που τέθηκαν για
την ανάπτυξη και την οργάνωση των αστικών εμπορευματικών
μεταφορών.

Εκπροσώπηση της ΟΦΑΕ και του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε μια σειρά συναντή-
σεων που διοργάνωσε ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ)
σε Κοζάνη και Ιωάννινα

■ ΟΦΑΕ-Συναντήσεις με φορείς του κλάδου
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Ο κ. Καραμανλής καταρχήν επισήμανε ότι σήμερα από

τη μία πρέπει να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση και

από την άλλη έχει διαμορφωθεί μία νέα πραγματικότητα

μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Εκτίμησε όμως ότι σε κάθε περίπτωση «ο μετασχηματι-

σμός του τομέα των Μεταφορών με την προώθηση της

ηλεκτροκίνησης και τη γενικότερη ενίσχυση των εναλ-

λακτικών καυσίμων, είναι μια αναγκαιότητα που δεν

επιτρέπει καθυστερήσεις και αναβολές».

Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι από το 2019 το

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κινήθηκε με τα-

χύτητα και αποτελεσματικότητα, ξεκινώντας σχεδόν από

το μηδέν.

Πρώτος στόχος ήταν και εξακολουθεί να είναι, η ανανέ-

ωση του γερασμένου στόλου των αυτοκινήτων, σε όλα

τα επίπεδα: Ι.Χ., ταξί, αστικές συγκοινωνίες.

 ενημέρωση

Το σχέδιο της Κυβέρνησης για την ηλεκτροκίνηση παρουσίασε ο Υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, στο συνέδριο Green Mobility,
που συνδιοργανώνουν οι Drive Media Group και Dome Consulting, υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Δήμου Αθηναίων και της UNESCO.

Yπουργείο Yποδομών και Μεταφορών

■ Το σχέδιο ανανέωσης των λεωφορείων, 

ΤΑΞΙ και ο γηρασμένος στόλος

“

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την ανανέωση του γηρασμένου στόλου 
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Ανέφερε επίσης ότι είναι ήδη σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του προγράμματος
«Κινούμαι Ηλεκτρικά».
Το πρώτο εξάμηνο του 2023 θα έρθουν τα πρώτα νέα λεωφορεία αντιρρυ-
παντικής τεχνολογίας- Εξετάζουμε την αγορά και λεωφορείων υδρογόνου 
«Δεν παραβλέπουμε τον τομέα των δημόσιων μεταφορών», τόνισε ο κ.
Καραμανλής και σημείωσε: «Στις αρχές του νέου έτους, μέσα στο πρώτο
εξάμηνο του 2023, αφού βρήκαμε χρηματοδότηση από το Ταμείο
Ανάκαμψης, θα παραλάβουμε τα πρώτα, από τα 1.300, νέα λεωφορεία. Θα
είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, δηλαδή αμιγώς ηλεκτρικά και CNG».
Δήλωσε επίσης ότι: «Θα προκηρυχθεί και δεύτερος διαγωνισμός, για επι-
πλέον 300 λεωφορεία. Σκεφτόμαστε και σχεδιάζουμε, μαζί με το Ταμείο
Ανάκαμψης, κατά πόσον θα πάρουμε και λεωφορεία υδρογόνου».
Ο δεύτερος στόχος που έθεσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
είναι οι υποδομές για εύκολη φόρτιση.
Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε τη συμφωνία με τους Παραχωρησιούχους
των αυτοκινητοδρόμων για την τοποθέτηση φορτιστών κατά μήκος του
εθνικού οδικού δικτύου, καθώς και το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα Σχέδια
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την τοποθέτηση φορτιστών στα αστικά
κέντρα. «Από τα 58 σημεία φόρτισης που είχαμε το 2019, σήμερα έχουμε
1746!», τόνισε, σημειώνοντας ότι πρέπει να υπάρχουν συνεχή σημεία φόρ-
τισης στο οδικό δίκτυο».
«Σύμφωνα με το σχέδιο μας το 2025 θα έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο που
θα προσεγγίζει τα 12.000 σημεία φόρτισης ώστε το 2030 να έχουμε φτάσει
τους 25.000 φορτιστές πανελλαδικά», πρόσθεσε.
Τρίτος στόχος, που έθεσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είναι η
μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων.

 ενημέρωση



«Δώσαμε σοβαρά και απτά κίνητρα για

την αγορά ή τη μίσθωση ηλεκτρικών

Ι.Χ. και δίκυκλων. Και το αποτέλεσμα

μας δικαίωσε: Το 2021 ταξινομήθηκαν

6.967 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όταν το

2019 είχαν ταξινομηθεί μόλις 480.  Το

ποσοστό της αγοράς, από το 0,4% του

2019 εκτινάχθηκε κοντά στο 7%. Κι έτσι

σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοι-

χεία της Ε.Ε., η Ελλάδα είναι η χώρα της

Ε.Ε. με το μεγαλύτερο ποσοστό μεταβο-

λής στην αγορά ηλεκτρικών οχημά-

των», σημείωσε ο κ. Καραμανλής και

πρόσθεσε:  «Μάλιστα, κατά το τρέχον

έτος η άνοδος είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Ήδη στο διάστημα Ιανουαρίου –

Αυγούστου έχουν ταξινομηθεί σχεδόν

5.300 ηλεκτρικά επιβατικά οχήματα,

αριθμός που μεταφράζεται στο 7,1% της

αγοράς για φέτος».

“

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την ανανέωση του γηρασμένου στόλου 
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 ενημέρωση

“

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την ανανέωση του γηρασμένου στόλου 

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στο Μητρώο Υποδομών και
Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης, επισημαίνοντας ότι η συγ-
κεκριμένη ψηφιακή εφαρμογή αποτελεί και την πρώτη ολο-
κληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα για την Ηλεκτροκίνηση
στη χώρα μας. «Σύντομα μάλιστα, μέσα στο επόμενο τρίμηνο,
θα είναι διαθέσιμη και για κινητά τηλέφωνα», δήλωσε.
Τέταρτος στόχος, είναι ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους χρήστες.
Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε σχετικά ότι ήδη έχει εκδοθεί
από τον Ιούλιο 2021 η ΚΥΑ, που προβλέπει τους όρους και τις
προϋποθέσεις για τη λειτουργία συνεργείων ηλεκτρικών οχη-
μάτων.
Ποιες λύσεις εξετάζονται για το ζήτημα της επάρκειας του δι-
κτύου ηλεκτρισμού 
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στάθηκε όμως ιδι-
αίτερα και στην επάρκεια του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος.
«Βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Γιατί μπορεί να
έχουμε κάνει άλματα στην ηλεκτροκίνηση, όμως υπάρχει ένα
σοβαρό ζήτημα το οποίο πρέπει κάποτε να αντιμετωπίσουμε
και αυτό έχει να κάνει με την επάρκεια του δικτύου», ανέφερε
και πρόσθεσε: «Αυτά τα ερωτήματα για την επάρκεια του δι-
κτύου, δεν τίθενται μόνο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και έχουν να κάνουν με τη διείσδυση της ηλεκτρο-
κίνησης».

Ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι: «Το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών είχε βάλει φορτιστές 50kw στην Εθνική Οδό. Όταν
πήγαμε να βάλουμε φορτιστές 100kw, διαπιστώσαμε ότι
υπάρχει πρόβλημα με την επάρκεια του δικτύου».
Επισήμανε δε ότι όλες οι έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεί-
χνουν ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία τα ηλεκτροκίνητα οχή-
ματα θα ξεπεράσουν τα 130 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι
θα χρειαστεί να υπάρχουν στην Ευρώπη 65 εκατομμύρια ση-
μεία φόρτισης, από τα 9 εκατομμύρια σημεία φόρτισης που
υπάρχουν σήμερα.
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε επομένως ότι
πρέπει να λυθεί το πρόβλημα με το δίκτυο ηλεκτρισμού και
στην Ελλάδα, εκτιμώντας ότι η λύση θα έρθει με το Εθνικό
Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης, που έχει ήδη ψηφιστεί.
Ανέφερε επίσης ότι μία λύση που εξετάζει η Κυβέρνηση είναι
να δημιουργηθεί ένα εναλλακτικό δίκτυο κατά μήκος των αυ-
τοκινητοδρόμων.
«Το ζήτημα της ενεργειακής μετάβασης είναι σοβαρό, αλλά
νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι δεν έχουμε την πολυ-
τέλεια να μεταθέσουμε αυτά τα ζητήματα για το μέλλον. Είναι
επιτακτική ανάγκη να βρούμε λύσεις και νομίζω ότι η μόνη
Κυβέρνηση που μπορεί να βρει γρήγορα λύσεις είναι η δικιά
μας», κατέληξε ο κ. Καραμανλής.
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Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος
«Αστυπάλαια - Έξυπνο και αειφόρο νησί», που εξελίσσεται με γρή-
γορους ρυθμούς με το συντονισμό και την υποστήριξη της
Kosmocar, τη συνδρομή του Ομίλου Volkswagen και την υπο-
στήριξη του Δήμου Αστυπάλαιας.
Τα τρία εμβληματικά νέα ηλεκτρικά οχήματα της Volkswagen, που
είναι διαθέσιμα για χρήση από το κοινό για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, εντάσσονται στις υπηρεσίες shuttle service «ASTYBUS»
που αποτελούν μέρος του καινοτόμου οικοσυστήματος έξυπνης

και οικολογικής μετακίνησης στο νησί της Αστυπάλαιας,
«astyMOVE». Η μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα αυτή υπηρε-
σία αστικής κατά παραγγελίας μετακίνησης θα είναι διαθέσιμη
καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους, δίνοντας τη δυνατότητα στους
κατοίκους  και τους επισκέπτες του νησιού να μετακινηθούν άνετα
και εύκολα προς όλους τους δημοφιλείς προορισμούς της
Αστυπάλαιας.
Το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Αστυπάλαια -  Έξυπνο και αει-

φόρο νησί», που βρίσκεται πλέον στο δεύτερο έτος υλοποίησής

 ενημέρωση

Το νέο εμβληματικό ηλεκτρικό μίνι-βαν Volkswagen

ID. BUZZ στην αστική συγκοινωνία της Αστυπάλαιας

■ Σε μία μικρή αλλά πολύ ουσιαστική τελετή παραδόθηκαν στον

Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «K2» που 

αποτελεί το δημόσιο φορέα της υπηρεσίας «ASTYBUS», και την τοπική κοι-

νωνία της Αστυπάλαιας, τρία νέα ηλεκτρικά μίνι-βαν Volkswagen ID. BUZZ. 

“
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του, έχει ως στόχο τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων μέσω
του μετασχηματισμού της Αστυπάλαιας σε υπόδειγμα πράσινης
κινητικότητας και κυκλικής οικονομίας, τόσο σε ό,τι αφορά τις
μετακινήσεις όσο και στο σκέλος της παραγωγής ενέργειας.
Στον πυλώνα της έξυπνης κινητικότητας, ξεκίνησε φέτος το κα-
λοκαίρι επίσημα, με το συντονισμό της Kosmocar, η λειτουργία
της υπηρεσίας vehicle sharing  «astyGO» που σε συνδυασμό με
τις υπηρεσίες shuttle service “ASTYBUS” ολοκληρώνουν το και-
νοτόμο οικοσύστημα έξυπνης και οικολογικής μετακίνησης στο
νησί της Αστυπάλαιας. Έτσι όλες οι ανάγκες μετακίνησης στο
νησί, μπορούν να πραγματοποιηθούν με εύκολο και απλό τρόπο
μέσω της πρωτοποριακής εφαρμογής «astyMOVE» ενσωματώ-
νοντας με καινοτόμο τρόπο όλες τις υπηρεσίες στο smartphone
του επισκέπτη και του μόνιμου κατοίκου της Αστυπάλαιας. 
Ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων στην Αστυπάλαια αυξά-
νεται συνεχώς τόσο από ιδιώτες όσο και από τους τοπικούς θε-
σμούς της πολιτείας που έχουν υιοθετήσει την ηλεκτροκίνηση
όπως οι Αστυνομικές Αρχές του νησιού, τις Υπηρεσίες του
Αεροδρομίου, ο Δήμος Αστυπάλαιας, καθώς και οι υπηρεσίες
υγείας με το πρώτο ηλεκτρικό ασθενοφόρο στην Ελλάδα, ένα e-
Crafter, δωρεά του Ομίλου Volkswagen. Επίσης το πρώτο ηλε-

κτρικό ταξί μεταφέρει πελάτες σε όλο το νησί και πρόσφατα, οι
πρώτοι ιδιώτες πελάτες παρέλαβαν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Volkswagen e-up! ID.3 και ID.4 καθώς και τα Seat Mo 125
eScooters.
Στο σύνολό τους, ήδη αυτό το καλοκαίρι κυκλοφορούν στην

Αστυπάλαια περισσότερα από 50 ηλεκτρικά οχήματα, με τις ανάγ-
κες φόρτισης να καλύπτονται τόσο από το δίκτυο δημόσιας φόρ-
τισης (20 σημεία φόρτισης) αλλά και από ιδιωτικούς φορτιστές
των επιχειρήσεων φιλοξενίας και ενοικίασης οχημάτων ενώ
φυσικά και οι ιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν
φορτιστές AC με επιδότηση μέσα από το πρόγραμμα e-
Astypalea.  
Το πρόγραμμα «Αστυπάλαια – Έξυπνο και Αειφόρο Νησί», που
από κοινού υλοποιούν η Ελληνική Δημοκρατία και o Όμιλος
Volkswagen, με την έμπρακτη υποστήριξη του Δήμου
Αστυπάλαιας, σκοπεύει να προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση
του μετασχηματισμού ενός ολόκληρου συστήματος. Μέσα σε
πέντε χρόνια, η Αστυπάλαια πρόκειται να μετατραπεί σε ένα νησί
με μεγάλο βαθμό βιώσιμης κινητικότητας και ενέργειας – με αμι-
γώς ηλεκτρικά οχήματα, έξυπνες υπηρεσίες κινητικότητας και
ένα πράσινο υβριδικό σύστημα παραγωγής ενέργειας.

“

ASTYBUS στην Αστυπάλαια 



● ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ● #20922



Ένα φορτηγό με αυτόνομο σύστημα οδήγησης 

διανύει απροβλημάτιστα 300 χλμ, από το νέο σημείο 

φόρτωσης στον χώρο απόθεσης των εμπορευμάτων.

Η Scania συνεργάζεται με την HAVI Supply Chain

για μια νέα δοκιμή σε ένα αυτόνομο φορτηγό της

σουηδικής φιρμας και το οποίο χρησιμοποιείται

για τη μεταφορά εμπορικών αγαθών. Το πιλοτικό

πρόγραμμα, που πραγματοποιείται σε τακτικές

συνθήκες κυκλοφορίας, στοχεύει ώστε να βγουν

χρήσιμα συμπεράσματα για την αυτόνομη οδή-

γηση σε κανονικές συνθήκες, από το σημείο φόρ-

τωσης έως και το επόμενο, τελικό σημείο που

είναι ο χώρος παραλαβής των εμπορευμάτων.

Σε αυτό το επίπεδο αυτή την περίοδο συνεργάζον-

ται η Scania και η Εφοδιαστική Αλυσίδα, η  HAVI.

Σχετικά, με την διαδρομή, το αυτόνομο φορτηγό

και μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας ,

ξεκινάει από το Södertälje και φθάνει στο

Jönköping, μια διαδρομή τριών ωρών και σε

απόσταση 300 χλμ. Η διαδρομή αποτελεί μέρος

μιας πολυσύχναστης  διαδρομής που χρησιμοποι-

ούν τα φορτηγά των logistics. Στο πρώτο και στο

τελευταίο χιλιόμετρο, η διαχείριση γίνεται χειροκί-





νητα, χωρίς την αυτοματοποιημένη διαδικα-

σία στο φορτηγό.

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα είναι ένα πρώτο

βήμα για να δείξει πώς τα αυτόνομα φορτηγά

μπορούν να αποτελέσουν μέρος της εμπο-

ρευματικής αλυσίδας των logistics hub-to-

hub ενώ, παράλληλα,  επιτρέπει στη Scania

και την HAVI να αξιολογήσουν την αποτελε-

σματικότητα της συγκεκριμένης τεχνολογίας

στις δραστηριότητές τους.

«Γνωρίζουμε ότι το σύστημα μεταφορών θα

αλλάξει τα επόμενα χρόνια και ότι ο κλάδος

αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις όπως

οι ελλείψεις οδηγών, , επομένως η διαδικα-

σία μετασχηματισμού προς την αυτόνομη τε-

χνολογία πρέπει να ξεκινήσει αμέσως.

Πρέπει να μάθουμε για τις αυτόνομες λει-

τουργίες τώρα, ώστε να είμαστε έτοιμοι μόλις

είναι έτοιμη η τεχνολογία. Πιστεύουμε ότι

αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα θα είναι ένα

εξαιρετικά σημαντικό βήμα για εμάς

», λέει ο Robert Melin Mori, ο υπεύθυνος του

έργου Scania και υπεύθυνος αυτής της

πρωτοβουλίας.

«Πρόκειται για μια αυτόνομη λύση για την

μεταφορά προϊόντων,  που χρησιμοποιείται

υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας με

εμπορικά αγαθά προς τους καταναλωτές.

Κανείς δεν το έχει ξανακάνει αυτό στην

Ευρώπη. 
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SCANIA
αυτόνομη οδήγηση
Τεστ αυτόνομου φορτηγού από την Scania
σε συνεργασία με την HAVI Supply Chain 
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SCANIA Τεστ αυτόνομου φορτηγού σε συνεργασία με την HAVI Supply Chain 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργα-

ζόμαστε με την HAVI σε αυτό το πιλοτικό

πρόγραμμα», προσθέτει ο Peter Hafmar,

Επικεφαλής Autonomous Solutions στη

Scania.

Η HAVI είναι ένας δυναμικός συνεργάτης

της Scania σε αυτό το τολμηρό έργο. Οι

δύο εταιρείες έχουν ήδη δημιουργήσει

ένα ισχυρό ιστορικό δεσμό σε διάφορες

πρωτοβουλίες που στοχεύουν στο μέλλον

, κυρίως, γύρω από τις ηλεκτροκίνητες με-

ταφορές και με γνώμονα την κοινή τους

δέσμευση για απαλλαγή από τις εκπομπές

ρύπων αλλά και την διερεύνηση καινοτο-

μιών για τη βελτίωση της αποτελεσματικό-

τητας και της βιωσιμότητας των εμπορι-

κών μεταφορών.

«Έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή σχέση

μέσω των πρωτοβουλιών που έχουμε

ήδη αναλάβει μαζί και είμαστε πολύ χα-

ρούμενοι που συνεργαζόμαστε σε αυτό το

τελευταίο πιλοτικό, το οποίο πιστεύουμε ότι

υπόσχεται σημαντικά βήματα, για την μελ-

λοντική μας σχέση και για το μέλλον της

εφοδιαστικής αλυσίδας βιομηχανία στο

σύνολό της», λέει ο Massimo

D'Alessandro, Διευθυντής Αειφορίας &

Καινοτομίας της HAVI.

■ Πιλοτικό πρόγραμμα για ένα τολμηρό έργο





Η Volvo Trucks διαθέτει την ευρύτερη προσφορά ηλεκτρικών φορτηγών με μπα-

ταρία στον κλάδο, με έξι διαφορετικά μοντέλα σε σειριακή παραγωγή.

Ο νέος ηλεκτρονικός άξονας, που παρουσιάστηκε στην έκθεση IAA στο Ανόβερο

της Γερμανίας, επιτρέπει την τοποθέτηση ακόμη περισσότερων μπαταριών στο

φορτηγό, ενσωματώνοντας τους ηλεκτροκινητήρες και το κιβώτιο ταχυτήτων στον

πίσω άξονα. Περισσότερες μπαταρίες σημαίνουν μεγαλύτερη εμβέλεια, γεγονός

που δημιουργεί ευκαιρίες για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων που μπορούν επί-

σης να ηλεκτροδοτηθούν. Στα ηλεκτρικά φορτηγά με κυψέλες καυσίμου, που θα

παρουσιαστούν στο δεύτερο μισό αυτής της δεκαετίας, ο επιπλέον χώρος είναι

χρήσιμος για την εγκατάσταση άλλων εξαρτημάτων. 

VOLVO TRUCKS
Nέος, πλήρως ηλεκτρικός, 

πίσω άξονας

Η Volvo Trucks παρουσίασε έναν εντελώς νέο, 
πλήρως ηλεκτρικό πίσω άξονα στην έκθεση μεταφορών IAA

στο Ανόβερο της Γερμανίας. Απελευθερώνοντας χώρο
για περισσότερες μπαταρίες, ο νέος ηλεκτρονικός άξονας

σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη εμβέλεια για τα ηλεκτρικά 
φορτηγά της Volvo με μπαταρία.
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τεχνολογία «
τεχνολογία «

"Πρόκειται για μια σημαντική ανακάλυψη για τα
ηλεκτρικά φορτηγά και ένα σαφές μήνυμα ότι θα
υπάρξει τεράστια ζήτηση για δημόσιους ταχυ-
φορτιστές για βαρέα φορτηγά στο άμεσο μέλλον,
τουλάχιστον για τους αυτοκινητόδρομους", λέει η
Jessica Sandström, SvP Global Product
Management της Volvo Trucks.
Συμπληρώνοντας την τρέχουσα προσφορά
Η Volvo Trucks θα ξεκινήσει τη σειριακή παρα-
γωγή φορτηγών με καμπίνα πάνω από κινητήρα
με το νέο ηλεκτρονικό άξονα σε λίγα χρόνια από
τώρα και θα συμπληρώσει την τρέχουσα σειρά
ηλεκτρικών φορτηγών με μπαταρία. 
"Θα συνεχίσουμε με τα ευέλικτα ηλεκτρικά φορ-
τηγά μας με μπαταρία που βρίσκονται ήδη στην
παραγωγή. Προς το παρόν μπορούν να καλύ-
ψουν ένα ευρύ φάσμα μεταφορικών αποστολών.

Σε λίγα χρόνια, θα προσθέσουμε αυτόν τον νέο
πίσω ηλεκτρονικό άξονα για πελάτες που καλύ-
πτουν μεγαλύτερες διαδρομές από ό,τι σήμερα",
συνεχίζει η Jessica Sandström.
Η Volvo Trucks έχει μια στρατηγική τριών μονο-
πατιών για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών:
ηλεκτρικές μπαταρίες, ηλεκτρικές κυψέλες καυ-
σίμου και κινητήρες εσωτερικής καύσης που
λειτουργούν με ανανεώσιμα καύσιμα όπως βι-
οαέριο, HVO ή ακόμη και πράσινο υδρογόνο. 
"Χρειάζονται διαφορετικές τεχνικές λύσεις για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς η
διαθεσιμότητα της ενέργειας και των υποδομών
καυσίμων διαφέρει από χώρα σε χώρα και από
περιοχή σε περιοχή, καθώς και μεταξύ διαφορε-
τικών μεταφορών", καταλήγει η Jessica
Sandström.
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H Mercedes ανοίγει το δρόμο!

Στόχος της φίρμας είναι το νέο φορτηγό 

υδρογόνου, να προσφέρει αυτονομία έως και

1.000 χιλιομέτρων και άνω χωρίς ανεφοδιασμό.

Στο δρόμο προς τις βιώσιμες μεταφο-

ρές, τα πρώτα πρωτότυπα φορτηγά,

τα Mercedes-Benz GenH2 με κυψέλες

καυσίμου υποβάλλονται σε εντατικές δο-

κιμές από πέρυσι – τόσο στην εσωτερική

πίστα δοκιμών της Daimler Truck όσο

και σε δημόσιους δρόμους. Στην έκθεση

φορτηγών, επαγγελματικών οχημάτων,

στο Ανόβερο, στην IAA Transportation

2022, η Daimler Truck έδωσε την ευκαι-

ρία σε επιλεγμένους επισκέπτες μια

βόλτα με ένα από τα φορτηγά κυψελών

καυσίμου. Με αυτόν τον τρόπο, ο κατα-

σκευαστής φορτηγών επιδεικνύει τις δυ-

νατότητες που προσφέρει, πλέον, ένα

φορτηγό υδρογόνου, αλλά και την πρα-

κτικότητα οχήματος με μικτό φορτίο 40

τόνους! Οι δοκιμές πραγματοποιούνται

σε δημόσιους δρόμους, εκεί, όπου το

φορτηγό δείχνει τις πραγματικές ικανό-

τητες του.  

Στο περίπτερο της Mercedes-Benz

Trucks στο Hall 19/20 στο IAA

Transportation 2022 στο Αννόβερο, η

Daimler Truck παρουσίασε επίσης ένα

πρωτότυπο Truck GenH2 με δεξαμενές

υγρού υδρογόνου.

Η Daimler Truck προτιμά το υγροποι-

ημένο υδρογόνο στην ανάπτυξη κινητή-

ρων με βάση το υδρογόνο ως καύσιμο,

μακροπρόθεσμα. Σε αυτή τη συνολική

κατάσταση που δημιουργείται, ο κινητή-

ρας υδρογόνου, μπορεί μέσω του υγρο-

ποιημένου υδρογόνου να έχει

Mercedes-Benz
GenH2

Δοκιμές φορτηγών υδρογόνου!

τεχνολογία «
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μεγαλύτερες ενεργειακές δυνατότητες, σε

σχέση με το αέριο υδρογόνο. Ως αποτέλε-

σμα, να μπορεί να μεταφερθεί περισσότερο

υδρογόνο, γεγονός που αυξάνει σημαντικά

την αυτονομία και επιτρέπει συγκρίσιμες

επιδόσεις του οχήματος με αυτές ενός συμ-

βατικού φορτηγού ντίζελ. Στόχος της φίρ-

μας είναι το νέο φορτηγό υδρογόνου, να

προσφέρει αυτονομία έως και 1.000 χιλιο-

μέτρων και άνω χωρίς ανεφοδιασμό. Αυτό

καθιστά το φορτηγό κατάλληλο για ιδιαίτερα

ευέλικτες και απαιτητικές εφαρμογές, ει-

δικά στον τομέα των βαρέων επαγγελματι-

κών μεταφορών μεγάλων αποστάσεων. Η

έναρξη της σειράς παραγωγής για φορτηγά

με βάση το υδρογόνο έχει προγραμματιστεί

για το δεύτερο μισό της δεκαετίας.

Το H2 MOBILITY Germany, 

επιτρέπει τον ανεφοδιασμό με

υδρογόνο σε ένα σταθμό της

Shell στο Laatzen κοντά στην

εμπορική έκθεση στο Ανόβερο.

Το πρατήριο καυσίμων παρέχει

ουδέτερο σε CO2 υδρογόνο. 

Το πρωτότυπο της Mercedes-

Benz GenH2 Truck έχει άδεια

χρήσης δρόμου και ανεφοδιά-

ζεται με αέριο υδρογόνο



● ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ● #20930

Tα επαγγελματικά της στο Ανόβερο! RENAULT PROFESSIONAL
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● ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ● #20932



παρουσίαση «

Το Renault Trafic Van E-Tech Electric διαθέτει όλα τα

πλεονεκτήματα που οδήγησαν στην επιτυχία τον προ-

κάτοχό του, με πάνω από 2,2 εκατομμύρια πωλήσεις σε

πάνω από 50 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο από το

1980. Το μοντέλο αυτό είναι το 3ο πιο καλοπουλημένο

LCV στην Ευρώπη. 

Πιστό στο DNA του, είναι ένα όχημα ιδανικό για τον

επαγγελματία χάρη στη μεγάλη ικανότητα φόρτωσης, τις

άπειρες δυνατότητες διαμόρφωσης, αλλά και τη μεγάλη

γκάμα εκδόσεων.

Το μοντέλο παρουσιάζεται με νέα συστήματα ασφαλείας,

σύγχρονο σύστημα multimedia και μεγαλύτερη, πιο

αναβαθμισμένη γκάμα κινητήρων.

Το Trafic Van E-TECH Electric εξακολουθεί και προσφέ-

ρει διάφορες εναλλακτικές φόρτωσης, διαθέτοντας, πα-

ράλληλα, κορυφαίες δυνατότητες διαμόρφωσης και

εξατομίκευσης:

• Μήκος 5,08 ή 5,48μ. και ύψος 1,967 ή 2,498μ.

• Ο όγκος του χώρου φόρτωσης (σε έκδοση κλειστού

van) κυμαίνεται από 5,8 έως τα 8,9μ3

• Διατίθεται και σε έκδοση καμπίνας – πλατφόρμας

• Το συνολικό μήκος του χώρου φόρτωσης μπορεί να

φτάσει μέχρι τα 4,15μ. (στην μακριά έκδοση L2 που δια-

θέτει και πλευρική πόρτα ‘long-load’)

• Διατίθεται με κινητήρα ισχύος 90kW, ικανότητα έλξης

750 κιλών και ωφέλιμο φορτίο έως 1,1 τόνο

• Η μπαταρία των 52kW εξασφαλίζει αυτονομία 240χλμ.

βάσει WLTP

• Για τη επαναφόρτιση της μπαταρίας, το νέο Kangoo

Van E-Tech Electric προσφέρει επιλογή 3 τύπων φορτι-

στή:7kW & 22kW (AC), 50kW (DC)

Πέρυσι, η Renault παρουσίασε ένα μοντέλο βασισμένο

στο Trafic, το Hippie Caviar Hotel, ως απάντηση στην αυ-

ξανόμενη επιθυμία των πελάτων για εξορμήσεις στην

ύπαιθρο, αναζητώντας τα καλύτερα και των δύο κό-

Οι ηλεκτρικές εκδόσεις των ελαφρών επαγγελματικών της Renault, δεν ενέχουν κανένα
συμβιβασμό σε σύγκριση με τις αντίστοιχες με θερμικούς κινητήρες, καθώς προσφέρουν το
ίδιο επίπεδο εξοπλισμού, τα ίδια χαρακτηριστικά, την ίδια ευελιξία και τις ίδιες δυνατότητες

εξατομίκευσης, ώστε να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών.
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σμων, όπως οι αποδράσεις σε ειδυλλιακά τοπία με τις

ανέσεις ενός 5άστερου ξενοδοχείου.

Σήμερα, η Renault αποκαλύπτει τη 2η πράξη του

στρατηγικού σχεδιασμού της για τα οχήματα αναψυ-

χής, με το Hippie Caviar Motel. 

Βασισμένο πάνω στο Kangoo L2 E-Tech Electric, το

μετασκευασμένο όχημα είναι και αυτό ένα 5άστερο

ξενοδοχείο σε τροχούς, ευέλικτο και δυναμικό, ιδανικό

για εκδρομές και αθλητικές δραστηριότητες στην ύπαι-

θρο, κατάλληλο για τους λάτρεις των σπορ που ανα-

ζητούν τις συγκινήσεις και τους μεγάλους χώρους

διαβίωσης στις μετακινήσεις τους. 

Xάρη στην αυτονομία του που φτάνει τα 285χλμ., το

Hippie Caviar Motel χρειάζεται μόλις 30 λεπτά για ανά-

κτηση ενέργειας ικανής να του εξασφαλίσει έως και

170χλμ.αυτονομίας.

Ο ηλεκτροκινητήρας ισχύος 90kW (120HP) τροφοδο-

τείται από μία μπαταρία 45kWh, η οποία μπορεί να

φορτιστεί από παροχή συνεχούς ρεύματος (DC),

ισχύος 80kW. 

Μια σειρά έξυπνων λύσεων αποθήκευσης παρέχει

άφθονο χώρο για αθλητικό εξοπλισμό, τόσο εσωτε-

ρικά όσο και εξωτερικά του οχήματος.

Οι επιβάτες μπορούν να αναδιπλώσουν και να μετα-

τρέψουν σε κρεβάτι το πίσω κάθισμα, απολαμβάνον-

τας το νυχτερινό ουρανό μέσα από τη μεγάλη

πανοραμική οροφή. Ενώ οι μπάρες οροφής είναι ιδα-

νικές για τη μεταφορά εξοπλισμού σκι.

Το αμιγώς ηλεκτρικό εκθεσιακό πρωτότυπο εναρμο-

νίζεται πλήρως με τη στρατηγική της Renault σε ό,τι

αφορά τον περιορισμό των εκπομπών του CO2 κα-

θόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός οχήματος, γε-

γονός που αποδεικνύεται και με τη χρήση

ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων υλικών, όπως

για παράδειγμα ο φελλός ή τα ανακυκλωμένα ελα-

στικά που χρησιμοποιούνται στα ράφια και το πάτωμα.



● ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ● #20934

FORD PRO
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H πλούσια παρουσία της FORD στο Ανόβερο

FORD PRO



● ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ● #20936



παρουσίαση «

Ο ηγέτης της γκάμας ηλεκτρικών οχημάτων της Ford Pro

στην έκθεση είναι το εντελώς νέο E-Transit Custom,

που κάνει το παγκόσμιο, δημόσιο ντεμπούτο του. Η Ford

Pro αποκαλύπτει επίσης περαιτέρω λεπτομέρειες για τη

νέα γενιά της οικογένειας Transit Custom – συμπεριλαμ-

βανομένων των plug-in hybrid (PHEV)  και πετρελαιοκί-

νητων EcoBlue εκδόσεων –  πριν από τις πρώτες

παραδόσεις οχημάτων στα μέσα του 2023.

Άλλες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της παραγωγικότητας

από την κορυφαία μάρκα επαγγελματικών οχημάτων

στην Ευρώπη  περιλαμβάνουν το προηγμένο, νέο Ford

Pro Upfit Integration System, την πρώτη ψηφιακή λύση

που έχει σχεδιαστεί για πιο έξυπνες και αποδοτικές με-

τατροπές οχημάτων, καθώς και μία βελτιωμένη προ-

σφορά Mobile Service σε βασικές αγορές,

συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας.

Η Ford Pro επαναβεβαίωσε επίσης τον ηγετικό ρόλο της

στην κατηγορία των pick-up οχημάτων στην Ευρώπη,

με το μοναδικό εκτός δρόμου Ranger Raptor  υψηλών

επιδόσεων και το premium Ranger Wildtrak  που δί-

νουν αμφότερα το παρών στο σταντ της εταιρείας.

«Οι συνεχώς αυξανόμενες δαπάνες δημιουργούν στις

επιχειρήσεις των Ευρωπαίων πελατών μας τεράστια

πίεση και η ανάγκη για λύσεις παραγωγικότητας είναι

μεγαλύτερη από ποτέ», δήλωσε ο Ted Cannis, CEO, Ford

Pro. «Η επαναστατική ενιαία πλατφόρμα της Ford Pro

έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους πελάτες μας να μει-

ώσουν το κόστος και να εκσυγχρονίσουν τις δραστηριό-

τητές τους καθώς μεταβαίνουν στα ηλεκτρικά

αυτοκίνητα.» 

Η ολοκαίνουργια έκδοση του van με τις μεγαλύτερες

πωλήσεις στην Ευρώπη

Της γκάμας οχημάτων της Ford Pro στο Ανόβερο ηγείται

το αμιγώς ηλεκτρικό E-Transit Custom. Με τεχνολογία

μπαταρίας επόμενες γενιάς που επιτρέπει στοχευμένη

αυτονομία 380 km και ικανότητα ταχείας φόρτισης 125

kW,  το van μοντέλο προσφέρει εξαιρετικά ανταγωνιστι-

κές επιδόσεις για ένα ευρύ φάσμα αναγκών των πελα-

τών.

Οι λύσεις της Ford Pro που εκτίθενται στο περίπτερο της εταιρείας στο Ανόβερο της Γερμανίας περιλαμβάνουν μία
ενιαία πλατφόρμα που ενσωματώνει οχήματα με λογισμικό, φόρτιση και συνδεδεμένες υπηρεσίες, δίνοντας τη δυ-
νατότητα στους εμπορικούς πελάτες να μειώσουν τα κόστη και να βελτιστοποιήσουν την απόδοση καθώς μεταβαίνουν
στα ηλεκτρικά οχήματα.
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Ως μέρος της πιο ολοκληρωμένης σειράς Transit

Custom όλων των εποχών, οι πελάτες μπορούν επί-

σης να επιλέξουν μία εντελώς νέα έκδοση Plug-In

Hybrid για χρήσεις όπου απαιτείται πρόσθετη ευελιξία,

δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής οδήγησης για εργασίες

στο κέντρο της πόλης καθώς και ισχύ μέσω βενζινο-

κινητήρα για πιο μακρινά ταξίδια στον αυτοκινητό-

δρομο. Το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης είναι

παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται από το Ford

Kuga Plug-In Hybrid  – το πρώτο σε πωλήσεις PHEV

στην Ευρώπη το 2021 – και συνδυάζει ένα βενζινοκι-

νητήρα κύκλου Atkinson 2.5 L με μπαταρία ωφέλιμης

χωρητικότητας 11,8 kWh ώστε να προσφέρει στοχευ-

μένη, αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως και 57 km

(EAER)  και ισχύ 2.3 kW για την τροφοδοσία εργαλείων

και εξοπλισμού στα εργοτάξια μέσω του ProPower

Onboard.

Οι πελάτες μπορούν επίσης να παραγγείλουν το

Transit Custom με την τελευταία γενιά των κινητήρων

ντίζελ Ford EcoBlue με απόδοση 110 PS, 136 PS, 150

PS ή 170 PS.  Το εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο διατίθε-

ται με ένα προαιρετικό μηχανικό διαφορικό περιορι-

σμένης ολίσθησης για αυξημένη πρόσφυση. Επιπλέον,

εισάγεται ένα υψηλής απόδοσης οκτατάχυτο αυτόματο

κιβώτιο, που προσφέρει μέγιστη ικανότητα ρυμούλ-

κησης 2.500 kg 

και διατίθεται σε συνδυασμό με ένα νέο σύστημα τε-

τρακίνησης, που προσφέρεται με το Transit Custom

για πρώτη φορά.

Το νέο Transit Custom έχει σχεδιαστεί εξ’ αρχής ώστε

να προσφέρει εξαιρετική απόδοση και ικανότητα με-

ταφοράς φορτίου, και όπως το αμιγώς ηλεκτρικό E-

Transit Custom, προφέρει ποικίλες νέες εμπειρίες

πελατών που αυξάνουν την παραγωγικότητα, όπως η

επιλογή Mobile Office με καινοτόμο αναδιπλούμενο τι-

μόνι.

Bασικά χαρακτηριστικά και οι εκδόσεις:

• Νέα αρχιτεκτονική οχήματος με χαμηλότερο ύψος

πατώματος φόρτωσης, συνολικό ύψος κάτω από 2

μέτρα και ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση

• Τέσσερις εκδόσεις μεγέθους – μήκη L1 ή L2, με ύψη

οροφής H1 ή H2

•Αμαξώματα panel van, double-cab-in-van, kombi

και L-Shaped Bulkhead

•Στάνταρ 5G μόντεμ και οθόνη αφής SYNC 4 με δια-

γώνιο 13 ιντσών8

• Η γκάμα εκδόσεων περιλαμβάνει τις Base, Trend,

Limited, Active, Trail και Sport

Τα μοντέλα Kombi διατίθενται στις ανώτερες εκδόσεις

Limited και Trail για πρώτη φορά, για μία αισθητά πιο

εκλεπτυσμένη και άνετη εμπειρία επιβατών. 



● ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ● #20938

ΜΑΝ e-Truck
Nέο φορτηγό με επίκεντρο την ηλεκτροκίνηση!
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Στο επίκεντρο της
παρουσίασης της IAA

TRANSPORTATION η MAN
παρουσιάζει ένα νέο, 

ηλεκτρικό φορτηγό,  το νέο
MAN eTruck.

παρουσίαση «



● ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ● #20940





Το νέο φορτηγό έχει ως επίκεντρο την 
ηλεκτροκίνηση, όντας προσανατολισμένο στο
μέλλον: οι υψηλές δυνατότητες φόρτισης με

σύντομους χρόνους φόρτισης καθιστούν το
ηλεκτρικό φορτηγό κατάλληλο για βαριές 

μεταφορές μεγάλων αποστάσεων με 
ημερήσια αυτονομία μεταξύ 600 και 800 

χιλιομέτρων, ακόμη και έως 1.000 
χιλιόμετρα αργότερα.

Μαζί με το χαμηλό λειτουργικό κόστος και το καλύτερο ενερ-

γειακό ισοζύγιο, τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία προσφέ-

ρουν την καταλληλότερη τεχνολογία για μελλοντικούς στόλους

επαγγελματικών οχημάτων χωρίς CO2.

Όσον αφορά την ποικιλία των εφαρμογών και τις πιθανές δυ-

νατότητες αμαξωμάτων, το νέο  MAN eTruck δεν υπολείπεται

σε τίποτα από ένα φορτηγό ντίζελ: θα καλύπτει εφαρμογές, από

τη μεταφορά για φορτηγά – ψυγεία σε μεγάλες αποστάσεις

χωρίς CO2 , χαμηλού θορύβου και χωρίς εκπομπές ρύπων

έως και σε οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων, στην πόλη

μέχρι την πλήρως ηλεκτρική μεταφορά υλικών στα εργοτάξια.

ΜΑ
Ν

e-
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uc
k

“
ΜΑΝ
emobility
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Η MAN Truck & Bus δίνει απαντήσεις σε αυτά τα

ερωτήματα στο IAA Transportation 2022 και διαμορ-

φώνει το μέλλον: για νέα προϊόντα με ακόμη χαμη-

λότερη κατανάλωση καυσίμου, ακόμη πιο

ελκυστικούς χώρους εργασίας και αυξημένη άνεση

για τον οδηγό, καθώς και ακόμη πιο καινοτόμες ψη-

φιακές υπηρεσίες.

Όλα στο βωμό για μελλοντικές μεταφορές χωρίς CO2

και έξυπνα συνδεδεμένες μεταφορές με την ανά-

πτυξη αυτόνομων οχημάτων και την εισαγωγή στην

αγορά του πλήρως ηλεκτρικού φορτηγού μεγάλης

σειράς από το 2024, το οποίο η MAN θα παρουσιάσει

στο ευρύ κοινό για πρώτη φορά στο Ανόβερο.

Με ημερήσια αυτονομία έως και 800 χιλιόμετρα και

δυνατότητα ταχείας φόρτισης η ευελιξία του νέου

eTruck σημαίνει ότι όχι μόνο θα ηλεκτρίσει τις μετα-

φορές μεγάλων αποστάσεων, αλλά και όλους τους

κοινούς τομείς μεταφορών που καλύπτονται επί του

παρόντος από φορτηγά ντίζελ. Η παραγωγή του σε

συνδυασμό με συμβατικά φορτηγά σε σειρά παρα-

γωγής κάνει τη μετάβαση από ντίζελ σε ηλεκτρικό ιδι-

αίτερα ευέλικτο. Μαζί με ολοκληρωμένες συμβουλές

σχετικά με την ηλεκτροκίνηση και την υποδομή φόρ-

τισης, η MAN κάνει την αλλαγή σε μονάδες χωρίς

CO2 πολύ πιο εύκολη για τις εταιρείες μεταφορών.

Η απαλλαγή από τις … ρυπογόνες μεταφορές εμπορευμάτων, η ψηφιοποίηση των logistics και η 
αυξανόμενη έλλειψη οδηγών φορτηγών θέτουν θεμελιώδεις προκλήσεις για τις εταιρείες μεταφορών.
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DAF XD

Η σειρά Νέα Γενιά XD της
DAF για επαγγελματικές
μεταφορές και διανομές

εξελέγη «Διεθνές Φορτηγό
της Χρονιάς 2023». 



DAF XD
Η σειρά Νέα Γενιά XD της DAF  είναι εδώ!
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παρουσίαση «
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Με βάση τους κανόνες International Truck of the Year (IToY), το ετήσιο βρα-

βείο απονέμεται στο φορτηγό που παρουσιάστηκε στην αγορά τους προ-

ηγούμενους 12 μήνες, συμβάλλοντας σημαντικά στην αποτελεσματικότητα

των οδικών μεταφορών. Αυτή η απόφαση βασίζεται σε πολλά κρίσιμα κρι-

τήρια, όπως η τεχνολογική καινοτομία, η άνεση, η ασφάλεια, η οδηγική ικα-

νότητα, η οικονομία καυσίμου, το περιβαλλοντικό «αποτύπωμα» και το

συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO).

Συμβολή στην αποτελεσματικότητα των οδικών μεταφορών

Ο Griffini τόνισε ότι η κριτική επιτροπή του IToY εκτιμά τη θέση οδήγησης και

την συνολική βελτιωμένη ορατότητα που παρέχεται από ένα μεγάλο, κυρτό

παρμπρίζ, τα πλαϊνά παράθυρα και το προαιρετικό παράθυρο με ορατότητα

στο κράσπεδο. «Αυτά τα χαρακτηριστικά – μαζί με τη γωνιακή κάμερα και

το προαιρετικό ψηφιακό σύστημα θέασης που αντικαθιστά τους παραδοσια-

κούς κύριους καθρέφτες – βελτιώνουν την ασφάλεια των ευάλωτων χρη-

στών του δρόμου με εντυπωσιακό τρόπο».

Συνολική ορατότητα

Συνοψίζοντας την ψηφοφορία της

κριτικής επιτροπής, ο πρόεδρος του

International Truck of the Year

Gianenrico Griffini σχολίασε: «Με την

εισαγωγή της νέας σειράς XD, η DAF

παρέδωσε ένα υπερσύγχρονο φορ-

τηγό διανομής που θέτει ένα νέο ση-

μείο αναφοράς στην κατηγορία της.

Η γκάμα φορτηγών βελτιώνει ση-

μαντικά την άμεση και έμμεση ορα-

τότητα, επομένως την ασφάλεια,

βασικό παράγοντα για τα οχήματα

διανομής. Επίσης, η απόδοση του

οχήματος και η άνεση του οδηγού ει-

σάγουν ένα νέο πρότυπο σε αυτή την

κατηγορία».

«Νέο σημείο αναφοράς»
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Η σειρά XD – η οποία περιλαμβάνει μια πλήρη
σειρά ηλεκτρικών παραλλαγών με αυτονομία 

άνω των 500 χιλιομέτρων με μία μόνο φόρτιση –
παρουσιάστηκε επίσημα στο IAA.

Η σειρά Νέα Γενιά DAF XD βραβεύτηκε με το «Διεθνές Φορτηγό της Χρονιάς

2023» από μια κριτική επιτροπή 24 συντακτών επαγγελματικών οχημάτων και

ανώτερων δημοσιογράφων, που εκπροσωπούν 24 μεγάλα περιοδικά φορτηγών

σε όλη την Ευρώπη. Μόλις πέρυσι, οι σειρές DAF XF, XG και XG⁺ Νέας Γενιάς

για μεγάλες αποστάσεις και βαριές μεταφορές εξελέγησαν «Διεθνές Φορτηγό

της Χρονιάς 2022».

“
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Ο Πρόεδρος της DAF Trucks, Harald Seidel, σχο-

λίασε: «Η κατάκτηση του Διεθνούς Βραβείου

Φορτηγού της Χρονιάς 2023 είναι μια θαυμάσια

αναγνώριση για τους υπαλλήλους και τους αντι-

προσώπους της DAF. Αποδεικνύει ότι το pre-

mium DAF XD θέτει τα νέα πρότυπα στον κλάδο

των φορτηγών για τους πελάτες σε επαγγελματι-

κές μεταφορές και διανομές, προσφέροντας

πρώτης τάξεως ασφάλεια, αποτελεσματικότητα

και άνεση στον οδηγό.»

«Μια υπέροχη αναγνώριση»

Επιπλέον, τα 24 μέλη της κριτικής επιτροπής επαίνεσαν επίσης τις επιδόσεις των νέων, εξαιρετικά απο-

δοτικών συστημάτων μετάδοσης κίνησης του XD, που διαθέτουν τους ισχυρούς κινητήρες PACCAR MX-

11 με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ZF TraXon με προηγμένα χαρακτηριστικά πρόβλεψης. Επίσης, η

ανακοίνωση μιας σειράς ολοκαίνουργιων, πλήρως ηλεκτρικών κινητήρων εντυπωσίασε την κριτική επι-

τροπή.

Ηλεκτρικοί και πετρελαιοκινητήρες
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H GRANTEX στην Automechanika

Φρανκφούρτης 2022

13-17/9/2022. Το διεθνές aftermarket γεγονός της αυτοκινητοβιομηχανίας επέστρεψε στη Φρανκφούρτη.

78.000 επισκέπτες από 175 χώρες παρευρέθηκαν στην

κορυφαία εκδήλωση του κλάδου για να γνωρίσουν

προϊόντα και υπηρεσίες που παρουσίασαν 2.804 εκθέ-

τες από 70 χώρες. Οι συμμετέχοντες εκμεταλλεύτηκαν

πλήρως τις νέες ευκαιρίες δικτύωσης για να συναντη-

θούν προσωπικά και να κάνουν νέες επιχειρηματικές

επαφές.

Σε έναν κλάδο που οι εξελίξεις είναι πολλές και ο με-

τασχηματισμός του επιταχύνεται, ένα είναι σίγουρο: πα-

ρόλο που ο κόσμος γίνεται ολοένα και περισσότερο

ψηφιακός, τα πάντα εξαρτώνται από τους ανθρώπους. 

Η GRANTEX , με συνέπεια και επαγγελματισμό ήταν και

πάλι εκεί και παρουσίασε τις προτάσεις της που περι-

λαμβάνουν μια ευρεία γκάμα σε φρένα και ανταλλα-

κτικά για βαρέου τύπου και ελαφρά επαγγελματικά

οχήματα.

Ακολουθώντας τις τάσεις και τις εξελίξεις η GRANTEX

έχει ολοκληρωμένες λύσεις τόσο για τα συμβατικά όσο

και για τα ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα, προσελ-

κύοντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών.






