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Αγαπητοί Αναγνώστες,

Αν ξεφυλίστε το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας θα διαπιστώστε σε λίγα λεπτά ότι το μεγαλύτερο

τμήμα της ειδησεογραφίας αντλείται από την ηλεκτρική κινητικότητα και στα επαγγελματικά οχήματα

αλλά και με ποιο τρόπο θα μεταβούν οι μεταφορές στην πράσινη ενέργεια. Σήμερα η αγορά φορτηγών

εστιάζεται ακόμη στα ντίζελ φορτηγά ενώ το μεγαλύτερο κύμα ηλεκτρικών προέρχεται από τα βαν που

έχουν εξηλεκτριστεί και ποντάρουν πανευρωπαϊκώς στις απλόχερες επιδοτήσεις των κυβερνήσεων

που κάποια στιγμή θα ...στεγνώσουν.

Εξίσου σημαντική είναι και η είδηση που προέρχεται από τα ανώτερα κυβερνητικά στελέχη όπου  η

Ελλάδα συμμετέχει στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ψηφιοποίηση  των μεταφορών και της εφο-

διαστικής, ήτοι, πιλοτικά προγράμματα αμοιβαίας αναγνώρισης των δεδομένων των διεθνών  εμπο-

ρευματικών μεταφορών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. Και όλα αυτά τη στιγμή που στο

μακρινό 2035 στην Ευρώπη θα ξεκινήσουν να πωλούνται μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οι αυτοκινη-

τοβιομηχανίες θα  διαθέτουν στη γκάμα τους μόνο εξηλεκτρισμένα μοντέλα η  Ευρωπαϊκή Ένωση

έσπευσε να ανακοινώσει πριν λίγες ημέρες το τέλος της πώλησης αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής

καύσης, είτε βενζίνη είτε ντίζελ. 

Μεγάλες εξαγγελίες για μεγάλες αγορές που θα δεχθούν ευχάριστα τον εξηλεκτρισμό με φορτιστές ανά

60 χλμ όπως επιθυμεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Και όλα αυτά τη στιγμή που ο κλάδος των μεταφορών ζητάει άμεση εφαρμογή μέτρων οικονομικής

στήριξης προς τις εταιρείες Οδικών Μεταφορών. Οι εξελίξεις τρέχουν και αποτυπώνονται με ρεπορτάζ

και περιεκτικά θέματα στο τευχος που κρατάτε.

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

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

“

OΦΑΕ- Προτάσεις για επιδότηση του κλάδου λόγω αύξησης στα καύσιμα

Σε συνέχεια των πολλαπλών προτάσεων που έχει υποβάλλει η ΟΦΑΕ από τις αρχές του έτους, σχετικά με τους τρόπους

επιδότησης του καυσίμου για τον κλάδο των οδικών μεταφορών, παραθέτοντας μάλιστα και βέλτιστες πρακτικές από

άλλα Κ-Μ, καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις δυνατότητες που δόθηκαν από την ΕΕ μέσω του Temporary

Crisis Framework, σας προωθούμε εκ νέου τις προτάσεις μας, ευελπιστώντας αυτή την φορά να ληφθούν τα απαραίτητα

μέτρα για την στήριξη της ομαλής λειτουργίας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Η ουκρανική κρίση έχει προκαλέσει τόσο ανθρωπιστική τραγωδία, όσο και οικονομική αναταραχή σε όλη την Ε.Ε. Η

παροχή υποστήριξης από την Πολιτεία προς τον κλάδο των οδικών μεταφορών, ο οποίος πλήττεται ανεπανόρθωτα από

την κατακόρυφη άνοδο της τιμής του πετρελαίου και άλλα συναφή κόστη, κρίνεται αναγκαία!

Προτάσεις για την στήριξη της ομαλής λειτουργίας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

■ ΟΦΑΕ
Τι πρέπει να αλλάζει για να επιδοτηθεί ο κλάδος 

των Μεταφορών λόγω της αύξησης στα καύσιμα
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 ενημέρωση

“

OΦΑΕ- Προτάσεις για επιδότηση του κλάδου λόγω αύξησης στα καύσιμα

Από τις αρχές του 2021 έως τώρα, η τιμή των καυσίμων στην

Ε.Ε. αυξήθηκε ακόμη έως και 80%, με συνεχή ανοδική τάση.

Από τότε που ξεκίνησε η στρατιωτική επίθεση της Ρωσία στην

Ουκρανία στα τέλη του Φεβρουαρίου 2022, και μέσα σε μόλις

δύο εβδομάδες, η τιμή των καυσίμων αυξήθηκε έως και 25-

30%. Έπειτα από την δεκαετή και πλέον οικονομική ύφεση που

πέρασε η χώρα μας από το 2008, η οποία στην συνέχεια ακο-

λουθήθηκε από την πανδημία που είχε τραγικές οικονομικές

επιπτώσεις στις εταιρείες οδικών μεταφορών, αυτή η ραγδαία

αύξηση της τιμής του πετρελαίου ήταν και η χαριστική βολή

που ήδη έχει οδηγήσει πολλούς μεταφορείς στην ακινητοποί-

ηση των οχημάτων τους, ενω έχει φέρει όλους τους υπόλοι-

πους από εμάς στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης.

Τα καύσιμα αποτελούν περίπου το 45% του λειτουργικού κό-

στους ενός φορτηγού οχήματος, ενώ το ποσοστό σήμερα αγ-

γίζει το 70% λόγω της αύξησης της τιμής τους. Παράλληλα, η

μετακύληση των αυξήσεων στους πελάτες των μεταφορέων

είναι πρακτικά αδύνατη καθώς η αγορά αδυνατεί να ανταπε-

ξέλθει. Αντιθέτως, οι μεταφορείς έχουν κληθεί να απορροφή-

σουν την αύξηση του κόστους πετρελαίου σε είδη και

υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιούν – όπως για παράδειγμα

το κόστος των ακτοπλοϊκών ναύλων με την επιβολή επίναυ-

λου καυσίμου ο οποίος έχει αυξητική τάση – αναλαμβάνοντας

τελικά εξ’ ολοκλήρου την οικονομική πίεση. Η πλειοψηφία των

ελληνικών μεταφορικών επιχειρήσεων λειτουργεί σήμερα με

αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα, ενώ τα χρηματοοικονο-

μικά αποθεματικά έχουν πλέον μηδενιστεί. Παράλληλα, θα

πρέπει να λάβουμε υπόψη πως η συντριπτική πλειοψηφία

των εταιρειών οδικών μεταφορών είναι μικρές καθώς στην

Ελλάδα πρόκειται κατά κύριο λόγο για μεμονωμένους αυτο-

κινητιστές, με τον μέσο όρο ιδιοκτησίας φορτηγών οχημάτων

να φτάνει τα 1,2 οχήματα ανά ιδιοκτήτη. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι εταιρείες αυτού του μεγέθους

δεν μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση σε χρηματοπιστω-

τικά εργαλεία και δεν έχουν αποθεματικά για να καλύψουν τα

αυξανόμενα ελλείμματα ταμειακών ροών. Είναι πιο ξεκάθαρο

από ποτέ πως αν δεν λάβουν οικονομική στήριξη από την

Πολιτεία, πολλοί Έλληνες μεταφορείς θα αναγκαστούν πολύ

σύντομα να ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους και τελικά να

οδηγηθούν στην χρεοκοπία εντός των επόμενων μηνών,

αφήνοντας κατά αυτόν τον τρόπο ένα τεράστιο κενό στις αλυ-

σίδες εφοδιασμού.
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 ενημέρωση

“

OΦΑΕ- Προτάσεις για επιδότηση του κλάδου λόγω αύξησης στα καύσιμα

Με την παρούσα εφιστούμε την προσοχή στην κατεπείγουσα

ανάγκη στήριξης του  κλάδου των οδικών εμπορευματικών

μεταφορών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες Οδηγίες της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνονται τόσο στην από

08.03.22 ανακοίνωσή της σχετικά με την «Κοινή ευρωπαϊκή

δράση για πιο προσιτή οικονομικά, εξασφαλισμένη και βιώ-

σιμη ενέργεια», όσο και για τις κρατικές ενισχύσεις που αφο-

ρούν την ανακούφιση των επιπτώσεων της ουκρανικής

κρίσης. Γνωρίζετε πολύ καλά, πως τα περισσότερα Κ-Μ

έχουν ήδη λάβει μέτρα οικονομικής ενίσχυσης του νευραλ-

γικού κλάδου των οδικών μεταφορών, με πιο πρόσφατα πα-

ραδείγματα από την Γαλλία και την Ισπανία όπου εγκρίθηκαν

άμεσες επιδοτήσεις στις εταιρείες του κλάδου συνολικού

ύψους 400εκ. ευρώ, ενώ στα υπόλοιπα Κ-Μ λειτουργεί ανέ-

καθεν σύστημα επιστροφής φόρου καυσίμου στους επαγ-

γελματίες, τα οποία έχουν ενισχυθεί λόγω της σημερινής

κατάστασης, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο ασφυκτι-

κές πιέσεις στους Έλληνες αυτοκινητιστές, που ουδεμία κρα-

τική στήριξη έχουν λάβει, κι αντιμετωπίζουν συνθήκες

αθέμιτου ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά!

Αποτελεί πάγιο αίτημα του κλάδου  μας η άμεση εφαρμογή

μέτρων οικονομικής στήριξης προς τις εταιρείες Οδικών

Μεταφορών. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ την μείωση του ειδικού φόρου

καυσίμου, ή εναλλακτικά την εφαρμογή πλαφόν στην τιμή

διάθεσης του πετρελαίου κίνησης στους επαγγελματίες με-

ταφορείς, έτσι ώστε να επανέλθει το κόστος της μεταφοράς

σε βιώσιμα επίπεδα και να μπορέσουν οι επαγγελματίες να

ανταπεξέλθουν στην συνέχιση της δραστηριότητάς τους συμ-

βάλλοντας στην διατήρηση του ομαλού εφοδιασμού της αγο-

ράς.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τις πρακτικές που έχουν

ακολουθήσει τα λοιπά Κράτη Μέλη, τις οποίες έχουμε συγ-

κεντρώσει και σας έχουμε γνωστοποιήσει- καθώς και την

δυνατότητα οικονομικής στήριξης του κλάδου χωρίς την επι-

βάρυνση των δημόσιων ταμείων, θεωρούμε πως η αξιοποί-

ηση των ευρωπαϊκών πόρων για την στήριξη του κλάδου

μας και της εφοδιαστικής αλυσίδας γενικότερα, κρίνεται ανα-

γκαία. 
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Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι για να αναχθεί η Ελλάδα σε ένα

διαμετακομιστικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας, όπως το ορα-

ματιζόμαστε, απαιτείται ένας στρατηγικός σχεδιασμός που στη-

ρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

• βελτίωση των υποδομών,

• εκσυγχρονισμός των λειτουργιών και

• εισαγωγή νέων υπηρεσιών που θα προσδώσουν προστι-

θέμενη αξία στη δραστηριότητα του κλάδου.

Όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος:

«Υλοποιούμε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ)

συνδέοντας τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, Πειραιάς,

Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηγουμενίτσα, μέσω του σιδηροδρο-

μικού δικτύου, με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών, με το

μεγαλύτερο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων που έχει

ανακοινώσει ο Υπουργός, Κώστας Καραμανλής.

 ενημέρωση

Τη στρατηγική του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας της Βόρειας Ελλάδας ως διεθνούς δικτύου συνδυασμένων μεταφορών, παρουσίασε ο
Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές κ. Μιχάλης
Παπαδόπουλος, στη Θεσσαλονίκη, στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών
Ελλάδας (ΟΦΑΕ) με θέμα: «Βόρεια Ελλάδα: Γέφυρα μεταφορών Ανατολής και Δύσης». 

Συνέδριο της ΟΦΑΕ με θέμα: 

«Βόρεια Ελλάδα: Γέφυρα μεταφορών Ανατολής & Δύσης»

■ H Ελλάδα θα γίνει ένα διαμετακομιστικό κέντρο

Μεταφορών διεθνούς εμβέλειας

“

Συνέδριο ΟΦΑΕ: Βόρεια Ελλάδα- Γέφυρα μεταφορών
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Στόχος μας είναι να καταστεί ο Πειραιάς πύλη εισόδου για τα

εμπορεύματα που φτάνουν από την Ασία και η Θεσσαλονίκη

να γίνει η πύλη εξόδου για τα Βαλκάνια.

Η τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης για την ανά-

πτυξη Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου στο

Θριάσιο, είναι ένα μεγάλο βήμα για να αποκτήσει η Ελλάδα

το πρώτο πάρκο Logistics.

Στη Φυλή, επίσης, θα δημιουργηθεί ένα εμπορευματικό κέν-

τρο το οποίο θα στεγάσει τα πρακτορεία μεταφορών και

άλλες εταιρείες εφοδιαστικής, αποσυμφορίζοντας και την πε-

ριοχή του Ελαιώνα. Αυτό συνεπάγεται και λιγότερη ταλαιπω-

ρία για τους αυτοκινητιστές στον Κηφισό.

Ήδη δρομολογείται από το ΤΑΙΠΕΔ ο διαγωνισμός για τη δη-

μιουργία και ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου στο πρώην

στρατόπεδο Γκόνου, το οποίο θα ανοίξει τις πύλες της ελλη-

νικής αγοράς στη Βαλκανική και θα αναδείξει τη

Θεσσαλονίκη και ευρύτερα τη Βόρεια Ελλάδα ως διεθνή

κόμβο του διαμετακομιστικού εμπορίου, όπως επιβάλλουν

οι διεθνείς εξελίξεις.   

Μάλιστα, προβλέπεται και διασύνδεση μέσω του σιδηροδρό-

μου, ανάμεσα στο νέο κέντρο που θα δημιουργηθεί στη

Φυλή με την υποδομή στο στρατόπεδο Γκόνου και φυσικά,

μέσα από τους αυτοκινητόδρομους.

Επιπλέον, στο προσκήνιο βρίσκεται η αναβάθμιση των συν-

δέσεων με την Αλεξανδρούπολη, η οποία έχει αναχθεί σε

εξαιρετικά δυναμικό κόμβο, εξαιτίας του πολέμου στην

Ουκρανία.»

Σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου, ο Υφυπουργός Μεταφορών

σημείωσε ότι η αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή για την

Εφοδιαστική, στην οποία συμμετέχει ως αντιπρόεδρος, επε-

ξεργάζεται τρόπους για την ανάπτυξη των εμπορευματικών

κέντρων και των κέντρων αποθήκευσης και Διανομής.

Όπως ανέφερε:

«Προτεραιότητα της Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική

είναι η αύξηση των διεθνών εμπορευματικών ροών μέσα

από την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και γι’ αυτό

κρίνεται αναγκαίος ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην εφο-

διαστική αλυσίδα.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιεί το

συγχρηματοδοτούμενο έργο FENIX, που αναπτύσσει ένα πα-

νευρωπαϊκό ψηφιακό δίκτυο πληροφόρησης και ανταλλα-

γής δεδομένων στις μεταφορές και τα logistics.

 ενημέρωση

“

Συνέδριο ΟΦΑΕ: Βόρεια Ελλάδα- Γέφυρα μεταφορών
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 ενημέρωση

“

Συνέδριο ΟΦΑΕ: Βόρεια Ελλάδα- Γέφυρα μεταφορών

Σήμερα, η διαδικασία του εκτελωνισμού στο λιμάνι του

Πειραιά  διεκπεραιώνεται πλέον σε 20 λεπτά, ενώ μέχρι

πρόσφατα απαιτούνταν πολλές ανθρωποώρες.

Ταυτόχρονα, δημιουργείται η  Πλατφόρμα  Ελληνικού

Παρατηρητηρίου  Μεταφορών & Logistics, η οποία θα ανα-

λύει  λειτουργικά δεδομένα με δείκτες αποδοτικότητας του

ελληνικού διαδρόμου μεταφοράς και logistics.»Ειδικότερα,

στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, ο κ.

Παπαδόπουλος δήλωσε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην ευ-

ρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ψηφιοποίηση  των μεταφο-

ρών και της εφοδιαστικής. Όπως εξήγησε:

«Πρόκειται για πιλοτικά προγράμματα αμοιβαίας αναγνώ-

ρισης των δεδομένων των διεθνών  εμπορευματικών με-

ταφορών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Όσον αφορά στην ηλεκτρονική φορτωτική για τις διεθνείς

οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, εργαζόμαστε για την κύ-

ρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της  Σύμβασης των

Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να περιοριστεί το διοικη-

τικό κόστος  των επιχειρήσεων και να διευκολυνθεί ο έλεγ-

χος της νομιμότητας της μεταφοράς.

Άλλωστε, σε εθνικό επίπεδο, πρόταση μου είναι η αντικα-

τάσταση των μεικτών κινητών κλιμακίων ελέγχου, με στα-

θερά σημεία ελέγχου στις πύλες εισόδου της χώρας στα

χερσαία μας σύνορα και στα λιμάνια.

Τα σταθερά κλιμάκια θα έχουν την ευθύνη του ελέγχου της

νόμιμης κυκλοφορίας των αλλοδαπών και των ελληνικών

βαρέων οχημάτων, τη στιγμή που θα μπαίνουν στη χώρα

και επιπλέον, τη δυνατότητα άμεσης επιβολής προστίμων.

Πέρα από τον έλεγχο της νομιμότητας της μεταφοράς, η λει-

τουργία των σταθερών κλιμακίων εκτιμάται ότι θα συμβάλ-

λει, επίσης, στην οδική ασφάλεια, αλλά και την προστασία

των υποδομών της πατρίδας μας.»

Κλείνοντας, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι οι παραπάνω

δράσεις δίνουν απλώς το περίγραμμα της Εθνική

Στρατηγικής για την Εφοδιαστική που υλοποιεί η

Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη,

ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της Ελλάδας, αλλά και ειδικό-

τερα της Βόρειας Ελλάδας ως ενός ισχυρού κόμβου στις

διεθνές εμπορευματικές μεταφορές.
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“

Μάλιστα η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τόσο τα ΙΧ όσο και τα
ελαφρά επαγγελματικά αυτοκίνητα (βαν , πικ απ έως 3.5 τόνους).
Αυτό προϋποθέτει ακόμη μεγαλύτερες επενδύσεις στην ηλε-
κτροκίνηση από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, ενώ αναμένεται να
προστεθεί στο εγγύς μέλλον και ένας ακόμη νέος νόμος που θα
υποχρεώνει τις χώρες τη ΕΕ να εγκαταστήσουν εκατομμύρια
φορτιστές οχημάτων για την ομαλή και απρόσκοπτη φόρτιση των
ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους αυτοκινητόδρομους και τις πό-
λεις.
Η συγκεκριμένη απόφαση – σταθμός αναφέρει μεταξύ άλλων,
ότι, οι αυτοκινητοκατασκευαστές θα πρέπει να μειώσουν το αν-
θρακικό αποτύπωμα τους στο μηδέν έως το 2035. Οπότε  από τα
νέα αυτοκίνητα που θα λανσάρουν μετά το 2035 θα πρέπει να
είναι μηδενικών ρύπων άρα τα βενζίνης και τα ντίζελ δεν μπο-

ρούν να βρίσκονται στη γκάμα τους.
Η συμφωνία αναφέρει μεταξύ άλλων και τη μείωση κατά 55%
στις εκπομπές CO2 για νέα αυτοκίνητα που θα πωλούνται από
το 2030 σε σχέση με το 2021. Θυμίζουμε ότι η προηγούμενη πρό-
ταση για το 2030 περιλάμβανε μείωση 37,5%.Από την συγκεκρι-
μένη απαγόρευση θα γλιτώσουν οι πιο εξειδικευμένοι
κατασκευαστές που παράγουν από 1.000 έως 10.000 αυτοκίνητα
ετησίως όπως για παράδειγμα η Ferrari ή η Lamborghini που
τους παρέχεται χρόνος προσαρμογής.

■ Στοίχημα: η ηλεκτροκίνηση να γίνει προσιτή
‘Ηδη οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες τρέχουν να ανα-

θεωρήσουν ή να επιταχύνουν τα προγράμματα τους για την ηλε-

κτροκίνηση. 

 ενημέρωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να απαγορεύσει την πώληση

καινούργιων αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών 

με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035

■ Με απώτερο στόχο στην Ευρώπη το 2035 να πωλούνται μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οι αυτοκινητοβιομηχανίες

να διαθέτουν στη γκάμα τους μόνο εξηλεκτρισμένα μοντέλα η  Ευρωπαϊκή Ένωση έσπευσε να ανακοινώσει πριν λίγες

ημέρες το τέλος της πώλησης αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, είτε βενζίνη είτε ντίζελ. 

“


Τέλος οι κινητήρες εσωτερικής καύσης και στα επαγγελματικά από το 2035







Από τους Ομίλους που έχει αντιδράσει και πιστεύει ότι αυτά

τα μέτρα είναι κάθετα και επικίνδυνα είναι η Stellantis η

οποία δηλώνει μέσω του CEO της Κάρλος Ταβάρες ότι:  «το

μεγαλεπήβολο σχέδιο της ΕΕ και η ολική απαγόρευση των

αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες έως το 2035 είναι επι-

κίνδυνο και ότι η ηλεκτροκίνηση είναι μια τεχνολογία που

επιλέγουν οι πολιτικοί, όχι η βιομηχανία». Ηδη η Volkswagen

έχει ανακοινώσει ότι έως το 2035 θα σταματήσει τις πωλή-

σεις αυτοκινήτων με θερμικά μοτέρ. Στόχος της VW είναι να

κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Το ID. LIFE είναι

ένα πρώτο δείγμα γραφής. Πρόκειται για ένα κόνσεπτ ηλε-

κτρικό μοντελάκι που παρουσιάστηκε στο Μόναχο τον πε-

ρασμένο Σεπτέμβριο, που στόχος της φίρμας είναι να

κοστίζει μεταξύ 20.000- 25.000 ευρώ. To BMW Group έχει

εκπονήσει ένα δεκαετές πρόγραμμα για τη βιωσιμότητα, με

το οποίο υπογραμμίζει τη δέσμευσή του στους στόχους της

Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και

εκτιμά ότι το ποσοστό των πωλήσεων της θα προέρχεται 25%

από τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα της μέχρι το 2021, στο 33%

μέχρι το 2025 και στο 50% μέχρι το 2030.Η σημαντική αυτή

απόφαση αναμένεται να φέρει τα πάνω – κάτω και στην πα-

ραγωγή των μοντέλων καθώς και στις θέσεις εργασίας, μιας

και τα νέα δεδομένα γεννούν ένα νέο σχέδιο αναπροσαρ-

μογής των εργοστασίων ΙΧ . Υπολογίζεται ότι μόνο στην

Ευρώπη απασχολούνται σήμερα 13 εκατομμύρια εργαζό-

μενοι στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, ήτοι το 13% των

εργαζομένων στην ΕΕ.

#210 ● ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2022 ●   21



● ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ● #21022


Η Volvo Trucks διεξάγει δοκιμές ηλεκτρικών φορτηγών με κυψέ-

λες καυσίμου που εκπέμπουν μόνο υδρατμούς και έχουν εμβέλεια

λειτουργίας συγκρίσιμη με τα φορτηγά ντίζελ, έως και 1.000 χιλιό-

μετρα. Μια δεύτερη πιλοτική φάση θα ακολουθήσει σε λίγα χρόνια

και θα περιλαμβάνει δοκιμές πελατών σε δημόσιους δρόμους.

Οι δοκιμές των ηλεκτρικών φορτηγών με κυψέ-

λες καυσίμου στην εμπορική κυκλοφορία θα ξε-

κινήσουν το 2025 με επιλεγμένους πελάτες στη

Βόρεια Ευρώπη, ενώ θα ακολουθήσουν επι-

πλέον φορτηγά σε περισσότερες χώρες τα επό-

μενα χρόνια.

Τα ηλεκτρικά φορτηγά με κυψέλες καυσίμου που

κινούνται με υδρογόνο θα είναι ιδιαίτερα κατάλ-

ληλα για μεγάλες αποστάσεις και βαριές, απαιτη-

τικές σε ενέργεια αποστολές. 

Θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν μια επι-

λογή σε χώρες όπου οι δυνατότητες φόρτισης των

μπαταριών είναι περιορισμένες. 





Jessica Sandstrοm, 

SvP Global Product

Management της Volvo

Trucks.
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VOLVO TRUCKS
Δοκιμές φορτηγών 
με κυψέλες καυσίμου
το 2025 

Πιστεύω ότι οι πιλοτικές 

δοκιμές θα αναδείξουν τις

δυνατότητες των ηλεκτρικών

φορτηγών με κυψέλες 

καυσίμου. Οι δοκιμές θα 

διεξαχθούν σε ένα απαιτητικό,

σκληρό κλίμα και θα μας 

δώσουν επίσης μια μεγάλη 

ευκαιρία για οδήγηση με βαριά

φορτία έως 65 τόνους

“
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τεχνολογία «

VOLVO TRUCKS Δοκιμές φορτηγών με κυψέλες καυσίμου
το 2025 

Στόχος των πιλοτικών δοκιμών θα είναι να

εξεταστούν όλες οι διαφορετικές πτυχές

της λειτουργίας του φορτηγού, συμπερι-

λαμβανομένων των εξαρτημάτων λει-

τουργίας, του χειρισμού και της εμπειρίας

του οδηγού.

Μια κυψέλη καυσίμου παράγει τη δική της

ηλεκτρική ενέργεια από το υδρογόνο που

υπάρχει στο όχημα αντί να φορτίζεται από

εξωτερική πηγή. Το μόνο διπαράγωγο που

εκπέμπεται είναι οι υδρατμοί. Τα ηλεκτρικά

φορτηγά της Volvo θα χρησιμοποιούν δύο

κυψέλες καυσίμου με ικανότητα παραγω-

γής ισχύος 300 kW και θα έχουν χρόνο

ανεφοδιασμού λιγότερο από 15 λεπτά.

Η τεχνολογία κυψελών καυσίμου βρίσκε-

ται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης

και ενώ υπάρχουν πολλά οφέλη, εξακο-

λουθούν να υπάρχουν ορισμένες προκλή-

σεις, όπως η προμήθεια πράσινου

υδρογόνου* σε μεγάλη κλίμακα και η

ανάγκη ανάπτυξης υποδομών τροφοδο-

σίας. 

Για να ξεπεραστεί η έλλειψη διαθέσιμου

υδρογόνου κατά την εκτέλεση των πιλοτι-

κών εφαρμογών, η πλήρωση του πράσι-

νου υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές

θα γίνεται στο οικιακό κατάστημα.

"Αναμένουμε ότι η προμήθεια πράσινου

υδρογόνου θα αυξηθεί σημαντικά τα επό-

μενα δύο χρόνια, καθώς πολλές βιομηχα-

νίες θα εξαρτώνται από αυτό για τη μείωση

του CO2. Τα φορτηγά με κυψέλες καυσί-

μου θα είναι σημαντικά για μεγαλύτερες

και βαρύτερες μεταφορές σε μερικά χρό-

νια από τώρα", λέει η Jessica Sandström.

Οι κυψέλες καυσίμου θα προμηθεύονται

από την Cellcentric - την κοινοπραξία με-

ταξύ του ομίλου Volvo και της Daimler

Truck AG. Η Cellcentric θα κατασκευάσει

μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις

παραγωγής σειράς στην Ευρώπη για κυ-

ψέλες καυσίμου, ειδικά σχεδιασμένες για

βαρέα οχήματα.

Χρόνος ανεφοδιασμού λιγότερο από 15 λεπτά.
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Η δανική εταιρεία λεωφορείων

Vikingbus παρήγγειλε 31 

πλήρως ηλεκτρικά οχήματα 

Mercedes-Benz eCitaro. 

Στο μέλλον, θα χρησιμοποιούνται κυρίως

στο Køge, μια πόλη-λιμάνι νότια της

πρωτεύουσας της Δανίας,στην

Κοπεγχάγη, στα ανατολικά του νησιού

Sjӕlland. Το έργο είναι εξαιρετικά απαι-

τητικό: Το τακτικό δρομολόγιο περιλαμ-

βάνει επίσης ταξίδια στον δήμο Stevn, ο

οποίος βρίσκεται νοτιότερα. Αυτή είναι η

μεγαλύτερη γραμμή αστικών λεωφο-

ρείων στη Δανία, με ταξίδια άνω των 500

χιλιομέτρων την ημέρα – πολύ σπάνια

για αστικό λεωφορείο και σχεδόν αδύ-

νατο για ηλεκτρικό αστικό λεωφορείο

μέχρι τώρα. Τα 31 οχήματα eCitaro είναι

ιδανικά προετοιμασμένα για αυτό, εστιά-

ζοντας στην τελευταία γενιά μπαταριών

NMC3 με υψηλή ενεργειακή πυκνότητα

και συνολική χωρητικότητα 588 kWh. Τα

αστικά λεωφορεία προγραμματίζεται να

τεθούν σε λειτουργία στο τέλος του έτους

2023/2024.

Η μεγαλύτερη εταιρεία λεωφορείων

της Δανίας

Η Vikingbus είναι μια από τις κορυφαίες

εταιρείες λεωφορείων στη Δανία με πε-

ρίπου 450 αστικά λεωφορεία, υπερα-

στικά λεωφορεία και τουριστικά

πούλμαν καθώς και 13 βάσεις σε όλη τη

χώρα. Η ιδιωτική εταιρεία βασίζεται σε

συγχώνευση 17 εταιρειών και ανήκει

πλήρως στη Δανία. Προσφέρει ένα ευρύ

φάσμα μεταφορών και υπηρεσιών.

Hλεκτροκίνηση
Γεμίζει με ηλεκτρικά 

λεωφορεία η Ευρώπη

τεχνολογία «
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Πρόσθετες παραγγελίες μέσω της

Mercedes-Benz Intouro και της

νέας Setra TopClass

Εκτός από την παραγγελία για το 31

eCitaro, η Vikingbus έχει παραγγείλει

πολλά λεωφορεία Mercedes-Benz

Intouro για χρήση ως σχολικά λεω-

φορεία στην περιοχή της

Γιουτλάνδης. Η Vikingbus παρήγ-

γειλε επίσης δέκα πολυτελή τουρι-

στικά πούλμαν νέας γενιάς S 517

HDH από τη Setra. Πολλά οχήματα

Intouro και Setra 517 HDH σχεδιά-

ζονται επίσης να τεθούν σε λειτουρ-

γία το 2023.

Η Vikingbus είναι μια από τις

κορυφαίες εταιρείες λεωφο-

ρείων στη Δανία με περίπου

450 αστικά λεωφορεία, 

υπεραστικά λεωφορεία και

τουριστικά πούλμαν καθώς 

και 13 βάσεις σε όλη τη χώρα.

Η ιδιωτική εταιρεία βασίζεται

σε συγχώνευση 17 εταιρειών

και ανήκει πλήρως στη Δανία. 



Χάρη σε μια ειδική διάταξη του πίσω διαμερίσματος, το αμιγώς ηλεκτρικό Epic0,

επιτρέπει στις υπηρεσίες  του δήμου του Τορίνο να φτάσουν στις γειτονιές που βρί-

σκονται στη μητροπολιτική περιοχή.

Μέσω του συγκεκριμένου Epic0, οι υπηρεσίες του δήμου του Τορίνο, θα μπορούν

να παρέχουν πληροφορίες στους πολίτες σχετικά με το μητρώο, να εκδίδουν πι-

στοποιητικά και να κάνουν κρατήσεις για ταυτότητες, αλλαγές κατοικίας και διεύ-

θυνσης, στο πλαίσιο μια αποκεντρωμένης και συνεχούς λειτουργίας.

Για να προσφέρει, επομένως, μια ασφαλή και εντελώς βιώσιμη εμπειρία εξυπη-

ρέτησης,  το πίσω διαμέρισμα του Epic0  είναι εξοπλισμένο όπως ένα κανονικό

γραφείο και  έχει σχεδιαστεί για να πληροί υψηλά πρότυπα ποιότητας, εργονομίας

και ασφάλειας. 

Epic0
Tο Ιταλικό ηλεκτρικό 

τετράκυκλο της Regis

Δημοτικές υπηρεσίες στις γειτονιές του Τορίνο!
Η δημοτική πρωτοβουλία του  “μεταφερόμενου δημοτολογίου

” υλοποιήθηκε με ένα Epic0 που λειτουργεί  ως σταθμός
εξυπηρέτησης του  κοινού σε εξωτερικούς χώρους

Η πολυπλοκότητα της λειτουργίας ενός τέτοιου
εγχειρήματος αναδεικνύει την εξαιρετική ευελιξία

του οχήματος που παράγει η Regis.
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τεχνολογία «
ηλεκτροκίνηση «

Στο εσωτερικό του υπάρχει  μια γωνιακή επιφάνεια ερ-

γασίας, μια οθόνη, ένα κάθισμα με περιστρεφόμενη

υποστήριξη, ένας εκτυπωτής / πολυμηχάνημα, ένα σύ-

στημα τροφοδοσίας για υπολογιστές με ανασυρόμενο

πολύπριζο, εσωτερική θήκη για ντοσιέ, μόνωση και σύ-

στημα κλιματισμού,  καθώς  και σύστημα πυρόσβεσης.

Τα ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα Regis, που εισάγει

και διανέμει στην Ελλάδα η εταιρεία Νικ. Ι. Θεοχαράκης

Α.Ε.,  κατασκευάζονται στην Ιταλία.    Είναι συμπαγή ηλε-

κτρικά οχήματα, χαρακτηρισμένα ως βαριά τετράκυκλα

(με έγκριση τύπου L7e-CU), κατασκευασμένα όμως με

τις αυστηρότερες προδιαγραφές της αυτοκινητοβιομη-

χανίας.

Η Regis στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών των λεγό-

μενων αστικών ταχυμεταφορών (last mile delivery) και

της διανομής αγαθών εν γένει, με ένα όχημα ικανό να

εκτελεί σκληρό μεταφορικό έργο, σε καθημερινή βάση,

εντός του αστικού ιστού. Τα ηλεκτρικά Regis εξυπηρε-

τούν 4 βασικές κατηγορίες  χρηστών:

• Μικρομεσαίες επιχειρήσεις,  τεχνίτες και ελεύθερους

επαγγελματίες

• Εμπορικούς στόλους μεγάλων εταιρειών, καθώς και

εταιρειών μακροχρόνιας  μίσθωσης

• Δημόσιες υπηρεσίες (Δήμους, Περιφέρειες,

Οργανισμούς κ.α.)

• Οίκους υπερκατασκευών και μετασκευών επαγγελ-

ματικών αμαξωμάτων για ειδικές χρήσεις

Με ωφέλιμο φορτίο 700 κιλά, με συμπαγείς διαστάσεις

και με τον έξυπνο σχεδιασμό τους, είναι ικανά να μετα-

φέρουν τα εμπορεύματα αποτελεσματικά και οικονο-

μικά. Και κυρίως, με σεβασμό στο περιβάλλον και με

ελάχιστο κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
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● ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ● #21030

Μία συναρπαστική σειρά πρωτότυπων οχημάτων!

παρουσίαση «
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NISSAN CONCEPTS



● ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ● #21032



παρουσίαση «

Καθώς η Nissan συνεχίζει να επιδιώκει την προσβάσιμη ηλεκτρική κινητικότητα για όλους, η αυτοκινητοβιο-

μηχανία, σε συνεργασία με την Tommy Pike Customs of Greenville, S.C., φέρνει δύο πρωτότυπα EV στη SEMA,

δίνοντας  έμπνευση για το πώς μπορεί να ευδοκιμήσει ο ενθουσιασμός της αυτοκίνησης, σε ένα μέλλον ηλε-

κτρικών οχημάτων.

Το πρώτο είναι ένα πρωτότυπο Nissan Sunny LEAF, ένα κλασικό φορτηγό pickup Sunny με κινητήρα από

Nissan LEAF, παρέχοντας πλήρως ηλεκτρική ισχύ για το κλασικό μοντέλο της Nissan.

Το Nissan Ariya Surfwagon concept συνδυάζει επίσης τη ρετρό σχεδίαση με τη σύγχρονη τεχνολογία, επανα-

προσδιορίζοντας το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό crossover  Ariya ως ένα wagon surf για την παραλία, με εξωτε-

ρική “ξύλινη” επένδυση και άλλα αξεσουάρ.

Η έκθεση Thrill Street της Nissan στο Συνεδριακό Κέντρο West Hall του Λας Βέγκας, 
θα παρουσιάσει επτά διαφορετικά οχήματα και δύο ενότητες  με αξεσουάρ NISMO 

εκτός και εντός δρόμου, για εκείνους τους ιδιοκτήτες Nissan που επιθυμούν 
να εξατομικεύουν τα δικά τους οχήματα.

Γίνετε δημιουργικοί με τα EVs
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NISSAN CONCEPTS

Το πρόσφατα επανασχεδιασμένο Nissan Frontier

εμπνέει ήδη τους ιδιοκτήτες του για να το μεταμορ-

φώσουν, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει την προσω-

πικότητά τους  και τις δραστηριότητες που

προτιμούν. Προς τον σκοπό αυτό, δύο πρωτότυπα

που παρουσιάζονται στην SEMA θα αναδείξουν το

εύρος των δυνατοτήτων του επανασχεδιασμένου

Frontier.

Το concept NISMO Off-Road Frontier V8, που κατα-

σκευάστηκε από την Forsberg Racing, οδηγεί το

Frontier στα όρια του ενθουσιασμού, με κινητήρα

TITAN V8, μοναδική ανάρτηση, φαρδύτερο αμά-

ξωμα και πολλαπλά καλούδια NISMO Off-Road.

Στο άλλο άκρο του φάσματος, η λάτρης της Nissan

και influencer Christina Roki θα παρουσιάσει ένα

Frontier Street Truck project. Διαθέτοντας μια ξε-

χωριστή εμφάνιση και χαμηλωμένο με ένα μονα-

δικό πακέτο ζαντών και ελαστικών, το Frontier της

Roki θυμίζει την μόδα του "mini truckin" της δεκαε-

τίας του '90. 

Το Frontier προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες



● ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ● #21034

BYD ETP3
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Το κινέζικο ηλεκτρικό βαν στην Ελλάδα

BYD ETP3

παρουσίαση «



● ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ● #21036



παρουσίαση «

Το ETP3 είναι προϊόν εξέλιξης του Truck Research

Institute της BYD. Πρόκειται για το τμήμα της εταιρείας

που ασχολείται με το R&D και τον σχεδιασμό ́ ολόκλη-

ρου του οχήματος και του πλαισίου για αμιγώς ηλε-

κτρικά́ επαγγελματικά́ οχήματα, αλλά́ και ειδικά́

οχήματα που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό́

κλάδο, στα Logistics, στα λιμάνια και στις υπηρεσίες

κοινής ωφέλειας.

Οι διαστάσεις του ETP3 είναι 4,46 μ. μήκος, 1,72 μ. πλά-

τος και 1,875 μ. ύψος, ενώ το μεταξόνιο φτάνει τα 2,725

μέτρα. Ο χώρος φόρτωσης έχει διαστάσεις 1,95 μ.

βάθος, 1,4 μ. πλάτος και 1,3 μ. ύψος ενώ η απόσταση

ανάμεσα στους θόλους είναι 1,23 μ.. Με συνολικό όγκο

φόρτωσης 3,5 κ.μ., το ETP3 μπορεί να καλύψει μεγάλο

εύρος αναγκών και του πιο απαιτητικού επαγγελματία.

Το  ETP3 κινεί ένας ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου

ρεύματος μόνιμου μαγνήτη (synchronous) υψηλής

ενεργειακής απόδοσης, μέγιστης ισχύος 100 kW (136

PS) και μέγιστης ροπής 210 Nm. Την απαιτούμενη για

την κίνηση ενέργεια παρέχει μπαταρία λιθίου – φω-

σφορικού άλατος σιδήρου (LiFePO4), χωρητικότητας

44,9 kWh. Η μπαταρία είναι τεχνολογίας BLADE της

BYD, που εξασφαλίζει μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνό-

τητα λόγω μειωμένου όγκου των στοιχείων που την

αποτελούν και – χάρη στο ειδικό σύστημα θερμικής

διαχείρισης BTMS – εξαιρετική συμπεριφορά όσον

αφορά στη θερμοκρασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα

σταθερή απόδοση, αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια

ζωής. Η τυποποιημένη κατανάλωση ενέργειας του

ETP3 είναι εντυπωσιακά χαμηλή, μόλις 16,036 kWh/100

χλμ..

Η φόρτιση του οχήματος γίνεται τόσο με φορτιστή εναλ-

To ETP3 έχει μικτό βάρος 2.420 κιλά και ωφέλιμο φορτίο 780 κιλά. Η απόλυτα ρεαλιστική αυτονομία των 275 χιλιο-
μέτρων εντός πόλης (233 χλμ. συνδυαστικά), το καθιστά ιδανικό όχημα για εταιρείες ταχυμεταφορών, επιχειρήσεις
διανομών πάσης φύσεως (φαρμακαποθήκες, super markets, κάβες κλπ.) αλλά και κάθε επαγγελματία που θέλει να
κινηθεί με «πράσινο» περιβαλλοντικό αποτύπωμα, χωρίς περιορισμούς στην κυκλοφορία και, το κυριότερο, με ση-
μαντικό οικονομικό όφελος στο κόστος κίνησης, που ανάλογα με την ετήσια διανυθείσα απόσταση μπορεί να φτάσει
σε ύψος αρκετών χιλιάδων ευρώ.
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BYD ETP3
λασσόμενου ρεύματος (AC) όσο και με ταχυφορτιστή

συνεχούς ρεύματος (DC). Η ισχύς φόρτισης του ETP3

είναι 6,6 kW για εναλλασσόμενο ρεύμα και 50 kW για

συνεχές. Η φόρτιση από το 20% έως το 100% της χω-

ρητικότητας της μπαταρίας διαρκεί μόλις 30’ της

ώρας ή 5,5 ώρες, με συνεχές και εναλλασσόμενο

ρεύμα αντίστοιχα.

Η οδήγηση του ETP3 είναι ιδιαίτερα εύκολη και άνετη

ανεξάρτητα φορτίου, με μία καλορυθμισμένη ανάρ-

τηση (Γόνατα Μακ Φέρσον μπροστά, φύλλα σούστας

πίσω). Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι

κάτω από 90% και ο οδηγός σηκώσει το πόδι του από

το πεντάλ του γκαζιού, το όχημα φρενάρει μέσω του

ηλεκτροκινητήρα, ενώ παράλληλα φορτίζεται η μπα-

ταρία του (ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση, re-

generative braking). Επιπλέον, το ETP3 οδηγείται με

λειτουργία “one pedal”, με τον οδηγό να καταφεύγει

σπάνια στο πεντάλ των φρένων και μόνο για πλήρη

ακινητοποίηση του οχήματος.

Αυτό προσφέρει επιπλέον άνεση ενώ την ίδια στιγμή

συμβάλλει στη μικρότερη φθορά στα τακάκια των

φρένων, με αποτέλεσμα μικρότερο κόστος συντήρη-

σης.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην παραμικρή λε-

πτομέρεια της κατασκευής του οχήματος: από πλή-

θος λύσεων για να κάνουν πιο άνετη και εύκολη τη

ζωή του οδηγού έως την παρουσία συστημάτων

ασφαλείας και δύο αερόσακων. Ιδιαίτερης μνείας

αξίζουν το πολυλειτουργικό τιμόνι, η TFT ψηφιακή

οθόνη λειτουργιών στον πίνακα οργάνων και η

οθόνη αφής LED στην κεντρική κονσόλα, το ηλε-

κτρικό χειρόφρενο (EPB), το σύστημα προβολέων με

αυτόματη εναλλαγή ανάμεσα σε φώτα πορείας και

μεσαία σκάλα, ο κλιματισμός της καμπίνας επιβατών,

το ψηφιακό ραδιόφωνο με 4 ηχεία κλπ.. Συρόμενες

πόρτες αριστερά και δεξιά ανήκουν στον βασικό εξο-

πλισμό, όπως και ανοιγόμενη προς τα πάνω πίσω

πόρτα και ανθεκτικό στη φθορά πάτωμα από κράμα

αλουμινίου στον χώρο φόρτωσης, με άγκιστρα πρόσ-

δεσης φορτίου. 

Η προτεινόμενη λιανική τιμή του BYD ETP3 είναι €

34.820 (πλέον ΦΠΑ) ενώ ο χρόνος παράδοσης από

την παραγγελία ιδιαίτερα σύντομος, περίπου 3 μήνες.

Το ETP3 μπορεί να γίνει ακόμα πιο προσιτό, καθώς

μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» η

απόκτησή του επιδοτείται από το κράτος με το ποσό

των € 8.000. Φυσικά, υπάρχει και η δυνατότητα χρή-

σης του ETP3 μέσω κάποιου προγράμματος Leasing,

με το όφελος της κρατικής επιδότησης να παραμένει

σε ισχύ.



● ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ● #21038

Hλεκτρικά φορτηγά για εργοτάξιο!

παρουσίαση «

Mercedes-Benz Trucks



Η Mercedes-Benz Trucks
συνεχίζει να προωθεί 

την ηλεκτροκίνηση 
των μεταφορών με

μεγάλη  ταχύτητα. 
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Αυτό καθιστά το ηλεκτρικό φορτηγό κατάλληλο για μεταφορές σε εργοτάξια και
μπορεί να αντικαταστήσει προηγούμενες λύσεις μετάδοσης κίνησης με βάση το
ντίζελ, τόσο όσον αφορά τη μεταφορά όσο και την διαθέσιμη ισχύ του φορτηγού.
Η Mercedes-Benz Trucks εξοπλίζει ήδη το eActros, το οποίο τέθηκε σε σειρά

παραγωγής το 2021, σε εκδόσεις για διανομή βαρέως τύπου με την κατάλληλη
τεχνολογια και τον ισχυρό ηλεκτροκινητήρα..
Μαζί με τους συνεργάτες, η Mercedes-Benz Trucks παρουσιάζει επίσης για

πρώτη φορά ένα ηλεκτρικό πρωτότυπο του φορτηγού εργοταξίου Arocs ως μίξερ
φορτηγών, με μπαταρία.
Ένα στα πέντε φορτηγά που πουλάει ηMercedes-Benz στην Ευρώπη ανήκει στο
τμήμα των εργοταξίων, το οποίο είναι το δεύτερο πιο σημαντικό τμήμα της αγοράς
για τον κατασκευαστή μετά τις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Διαδραματίζει
λοιπόν ιδιαίτερο ρόλο στον εξηλεκτρισμό  της μεταφοράς με EV φορτηγά. Μέχρι
το 2030, τα επαγγελματικά οχήματα που θα είναι ουδέτερα σε εκπομπές CO2 στην
οδήγηση θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν έως και το 60 τοις εκατό των πωλή-
σεων φορτηγών Daimler στις αγορές της ΕΕ30.
Σε συνεργασία με τον κατασκευαστή ανατρεπόμενων φορτηγών του Μονάχου
MEILLER, η Mercedes-Benz Trucks έχει αναπτύξει μια σειρά εξηλεκτρισμένων
φορτηγών σε τύπους ρυμουλκούμενων. Το σύστημα, που αναπτύχθηκε για το
eActros LongHaul και παρουσιάστηκε ως πρωτότυπο στην Bauma, έχει συνεχή
ισχύ 58 kW. Στη σειρά παραγωγής, η ισχύς της ηλεκτρικής ενέργειας σχεδιάζεται
να παράγει σημαντικά περισσότερη ισχύ. Η ροπή του πρωτοτύπου είναι 300 Nm.
Η ηλεκτρική απογείωση μετατρέπει το συνεχές ρεύμα από τις μπαταρίες του
eActros LongHaul σε εναλλασσόμενο ρεύμα μέσω ενός μετατροπέα που είναι
συνδεδεμένος στο πίσω μέρος της καμπίνας του οδηγού. Η συμπαγής κατασκευή
του συστήματος επιτρέπει το eActros LongHaul να λειτουργεί με ένα τυπικό ρυ-
μουλκούμενο – όντας ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τις εταιρείες μεταφορών που
χρησιμοποιούν το όχημα για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών.

“

Στην εκδήλωση, η Mercedes-Benz Trucks παρουσίασε
το πρωτότυπο  του eActros LongHaul, το οποίο

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο IAA Transportation
τον Σεπτέμβριο, με ηλεκτρική τεχνολογία για 
ημιρυμουλκούμενα όπως και ανατρεπόμενα.
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Το eActros LongHaul σειράς παραγωγής θα έχει αυ-
τονομία περίπου 500 χιλιομέτρων με μία μόνο φόρ-
τιση μπαταρίας και θα έχει δυνατότητα φόρτισης
μεγαβάτ. Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στο
eActros LongHaul χρησιμοποιούν τεχνολογία κυψε-
λών λιθίου-φωσφορικού σιδήρου (LFP). Αυτά χαρα-
κτηρίζονται κυρίως από μεγάλη διάρκεια ζωής και
περισσότερη αξιοποιήσιμη ενεργεια. Οι μπαταρίες της
παραγωγής eActros LongHaul μπορούν να φορτι-
στούν από 20 έως 80 τοις εκατό σε πολύ λιγότερο από
30 λεπτά σε ένα σταθμό φόρτισης με ισχύ περίπου
ένα μεγαβάτ.

Η Karin Rådström, Διευθύνουσα Σύμβουλος
Mercedes-Benz Trucks ανέφερε ότι: «Εργαζόμαστε
σε ένα χαρτοφυλάκιο εντελώς ουδέτερο σε εκπομπές
CO2 - συμπεριλαμβανομένου του απαιτητικού κατα-
σκευαστικού τμήματος. Ιδιαίτερα ευέλικτα, στιβαρά
και ισχυρά φορτηγά έχουν ζήτηση εδώ. Είναι επίσης
ένας πολύ σύνθετος χώρος εξηλεκτρισμού λόγω της
μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών. Ως εκ τούτου, οι συ-
νεργασίες μεταξύ κατασκευαστών οχημάτων και κα-

τασκευαστών αμαξωμάτων είναι ζωτικής σημασίας
για να προσφέρουμε στους πελάτες μας τις σωστές
λύσεις».

Η Stina Fagerman, Επικεφαλής Μάρκετινγκ,
Πωλήσεων και Υπηρεσιών της Mercedes-Benz
Trucks: «Τα οχήματα εργοταξίων όπως οι μπετονιέ-
ρες φορτηγών είναι από τις πιο ενεργοβόρες εφαρ-
μογές – τόσο λόγω των υλικών που μεταφέρονται
όσο και λόγω της λειτουργίας των αμαξωμάτων. Ο
εξηλεκτρισμός αυτών δεν είναι εύκολη υπόθεση»
Τα πρώτα πρωτότυπα υποβάλλονται ήδη σε εντατι-

κές δοκιμές και το eActros LongHaul θα δοκιμαστεί
σε δημόσιους δρόμους φέτος. Το επόμενο έτος, πρω-
τότυπα παραγωγής σχεδόν της σειράς θα παραδο-
θούν στους πελάτες για δοκιμή. Οι μηχανικοί της
Mercedes-Benz Trucks σχεδιάζουν το eActros
LongHaul ώστε να ανταποκρίνεται στις ίδιες απαιτή-
σεις ανθεκτικότητας με ένα συγκρίσιμο συμβατικό
Actros μεγάλων αποστάσεων βαρέως τύπου. Το
όχημα προγραμματίζεται να είναι έτοιμο για σειρά πα-
ραγωγής το 2024.

eActros LongHaul 



● ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ● #21042

FIAT Doblo & Ε-Doblo
Mέγιστο επίπεδο εξυπηρέτησης των επαγγελματιών!
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Με τη διάθεση των νέων
Doblo και Ε-Doblo, 

η FIAT Professional 
συνεχίζει την ανανέωση

της προϊόντικής της 
γκάμας, εστιάζοντας

σε έξυπνες λύσεις και
καινοτόμες υπηρεσίες με
στόχο το μέγιστο επίπεδο

εξυπηρέτησης των 
επαγγελματιών



● ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ● #21044



Το Doblο αποτελεί διαχρονικά ένα από τα
πλέον επιτυχημένα ελαφρά επαγγελματικά

μοντέλα (LCV) της Ελληνικής αγοράς.
Πρακτικό, αποδοτικό, αξιόπιστο και κυρίως

προσαρμόσιμο στις ανάγκες των χρηστών, το
Doblο κατάφερε να αποτελεί συνώνυμο της

κατηγορίας των συμπαγών Van. 

Τώρα, η FIAT Professional αλλάζει σελίδα, με τη διάθεση των νέων

Doblο και Ε-Doblο, τα οποία με έξυπνες λύσεις, αλλά και καινοτόμες

υπηρεσίες θα προσφέρουν το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης

και απόδοσης, εστιάζοντας στον απόλυτο πρωταγωνιστή για την FIAT

Professional. Τον επαγγελματία.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του μοντέλου, το Doblο είναι διαθέσιμο

και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, το Ε-Doblο. Πρόκειται για το τρίτο

κατά σειρά αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της FIAT Professional, μετά

τα E-Ducato και E-Scudo, συνεχίζοντας τη δυναμική πορεία της

μάρκας και στην εποχή της εξηλεκτρισμένης κίνησης

Με εστίαση στην ευελιξία, τα νέα Doblο και Ε-Doblο είναι διαθέσιμα

με δύο μεταξόνια (κοντό L1 – μακρύ L2) ενώ μπορούν να μεταφέ-

ρουν έως και 2 ευρωπαλέτες. Ειδικότερα η έκδοση με το μακρύ με-

ταξόνιο μπορεί να φτάσει έως και τα 4,4κ.μ. ωφέλιμου όγκου χάρη

και στην έξυπνη λύση “Magic Cargo”. Αντίστοιχα εντυπωσιακές είναι

οι τιμές που αφορούν στο ωφέλιμο φορτίο, όπου στην περίπτωση

του αμιγώς ηλεκτρικού Ε-Doblο αγγίζουν τα 800 κιλά και στην πε-

ρίπτωση του Doblο τα 1.000 κιλά.

Όπως και σε όλα τα μοντέλα της FIAT Professional, ιδιαίτερα πλού-

σιος είναι ο εξοπλισμός, ενώ μια σειρά από έξυπνες και πρακτικές

ιδέες κάνουν πιο εύκολη και ασφαλή την καθημερινότητα του επαγ-

γελματία. Μία από αυτές είναι το “Magic Cargo” το οποίο επιτρέπει

την αύξηση του διαθέσιμου όγκου φόρτωσης κατά 0,5κ.μ. και κυ-

ρίως την εύκολη φόρτωση αντικειμένων με μήκος έως 3,4μ., όπως

για παράδειγμα σωλήνες ή σκάλες. Παράλληλα και κάτω από τη

θέση του συνοδηγού μπορούν να τοποθετηθούν κουτιά ή εύθραυ-

στα αντικείμενα, ενώ ένα αναδιπλούμενο και περιστρεφόμενο ράφι

μετατρέπει αν χρειαστεί το εσωτερικό του Doblο σε ένα κινητό γρα-

φείο.
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Το Ε-Doblο εφοδιάζεται με αμιγώς ηλεκτρικό σύ-

στημα κίνησης απόδοσης 100kW (136 ίππων) και

μπαταρία χωρητικότητας 50kWh που του εξα-

σφαλίζει περισσότερα από 280χλμ. αυτονομίας

στον κύκλο WLTP. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό σύ-

νολο χαρίζει στο νέο E-Doblο τελική 130χλμ./ώρα,

ενώ άμεση είναι η επιτάχυνση χάρη στη σταθερή

ροπή των 260Nm. Την ίδια στιγμή, το μοντέλο

χάρη στο σύστημα “Quick Charge Mode” έχει τη

δυνατότητα φόρτισης με ισχύ έως και 100 kW,

στοιχείο που του επιτρέπει να φορτίζει το 80% της

μπαταρίας του σε μόλις 30 λεπτά.

Αντίστοιχα τo Doblο αξιοποιεί ένα εξαιρετικά απο-

δοτικό diesel κινητήριο σύνολο απόδοσης 130

ίππων, το οποίο είναι διαθέσιμο με μηχανικό κι-

βώτιο 6 σχέσεων ή αυτόματο 8 σχέσεων.

Το FIAT Professional E-Doblο παράγεται στο Vigo

της Ισπανίας, ενώ οι εκδόσεις με θερμικό κινη-

τήρα (Doblο), στο Vigo της Ισπανίας και στο

Mangualde της Πορτογαλίας
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Διαχρονικά η FIAT Professional, η πρώτη μάρκα στον κόσμο που δημιουργήθηκε ειδικά για ελα-

φρά επαγγελματικά οχήματα (LCV), προσφέρει μια ευρεία γκάμα παροχών που κάνουν ακόμα πιο

άνετη και αποδοτική τη χρήση των οχημάτων της από τους επαγγελματίες. Έχοντας πάντα στη θέση

του πρωταγωνιστή τον επαγγελματία και τις ανάγκες του, η FIAT Professional προσφέρει και με

τα νέα Doblο και Ε-Doblο σειρά προνομίων -για όλες τις εκδόσεις- όπως:

• Χρηματική έκπτωση 2.000 ευρώ

• Άτοκο πρόγραμμα χρηματοδότησης

• Περιοδικούς δωρεάν τεχνικούς ελέγχους

• 5ετη εργοστασιακή εγγύηση με ισχύ έως και 200.000χλμ.

• Δωρεάν 5ετη υπηρεσία οδικής βοήθειας

Τα νέα FIAT Professional Doblο και Ε-Doblο είναι άμεσα διαθέσιμα για παραγγελίες στην Ελληνική

αγορά.
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Πρωταγωνιστής ο επαγγελματίας






