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Ενημέρωση: 

Μέσω gov.gr η ανανέωση της κάρτας ψηφιακού

ταχογράφου

Ενημέρωση:

Πρώτες ύλες και προδιαγραφές Euro αυξάνουν

τις τιμές

Ενημέρωση: 

Η ηλεκτροκίνησση προσφέρει σημαντικές λύσεις

στην εφοδιαστική αλυσίδα

Αποστολή στην Φρανκφούρτη: Automechanika

Frankfurt - αναλυτικό φωτορεπορτάζ

Τεχνολογία:
SCANIA

Ένα ηλεκτρικό SCANIA μικτού φορτίου 64
τόνων εργάζεται σε λατομείο

Τεχνολογία:  
VOLVO TRUCKS

H Volvo παραδίδει ηλεκτρικά φορτηγά
με χάλυβα χωρίς ορυκτά

Παρουσίαση: 
ΜERCEDES-BENZ GenH2

Δοκιμές φορτηγού υδρογόνου!

Παρουσίαση: 
FORD RANGER PLATINUM
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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,

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα στον κλάδο των μεταφορών όπου δεν

είναι απίθανο να μπει πλαφόν στις τιμές κομίστρων των αυτοκινητιστών ώστε να διασφαλιστεί ο χώρος

από τις εκτός ανταγωνισμού τιμές που έχουν φέρει σε δυσμενή θέση τους μεταφορείς.

Σύμφωνα με τα όσα επιδιώκουν οι αυτοκινητιστές μέσω των επίσημων οργάνων τους επιθυμούν οι

τιμές πωλήσεων ( κοινώς τα κόμιστρα που χρεώνουν στους πελάτες) να αναπροσαρμόζονται με βάση

την αύξηση ή την μείωση του λειτουργικού κόστους (τιμές των καυσίμων) αλλά και δευτερευόντως του

σταθερού κόστους (φορολογία, ασφαλιστικά ταμεία, τέλη κυκλοφορίας, κ.τ.λ.) το οποίο έχει σημαντικές

αυξήσεις (έχει κατατεθεί σχετική μελέτη με ενδεικτικό κόστος μεταφοράς).  

Στόχος όλων των παραπάνω να διασφαλίζει τα φορολογικά έσοδα της χώρας διευκολύνοντας την βιω-

σιμότητα του κλάδου των Ελληνικών επιχειρήσεων και να  συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλή-

ματος της αδήλωτης δραστηριότητας των εισαγόμενων μεταφορέων.

Σημαντική είναι και η εξέλιξη που αφορά τη διαδικασία έκδοση κάρτας για τον ταχογράφο! Μέσω gov

με μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία, μπορούν πλέον οι επαγγελματίες οδηγοί να εκδίδουν, να ανανεώνουν

και να αντικαθιστούν την κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού.

O ψηφιακός κόσμος ενσωματώνεται στον χώρο των Μεταφορών ώστε να εξοικονομηθούν ώρες και

ταλαιπωρία για τους αυτοκινητιστές σε αρμόδιες υπηρεσίες.

Επίσης, στις επόμενες σελίδες μπορείτε να διαβάστε για ένα ακόμη νέο παράγοντα που αναμένεται να

συμπαρασύρει τις τιμές των νέων αυτοκινήτων και των φορτηγών προς τα επάνω και δεν είναι άλλος

από τη θέσπιση των νέων προτύπων Euro7 στις εκπομπές ρύπων που θα ισχύσουν σε όλα τα νέα αυ-

τοκίνητα τόσο στα επιβατικά όσο και στα επαγγελματικά από τον Ιούλιο του 2025.

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

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

“

Mέσω GOV.GR η ανανέωση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

Ειδικότερα, οι επαγγελματίες οδηγοί που διαθέτουν

ισχύουσα άδεια οδήγησης για τις κατηγορίες ΒΕ, C1, C1E,

C, CE, D1, D1E, D και DE έχουν τη δυνατότητα να υποβάλ-

λουν ψηφιακά αίτηση για τις εξής περιπτώσεις:

• Αρχική έκδοση κάρτας

• Ανανέωση κάρτας

• Αντικατάσταση κάρτας λόγω απώλειας

• Αντικατάσταση κάρτας λόγω κλοπής

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του

Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών από

τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και

Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής

Διακυβέρνησης, σε εφαρμογή της προγραμματικής συμ-

φωνίας που έχουν υπογράψει τα συναρμόδια Υπουργεία

για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα Μεταφορών

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Μέσω του gov.gr, με μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία, μπορούν πλέον οι επαγγελματίες οδη-
γοί να εκδίδουν, να ανανεώνουν και να αντικαθιστούν την κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου
Οδηγού. 

■ Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
Μέσω gov η ανανέωση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου
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 ενημέρωση

“

Mέσω GOV.GR η ανανέωση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

Είναι προσβάσιμη είτε απευθείας στο tacho-cards.ser-

vices.gov.gr, είτε μέσω του gov.gr, στην ενότητα

«Επιχειρηματική δραστηριότητα» και την υποενότητα

«Αδειοδοτήσεις» και στον τομέα «Μεταφορές». Η χρήση της

πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή:

1. Οι επαγγελματίες οδηγοί εισέρχονται στην πλατφόρμα

χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους στο Taxisnet.

2. Κατόπιν, συμπληρώνουν την αίτησή τους, επισυνάπτοντας

τη φωτογραφία και το δείγμα της υπογραφής τους

3. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση και την πλη-

ρωμή του κατάλληλου ηλεκτρονικού παραβόλου.

4. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησης, οι ενδια-

φερόμενοι ειδοποιούνται για να παραλάβουν την Κάρτα

Ψηφιακού Ταχογράφου αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιο-

δοτημένου προσώπου, από την Υπηρεσία Μεταφορών και

Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας που θα επιλέ-

ξουν.

Η πλατφόρμα παρέχει επίσης τη δυνατότητα σε όποιον υπο-

βάλλει αίτηση να παρακολουθεί την πορεία της. Με τον

τρόπο αυτό, απλουστεύεται μια ιδιαίτερα σημαντική αλλη-

λεπίδραση των επαγγελματιών οδηγών με το Δημόσιο, απο-

φεύγοντας τις περιττές επισκέψεις με φυσική παρουσία και

μειώνοντας δραστικά τη γραφειοκρατία.

Σημειώνεται ότι από το 2006 όλα τα νέα φορτηγά και λεω-

φορεία που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι

υποχρεωτικά εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο. Σε ετή-

σια βάση στην Ελλάδα εκδίδονται περισσότερες από 20.000

κάρτες Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού. Η κάρτα οδηγού

του ψηφιακού ταχογράφου είναι απαραίτητη προκειμένου

να μπορεί ο οδηγός να χρησιμοποιεί το όχημα. Επιπλέον, η

κάρτα ψηφιακού ταχογράφου λειτουργεί ως έγγραφο ταυ-

τοποίησης για τους οδηγούς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και

μέσω αυτής είναι δυνατή η αποθήκευση δεδομένων που

διασφαλίζουν την οδική ασφάλεια όπως ενδεικτικά: χρόνοι

οδήγησης και ανάπαυλας, ταχύτητα οχήματος και διανυ-

θείσα απόσταση.
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Η έλλειψη μικροτσιπ συνεχίζει να ταλανίζει την παραγωγή αυ-

τοκινήτων την ώρα που οι τιμές των νέων μοντέλων αναπό-

φευκτα θα πάρουν τον ανήφορο εξαιτίας των νέων πρότυπων

Euro7 που θα υιοθετήσουν οι εταιρείες έως το 2025. Σχεδόν

μετά από δύο χρόνια,οι καθυστερήσεις στην παραγωγή των

οχημάτων εξαιτίας της έλλειψης των ημιαγωγών  δοκιμάζουν

σκληρά την Παγκόσμια Αυτοκινητοβιομηχανία και τις αντοχές

των εργοστασίων και την ομαλή παραγωγή εκατομμυρίων

οχημάτων σε όλο τον κόσμο.Οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιο-

μηχανίες δείχνουν να έχουν ομαλοποιήσει το σοβαρό θέμα

που έχει αποσυντονίσει τους χρόνους παράδοσης των νέων

μοντέλων . Υπολογίζεται ότι σχεδόν 4,4 εκατομμύρια αυτοκί-

νητα δεν θα παραδοθούν εξαιτίας της έλλειψης των μικροτσιπ

σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως αναφέρει το AutoForecast Solutions, μόνο στη Βόρεια

Αμερική η παραγωγή των τοπικών εργοστασίων μειώθηκε

μέσα σε μια εβδομάδα κατά 79.000 μονάδες. Στα εργοστάσια

της Ευρώπης, η παραγωγή έχει απομειωθεί κατά 1,38 εκα-

τομμύρια οχήματα. Πάντως,  το τελευταίο διάστημα διαφαίνε-

ται μια ομαλοποίηση στον εφοδιασμό των εργοστασίων με

ημιαγωγής, κάτι που θα τονώσει και την ζήτηση των πελατών

για την αγορά αυτοκινήτου. Εκτός από την έλλειψη των μικρο-

τσιπ οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν να λύσουν έναν ακόμη

δύσκολο γρίφο αυτό των απανωτών αυξήσεων στις τιμές των

μοντέλων του, που έχει ξεπεράσει κατά μέσο όρο το 15 – 20%

στις περισσότερες φίρμες. Μια νέα αύξηση στις τιμές εξαιτίας

της αύξησης των πρώτων υλών ίσως να είναι πολύ κοντά.

Όπως αναφέρεται η Toyota εξετάζει μια νέα αύξηση στις τιμές

των μοντέλων της, με το νέο επιπλέον κόστος να το επωμί-

ζονται και πάλι οι νέοι πελάτες. Και όλα αυτά τη στιγμή που η

δέσμευση τιμής είναι για πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες …

όνειρο θερινής νυκτός με πολλές φίρμες.

 ενημέρωση

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει να διαχειριστεί δύο «πονοκεφάλους», την συνεχιζόμενη έλλειψη
μικροτσιπ και τις νέες προδιαγραφές ρύπων Euro7 που απειλούν να εκτοξεύσουν τις τιμές των
μελλοντικών αυτοκινήτων.

Οι πρώτες ύλες και οι νέες προδιαγραφές Euro7 απειλούν

τις τιμές των αυτοκινήτων και των φορτηγών!

“

Πρώτες ύλες και προδιαγραφές Euro 7 αυξάνουν τις τιμές
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Ένας ακόμη νέος παράγοντας που αναμένεται να συμπα-

ρασύρει τις τιμές των νέων αυτοκινήτων προς τα επάνω

είναι η θέσπιση των νέων προτύπων Euro7 στις εκπομπές

ρύπων που θα ισχύσουν σε όλα τα νέα αυτοκίνητα τόσο

στα επιβατικά όσο και στα επαγγελματικά από τον Ιούλιο

του 2025.

Αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι οι κατευθυντήριες

γραμμές αναμένεται να μειώσουν τις εκπομπές οξειδίων

του αζώτου από αυτοκίνητα και φορτηγά κατά 35% σε σύγ-

κριση με τους υπάρχοντες κανονισμούς εκπομπών καυ-

σαερίων για ρύπους - εκτός του διοξειδίου του άνθρακα -

και κατά 56% από λεωφορεία και φορτηγά. Οι νέες προ-

διαγραφές θα συμπληρώσουν τους κανόνες της ΕΕ για την

κλιματική αλλαγή για το CO2

Τα νέα πρότυπα προυποθέτουν και την εφαρμογή νέων τε-

χνολογιών για την απομειώση των ρύπων στα επίπεδα

που έχει ορίσει η EE. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι τιμές

των αυτοκινήτων προδιαγραφών Euro7, αναπόφευκτα να

ακολουθήσουν ανοδική πορεία. Τα συγκεκριμένα πρότυπα

θα ισχύσουν για τουλάχιστον 10 χρόνια με στόχο οι εται-

ρείες να δημιουργήσουν μοντέλα που θα εκπέμπουν

ακόμη λιγότερους ρύπους.Στα ντίζελ αυτοκίνητα οι νέες τε-

χνολογίες θα είναι ακόμη πιο δαπανηρές μιας και τα νέα

πρότυπα προβλέπουν μείωση στο μέγιστο όριο για το οξεί-

διο του αζώτου (NOx) στα 60 mg/χλμ από 80 mg/χλμ. Στα

μοντέλα βενζίνης το όριο είναι τα 60 mg/χλμ. Οι μεγάλες

αυτοκινητοβιομηχανίες καλούνται να ξοδέψουν μαμούθ

χρηματικά ποσά για το κόστος προσαρμογής στα νέα δε-

δομένα. Η VW είναι πιθανόν να χρειαστεί να επενδύσει

πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ, για την ανάπτυξη νέων

τεχνολογιών που απαιτείται ώστε να εφαρμοστεί ο νέος

κανονισμός. Τεράστια είναι τα ποσά που θα πρέπει να δα-

πανήσουν οι κατασκευαστές φορτηγών μιας και τα επαγ-

γελματικά οχήματα έχουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές στις

εκπομπές ρύπων και οι νέες τεχνολογίες θα επιβαρύνουν

δραματικά την τελική τιμή στα νέα μοντέλα.

 ενημέρωση

“

Πρώτες ύλες και προδιαγραφές Euro 7 αυξάνουν τις τιμές

■ To Euro7 φέρνει αναπόφευκτες αλλαγές
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Ο κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε ως βασική προτεραιότητά

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να καταστούν

οι μεταφορές βιώσιμες και σε αυτό το πλαίσιο, η καινοτομία

και η ψηφιακή μετάβαση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο

στην ανάπτυξη της Ψυχόμενης και της Εφοδιαστικής αλυ-

σίδας συνολικά, καθώς βελτιώνουν την αποδοτικότητα των

μεταφορών και προσφέρουν λύσεις στην αγορά. Σχετικά

δήλωσε:

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συμμετέχει στο

συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό έργο FENIX, το οποίο

αποτελεί την πρώτη πανευρωπαϊκή ομοσπονδιακή αρχιτε-

κτονική για απρόσκοπτη ανταλλαγή και κοινή χρήση δεδο-

μένων ανάμεσα στις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες

μεταφορών και εφοδιαστικής.

Η υιοθέτηση τέτοιων εργαλείων Τεχνολογιών

Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως αποτέλεσμα την

αύξηση της απόδοσης, προσφέροντας εξοικονόμηση χρό-

νου και κόστους, ενώ περιορίζει τις εκπομπές άνθρακα

μέσω της καλύτερης φόρτωσης και της χρήσης ενεργειακά

αποδοτικών τρόπων λειτουργίας για την Ψυχόμενη

Αλυσίδα».

Σε θεσμικό επίπεδο, ο Υφυπουργός Μεταφορών σημείωσε

ότι στην Κυβερνητική Επιτροπή για την Εφοδιαστική, όπου

συμμετέχει ως αντιπρόεδρος, πραγματοποιείται σε συνερ-

γασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, η αναδιαμόρφωση του

νόμου 4302/2014, με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλ-

λοντος παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής και την ενδυνά-

μωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

 ενημέρωση

Η ηλεκτροκίνηση προσφέρει σημαντικές λύσεις 

στην Ψυχόμενη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Τα οφέλη που μπορεί να εξασφαλίσουν η χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών στην

Ψυχόμενη Εφοδιαστική Αλυσίδα, παρουσίασε , ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις

Μεταφορές κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, στο συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics.    


Ηλεκτροκίνηση και εφοδιαστική αλυσίδα

■ Mιχάλης Παπαδόπουλος
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 ενημέρωση

“

Ηλεκτροκίνηση και εφοδιαστική αλυσίδα

Όπως είπε:

«Εξετάζουμε την ένταξη στο νέο θεσμικό πλαίσιο της έν-

νοιας της Βιώσιμης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, έτσι ώστε με

την επαρκή πληροφόρηση σχετικά με το περιβαλλοντικό

αποτύπωμα, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να προ-

κρίνουν πιο βιώσιμες επιλογές παραδόσεων και μετακι-

νήσεων.

Η χρήση «καθαρών τεχνολογιών» είναι κομβικός παρά-

γοντας για τη μεταφορά και τη διανομή αγαθών και εμ-

πορευμάτων εντός του αστικού ιστού, όπως

αναδεικνύεται εμφατικά, μάλιστα, στην παρούσα συγκυ-

ρία.

Η ηλεκτροκίνηση μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά, ει-

δικά στην αστική εφοδιαστική αλυσίδα, μειώνοντας το

ημερήσιο κόστος των επιχειρήσεων και περιορίζοντας το

περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δραστηριότητας, βελτιώ-

νοντας τις συνθήκες μεταφοράς και διανομής των ψυχό-

μενων προϊόντων».

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι η σημερινή κυβέρνηση

δημιουργεί τις υποδομές που υποστηρίζουν αυτή την επι-

λογή, με τον πολλαπλασιασμό των σημείων φόρτισης, τα

οποία θα αυξηθούν περαιτέρω, μέσα από τα Σχέδια

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας των Δήμων, ενώ σημεία

φόρτισης μπορούν να εγκατασταθούν και στα νέα «logis-

tic centers».  

Ο Υφυπουργός Μεταφορών πρόσθεσε ότι στις διεθνείς

μεταφορές, η Ελλάδα τηρεί τη συμφωνία «ATP», σχετικά

με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στη μεταφορά των

ευπαθών τροφίμων. Συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Προβλέπονται συγκεκριμένες απαιτήσεις μόνωσης του

εξοπλισμού, στον θάλαμο ή τη δεξαμενή όταν πρόκειται

για τα υγρά τρόφιμα, καθώς και τις ψυκτικές συσκευές,

η καλύτερη λειτουργία των οποίων περιορίζει και τις εκ-

πομπές αερίων του θερμοκηπίου.    

Χορηγείται σχετική πιστοποίηση από εργαστήριο του

ΕΜΠ, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ψυκτικής

αλυσίδας. Το όχημα πρέπει να φέρει το σχετικό πιστοποι-

ητικό και το Υπουργείο Μεταφορών έχει θεσπίσει και το

πλαίσιο διενέργειας των ελέγχων».  

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός

Μεταφορών τόνισε ότι  η μετάβαση σε ένα περιβάλλον

λιγότερο ρυπογόνο και ταυτόχρονα, περισσότερο αποδο-

τικό για τις επιχειρήσεις του κλάδου της Εφοδιαστικής

συντελείται ήδη και η σημερινή κυβέρνηση, όχι απλώς

συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια, αλλά προνοεί, ώστε

η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει στο νέο περιβάλλον.  
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Ο στόχος επετεύχθη!
Η επανεκκίνηση των εκθέσεων

και της Automechanika

Frankfurt  μετά από ένα μακρύ

χρονικό διάστημα παύσης λόγω

της πανδημίας του κορονοϊού 

στέφθηκε με επιτυχία.

To εκτενές πρόγραµµα της Automechanika
Φρανκφούρτης και οι νέες τεχνολογίες και
υπηρεσίες έτυχαν πολύ καλής υποδοχής από
τους διεθνείς επαγγελµατίες της αυτοκινη-
τοβιοµηχανίας. 
Περισσότεροι από 78.000 επισκέπτες από
175 χώρες επισκέφθηκαν την κορυφαία
έκθεση του κλάδου για να δουν από κοντά
προϊόντα και υπηρεσίες για τα συνεργεία,
την αυτοκινητοβιοµηχανία και το aftermar-
ket.
Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, 2.804
εταιρείες (25 από τον Ελλαδικό χώρο)  από
70 χώρες παρουσίασαν τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους σε 19 εκθεσιακούς χώρους
καθώς και στον υπαίθριο χώρο.
Ο κος. Detlef Braun, µέλος του εκτελεστικού
συµβουλίου της Messe Frankfurt ανέφερε
χαρακτηριστικά.  ‘’Τα πράγµατα κινούνται
σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Μαζί
µε τους πελάτες και τους διεθνείς συνεργάτες
µας, είµαστε αισιόδοξοι για το µέλλον :
τίποτα δεν µπορεί να αντικαταστήσει τις
εµπορικές εκθέσεις. Η προέλευση των
εκθετών από 70 χώρες και επισκεπτών από
175 χώρες καθιστά σαφές, ότι η διεθνής

Φρανκφούρτη
13 - 17 Σεπτεμβρίου 2022 
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αγορά του aftermarket έχει επιστρέψει
στη Φρανκφούρτη. Οι συµµετέχοντες
αξιοποίησαν  πλήρως τις νέες ευκαιρίες
δικτύωσης για να συναντηθούν επιτέλους
και πάλι από κοντά και να κάνουν νέες
επιχειρηµατικές επαφές’’.
Ό υψηλός βαθµός ικανοποίησης των επι-
σκεπτών σε ποσοστό 92%, αποδεικνύει
σαφώς ότι οι τοµείς ενδιαφέροντος της
φετινής Automechanika 2022 είναι
ακριβώς αυτό που αναζητούσε ο κλάδος:

η αυξανόµενη ψηφιοποίηση, η ανακατασκευή,
τα εναλλακτικά συστήµατα κίνησης και
ειδικότερα η ηλεκτροκίνηση, θέτουν τα
συνεργεία και τους εµπόρους εξοπλισµών,
ανταλλακτικών αυτοκινήτων κ.λπ. ενώπιον
σηµαντικών προκλήσεων. Για πρώτη
φορά, πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες
από 350 εκδηλώσεις, συµπεριλαµβανοµένων
παρουσιάσεων από νέους συµµετέχοντες
στην αγορά και δωρεάν σεµινάρια για
τους επαγγελµατίες του aftermarket.

Η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση για το Aftermarket και την
Αυτοκινητοβιομηχανία, επέστρεψε και πάλι δυνατή!

Κορυφαίοι key players της αγοράς συµµετείχαν στην εκδήλωση «CEO
Breakfast – πρωινή συνάντηση για συζήτηση σε χαλαρή ατµόσφαιρα».
Η εκδήλωση που χρηµατοδοτήθηκε από την ZF Aftermarket, ήταν µια
εξαιρετική ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των ηγετών του
automotive aftermarket καθώς και τη δηµιουργία νέων συνεργασιών.
Συζητώντας χαλαρά και σε φιλική ατµόσφαιρα οι επαγγελµατίες της
Formula 1 Mika Häkkinen και Mark Gallagher παρείχαν συναρπαστικές
πληροφορίες για έναν κλάδο που αλλάζει ταχύτερα από ποτέ. Ο Detlef
Braun µέλος του εκτελεστικού συµβουλίου της έκθεσης, σχολίασε ότι
σε αυτούς τους ανατρεπτικούς καιρούς ο κλάδος χρειάζεται φρέσκες
και νέες ιδέες. Άλλωστε, ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι στο µέλλον
θα είναι δυνατό όλοι να απολαµβάνουν την ασφαλέστερη, πιο βιώσιµη
και φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία κίνησης.

➲ Peter Wagner, Διευθύνων Σύµβουλος, της Continental After-

market & Services

«Η Automechanika αποσαφήνισε δύο πράγµατα. Πρώτον, ακόµη και σε έναν

ολοένα και πιο ψηφιακό κόσµο, όλα εξαρτώνται από τους ανθρώπους. Το να

µιλήσεις µε κάποιον από κοντά, να επισκεφτείς ένα περίπτερο, να περιπλανηθείς

στους εκθεσιακούς χώρους, ακόµη και να σφίξεις το χέρι κάποιου εκθέτη – δεν

µπορεί µε τίποτα να αντικατασταθεί από κάποια άλλη υβριδική ενέργεια. Δεύτε-

ρον, ο µετασχηµατισµός του κλάδου συνεχίζει να επιταχύνεται. Τοµείς όπως οι

ψηφιακές υπηρεσίες για τα συνεργεία και τα εναλλακτικά συστήµατα κίνησης

για παράδειγµα, είναι πιο σηµαντικοί από ποτέ. Η Automechanika σαν θα είναι

ακόµη πιο σηµαντική στο µέλλον, καθώς η τεχνογνωσία είναι απολύτως απα-

ραίτητη για να συνεχίσουν τα συνεργεία και ο κλάδος γενικότερα να διαδραµατί-

ζουν σηµαντικό ρόλο στο aftermarket».

Τι δήλωσαν μερικοί από τους συμμετέχοντες



➲ Jens Schüler, Διευθύνων Σύµβουλος 

Automotive Aftermarket Schaeffler AG: 
«Πιστεύουµε ότι η επανεκκίνηση της Automechanika στέφθηκε
µε απόλυτη επιτυχία. Πολλά στοιχεία λειτούργησαν πολύ καλά
φέτος: όχι µόνο η νέα µορφή του «CEO Breakfast» είχε επιτυχία,
αλλά υπήρξαν πολλές ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και πολύ πε-
ρισσότεροι επισκέπτες στους εκθεσιακούς χώρους απ’ ότι πε-
ριµέναµε. Μας εξέπληξε επίσης ευχάριστα η διεθνικότητα και η
ποιότητα των επισκεπτών. Πολλοί επισκέπτες επωφελήθηκαν
από την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις  νέες προκλήσεις που
έρχονται στο aftermarket».

➲ Philippe Colpron, Eπικεφαλής Aftermarket 

και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ZF Friedrichshafen AG: 
«Το ηθικό του κλάδου ήταν ακµαίο και αισθανθήκαµε ότι το af-
termarket έχει έρθει πιο κοντά. Όλοι καταλαβαίνουµε ότι έχουµε
να αντιµετωπίσουµε µεγάλες προκλήσεις στο µέλλον και είµαστε
συλλογικά ανοιχτοί να µιλήσουµε και να συνεργαστούµε µεταξύ
µας – ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Αυτές οι προσωπικές
συνοµιλίες µε τους συναδέλφους και τους συνεργάτες µας ήταν
το πιο σηµαντικό στοιχείο».

➲ David Mosch, Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών 

και Πωλήσεων Alfred Karcher Vertriebs GmbH: 
«Η Automechanika είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την Karcher
τόσο στη Γερµανία όσο και διεθνώς. Η απόφαση µας να
συµµετέχουµε στη φετινή έκθεση, για πρώτη φορά µε δύο ξε-
χωριστά περίπτερα, µας επέτρεψε να προσαρµόσουµε µε ακρί-
βεια την προσέγγισή µας σε διαφορετικές οµάδες-στόχους.
Υπήρχε επίσης µεγάλος αριθµός διεθνών επισκεπτών, κάτι που
µας επέτρεψε να κάνουµε πολύτιµες νέες επαφές για εξαγωγές.
Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από τα δύο βραβεία που κερ-
δίσαµε: µας επέλεξαν ως την καλύτερη µάρκα τόσο για τον «κα-
θαρισµό και τη φροντίδα» όσο και για την «τεχνολογία
πλυντηρίων αυτοκινήτων». Εκτιµούµε την εµπιστοσύνη που µας
έδειξαν όλοι. Η εκδήλωση ήταν µια µεγάλη επιτυχία για εµάς.
Μετά από πέντε έντονες και συναρπαστικές ηµέρες, ανυ-
ποµονούµε ήδη για την επόµενη Automechanika».

➲ Ferdinando Imhof, 

Διευθύνων Σύµβουλος Προϊόντων, LKQ Europe: 
«Η Automechanika είναι µια από τις σηµαντικότερες εκθέσεις
για την LKQ Europe, καθώς προσφέρει την ιδανική πλατφόρµα
για την ανταλλαγή απόψεων µε τους συνεργάτες µας. Μετά την
αντιµετώπιση όλων των περιορισµών που τέθηκαν κατά τη
διάρκεια της πανδηµίας, χαίροµαι που η Automechanika 2022
υποδέχτηκε τόσους πολλούς επισκέπτες και αποτέλεσε τόσο
µεγάλη επιτυχία για την LKQ Europe».

➲

Ulrich Bethscheider- Kieser, Επικεφαλής Επικοινωνίας

προϊόντων SKODA AUTO Deutschland GmbH: 
«Παρουσιάσαµε το ηλεκτρικό SKODA ENYAQ iV µε µπαταρία
στην Automechanika. Το όχηµα προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέ-
ρον από τους επισκέπτες και πολλοί ήταν πρόθυµοι να επωφε-
ληθούν από την ευκαιρία να δοκιµάσουν το όχηµα στους
χώρους της έκθεσης. Η Automechanika ήταν µια εξαιρετική
πλατφόρµα για να παρουσιάσουµε το ηλεκτρικό µας όχηµα και
τα συστήµατα υποβοήθησης σε ανθρώπους του κλάδου και να
τους αφήσουµε να τα δοκιµάσουν οι ίδιοι».

Η Automechanika Frankfurt επέστρεψε στη διετή εναλλαγή της
και θα πραγματοποιείται και πάλι κάθε δύο χρόνια. Αυτό σημαί-
νει ότι η επόμενη εμπορική έκθεση για τη διεθνή αγορά του after
market και της αυτοκινητοβιομηχανίας θα πραγματοποιηθεί
από τις 10 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2024 στο εκθεσιακό κέντρο
της Φρανκφούρτης.

Οι επισκέπτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τον νέο τομέα της

έκθεσης «Innovation4Mobility», ο οποίος παρουσίασε θέματα

όπως η τεχνολογία μπαταριών, τα εναλλακτικά συστήματα κίνησης,

το υδρογόνο, η ηλιακή τεχνολογία, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα

συνδεδεμένα οχήματα. Ήταν εντυπωσιακό, το πόσοι νέοι επισκέ-

φτηκαν την έκθεση για να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες κατάρ-

τισης και σταδιοδρομίας που προσφέρονται στην αγορά του

aftermarket.

Φέτος, ήταν η πρώτη φορά που η πρόσφατα ιδρυθείσα ένωση Tal-

ents4AA ‘’ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός’’, που στοχεύει στην

προσέλκυση ταλαντούχων εξειδικευμένων νέων στον τομέα του

aftermarket συμμετείχε στην Automechanika Frankfurt. Η

συμμετοχή της Talents4AA στην εμπορική έκθεση είχε μεγάλη επι-

τυχία, καθώς αύξησε σημαντικά τα μέλη της κατά τη διάρκεια της

πενθήμερης εκδήλωσης. Ενισχύοντας τα παραπάνω ο Stéphane

Freitas, γενικός γραμματέας της ένωσης Talents4AA σχολίασε: «Η

εμπορική έκθεση ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για δικτύωση και

είχε εξαιρετική ανταπόκριση από τα μέλη της βιομηχανίας. Οι γνω-

στές εταιρείες ADI, Bilstein Group, Continental, Misfat Group, NRF

και SKF, είναι μερικές από τις εταιρείες που εντάχθηκαν επίσημα

στην πρωτοβουλία Talents4AA κατά τη διάρκεια της Auto-

mechanika Frankfurt. Είμαι βέβαιος ότι θα καλωσορίσουμε πολλά

ακόμη νέα μέλη μετά το τέλος της εμπορικής έκθεσης».

Η γερμανική εταιρεία GelKoh GmbH, της οποίας το νέο σύστημα

ανακατασκευής κατεστραμμένων ηλεκτρονικών αυτοκινήτων,

κέρδισε τόσο το βραβείο καινοτομίας 2022 της Automechanika,

όσο και το πράσινο βραβείο, συμμμετέχοντας  φέτος για πρώτη

φορά στην έκθεση.

Ελληνικές Συμμετοχές

Δυναμικό παρόν έδωσαν για μια ακόμα χρονιά οι Ελληνικές εταιρίες (25
στο σύνολο) στοχεύοντας στο εξωτερικό και στις μεγάλες δυνατότητες
που δίνονται στην παγκόσμια αγορά του αυτοκινήτου και του After mar-
ket.
Με χαρά συναντήσαμε για ακόμα μια φορά μερικές από τις εταιρίες
που μας εκπροσωπούν επάξια στις εκθέσεις του εξωτερικού συμπληρώνοντας
έως και 25 χρόνια παρουσίας στην έκθεση της Φρανκφούρτης.

Τι ανέφεραν μερικοί Key players

για την Automechanika. 
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CARBON ZAPP
● Μηχανήματα καθαρισμού Μπεκ ● Αναλυτές καυσαερίων ● Συστήματα Injection

DASTERI
● Προϊόντα Φωτισμού

Λιπαντικά●

ELDON’S
Λιπαντικά ●

GAND OIL
● Λιπαντικά

CYCLON

ελληνικές συμμετοχές   ●
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MOTORE CAMBIO

RECOR
● Μπαταρίες

Ανακατασκευή Κινητήρων ●

RS MOTOR OIL
Λιπαντικά ● 

GRANTEX
● Φρένα ● Υλικά Τριβής

ελληνικές συμμετοχές    ● 

VOULIS
Χημικά ● Καθαριστικά ● ADBLUE ● 
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AISIN
● Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου

BEISSBARTH
● Εξοπλισμός Συνεργείων - Βουλκανιζατέρ - Φανοβαφείων 

BILSTEIN GROUP

BOSCH
● νταλλακτικά Αυτοκινήτου ● Εξοπλισμός Συνεργείων - Βουλκανιζατέρ - Φανοβαφείων 

Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου  ●

ALCO
Φίλτρα ●
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CONSUL
● Εξοπλισμός Συνεργείων - Βουλκανιζατέρ - Φανοβαφείων 

COMLINE GROUP
Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου ●

BRAKE SYSTEM
● Συστήματα Πέδησης

ΕURORICAMBI
● Ανταλλακτικά

CONTINENTAL
Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου ●
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GORGHI

HELLA
● Συστήματα Φωτισμού

Εξοπλισμός Συνεργείων - Βουλκανιζατέρ - Φανοβαφείων ●

HENGST
Φίλτρα●

FORCH
Υλικά Συναρμολόγησης  ● Προϊόντα Συνεργείου ● Αναλώσιμα ●

FRASLE
● Συστήματα Πέδησης



● ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ● #21128

HOFMANN
● Εξοπλισμός Συνεργείων - Βουλκανιζατέρ - Φανοβαφείων 

HUNTER

KARCHER
● Μηχανήματα Καθαρισμού ● Πλυντήρια

Εξοπλισμός Συνεργείων - Βουλκανιζατέρ - Φανοβαφείων ●

MAHA
Εξοπλισμός Συνεργείων - Βουλκανιζατέρ - Φανοβαφείων  ●

HERRMANN
Εξοπλισμός Συνεργείων - Βουλκανιζατέρ - Φανοβαφείων ●
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MAHLE
● Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου

NUSSBAUM
Εξοπλισμός Συνεργείων - Βουλκανιζατέρ - Φανοβαφείων  ●

MEYLE
Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου ●

MIDAC
● Μπαταρίες

PEGA
● Συστήματα Αερανάρτησης



● ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ● #21130

PETRONAS
Λιπαντικά ●

RAVAGLIOLI
● Εξοπλισμός Συνεργείων - Βουλκανιζατέρ - Φανοβαφείων 

SCANGRIP

SCHAEFFLER
● Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου

Προϊόντα Φωτισμού ●

SONIC
Εξοπλισμός Συνεργείων - Βουλκανιζατέρ - Φανοβαφείων ●



#211 ● ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2022 ●   31

SPIN
● Εξοπλισμός Συνεργείων - Βουλκανιζατέρ - Φανοβαφείων 

TEXA
Διαγνωστικά Μηχανήματα ● Αναλυτές Καυσαερίων ●

VARTA
● Μπαταρίες 

WURTH

ZF
● Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου

● Υλικά Συναρμολόγησης ● Προϊόντα Συνεργείου ● Αναλώσιμα ●



● ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ● #21132

AMC
Κεφαλάρια ●

Ισπανός κατασκευαστής για κεφαλές κινητήρα

(κεφαλάρια) καθώς και των παρελκόμενων τους,

όπως βίδες, εκκεντροφόροι, πυρόφουσκες,

ωστήρια κλπ.Κατασκευάζει κυλινδροκεφαλές

(κεφαλάρια) για πολλούς τύπους επιβατικών και

ελαφρών επαγγελματικών (LCV).

DAS EUROPE
● Μίζες ● Δυναμό

ΠΑΛΑΒΡΑΤΖΗΣ Ι & ΣΙΑ ΟΕ
Η εταιρία διαθέτει περίπου 35ετή πείρα στον τομέα του ανταλλακτικού στον Ελλαδικό χώρο αντιπροσωπεύοντας μερικές

από τις μεγαλύτερες εταιρίες του εξωτερικού, παρέχοντας άψογες υπηρεσίες και τεχνογνωσία στους πελάτες της.
Στην διεθνή έκθεση ανταλλακτικών, εξοπλισμού συνεργείων , πρατηρίων και πλυντηρίων αυτοκινήτου και αξεσουάρ 
AUTOMECHANIKA 2022 συμμετείχαν οι κάτωθι οίκοι που αντιπροσωπεύει η εταιρία στην Ελλάδα και εξέθεσαν τα προϊόντα τους. 

Η DAS EUROPE είναι μία εταιρεία που

εδρεύει στο Έμπολι της Ιταλίας, με

ειδίκευση στις μίζες και δυναμό για επιβα-

τικά οχήματα, για φορτηγά, για ελαφρά

επαγγελματικά οχήματα, για αγροτικά, για

φορτηγά ψυγεία κλπ.

DINEX
Συστήματα Εξάτμισης ●

MS MOTORSERVICE
● Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου

NISSENS
Συστήματα Ψύξης ●

Η Nissens είναι μια από τις γνωστότερες

κατασκευάστριες εταιρίες συστημάτων ψύξεως

τα οποία είναι 

κατάλληλα για όλα τα οχήματα

(φορτηγά – επιβατικά) καθώς και για

βιομηχανική χρήση.

Η MSI Group είναι η εταιρία διαχείρισης των

εταιριών KS, TRW (τμήμα βαλβίδων),

PIERBURG & BF Germany, οι οποίες

κατασκευάζουν ανταλλακτικά πρώτης τοποθέ-

τησης για πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες. Η

MSI είναι υπεύθυνη για την πώληση στο χώρο

του Aftermarket παγκοσμίως.

Ο DINEX είναι Δανός κατασκευαστής σε

ολοκληρωμένα συστήματα εξάτμισης και

τεχνολογίας εκπομπών ρύπων για φορτηγά, λεω-

φορεία και ελαφριά επαγγελματικά οχήματα

(LCV).Αποτελεί επίσημο συνεργάτη πολλών αυτο-

κινητοβιομηχανιών και προσφέρει λύσεις για τα

σιλανσιέ τεχνολογίας EURO IV & V.
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Το μεγαλύτερο ενεργό λατομείο ασβεστόλιθου της Βόρειας Ευρώπης, γνωστό ως

Tromsdalen, βρίσκεται σε μια κοιλάδα 250 m πάνω από την επιφάνεια της 

θάλασσας και 21 km ανατολικά του λιμανιού Verdal. Μεταξύ του λατομείου και του

λιμανιού, το Verdalskalk μεταφέρει 1,5 εκατομμύρια τόνους ασβέστη ετησίως. 

Η επιχείρηση εκτελείται σε δύο βάρδιες μεταξύ 6 το πρωί και 11 το βράδυ σε ένα

ταξίδι μετ' επιστροφής 42 km. Πλέον ένα ηλεκτρικό Scania 45P θα τεθεί σε τακτική

λειτουργία σε αυτή τη διαδρομή, με συνολικό βάρος 64 τόνων.

Ο Ketil Aksnes, Operations Manager της

Verdalskalk, θέλει να εφαρμόσει στην εταιρεία που

εργάζεται τα τελευταία περιβαλλοντικά μέτρα με

έναν συνδυασμό ηλεκτρικών οχημάτων.

"Θα είμαστε ο πρώτος μεταφορέας στη Νορβηγία

που θα δοκιμάσει ηλεκτρικά φορτηγά στην κατηγο-

ρία βαρέων οχημάτων με έως και 66 τόνους.

Έχουμε στόχο να συμβάλλουμε ενεργά στην πρά-

σινη αλλαγή. Να συνεργαστούμε με τη Scania και να

γίνουμε ένας στρατηγικής συνεργάτης. Είμαστε πε-

ρήφανοι που είμαστε οι πρώτοι στη Νορβηγία με ένα

ηλεκτρικό βαρύ όχημα σε αυτήν την κατηγορία »,

λέει ο Ketil Aksnes.

Το Scania 45P θα κινείται σε μια σταθερή διαδρομή

μεταξύ του λατομείου ασβεστόλιθου στην κορυφή

του Tromsdalen με πλήρες φορτίο με κατεύθυνση

προς το λιμάνι. Κατά τη διαδρομή, ο οδηγός θα μπο-

ρεί να επαναφορτίσει τις μπαταρίες χάρη στο σύ-

στημα ανάκτησης ενέργειας . Από το προς το

λατομείο, το όχημα δεν μεταφέρει κανένα φορτίο.
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Ο Aksnes τονίζει ότι : «Ένας ξεχωριστός σταθ-

μός υπερφόρτισης θα εγκατασταθεί στο λιμάνι

και θα πρέπει να υπολογίσουμε τον «ανεφοδια-

σμό» ότι θα συμβαίνει από τρεις έως τέσσερις

φορές σε δύο βάρδιες. Ο χρόνος φόρτισης υπο-

λογίζεται σε 15-20 λεπτά κάθε φορά.»

"Εκτιμούμε πραγματικά ότι μπορέσαμε να συ-

νεργαστούμε με τη Verdalskalk σε αυτό το έργο.

Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε και με βαρέα

ηλεκτρικά οχήματα. Η βιομηχανία χρειάζεται

αυτή την εμπειρία ώστε να μπορέσουμε να

αναπτύξουμε περισσότερες λύσεις μεταφορών

καθώς η τεχνολογία είναι έτοιμη, " λέει ο John

Lauvstad, Sustainability, Marketing & Branding

Director της Norsk Scania.

Το όχημα προγραμματίζεται να τεθεί σε καθη-

μερινή λειτουργία προς τα τέλη Φεβρουαρίου

2023.

τεχνολογία «





SCANIA TRUCKS
Ένα ηλεκτρικό SCANIA 
μικτού φορτίου 64 τόνων 
εργάζεται σε λατομείο
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Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, η Volvo Trucks ξεκίνησε τη σειριακή παραγωγή ηλε-

κτρικών φορτηγών βαρέως τύπου, 44 τόνων*, ως ο πρώτος παγκόσμιος κατασκευαστής

φορτηγών που το πέτυχε αυτό. Ορισμένα από τα ηλεκτρικά φορτηγά θα είναι επίσης τα

πρώτα φορτηγά στον κόσμο που κατασκευάζονται με χάλυβα χωρίς ορυκτά.

"Η πορεία μας προς τις μηδενικές εκπομπές περιλαμβάνει τόσο την απαλλαγή των οχημά-

των μας από ορυκτά κατά τη λειτουργία όσο και την πλήρη αντικατάσταση των υλικών των

φορτηγών μας με ανακυκλωμένα και χωρίς ορυκτά υλικά ", λέει η Jessica Sandström,

Senior Vice President of Product Management της Volvo Trucks.

Ο χάλυβας χωρίς ορυκτά παράγεται από τη σουηδική χαλυβουργία SSAB και κατασκευά-

ζεται με τη χρήση μιας εντελώς νέας τεχνολογίας με ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο χωρίς

ορυκτά. Το αποτέλεσμα είναι μια αρκετά χαμηλότερη επίπτωση στο κλίμα και ένα σημαντικό

βήμα προς μια αλυσίδα αξίας με μηδενικές εκπομπές. Μεταξύ των πελατών που θα έχουν

χάλυβα χωρίς ορυκτά σε ορισμένα από τα ηλεκτρικά τους φορτηγά είναι η Amazon και η

DFDS και, μέσω της εταιρείας μεταφορών Simon Loos, η Unilever.

VOLVO TRUCKS
Η Volvo παραδίδει ηλεκτρικά

φορτηγά με χάλυβα χωρίς ορυκτά 

Ως ο πρώτος κατασκευαστής φορτηγών στον κόσμο που το κάνει
αυτό, η Volvo έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί στα φορτηγά της 

χάλυβα χωρίς ορυκτά καύσιμα. Τα πρώτα ηλεκτρικά φορτηγά με
χάλυβα χωρίς ορυκτά παραδίδονται τώρα στους πελάτες.
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τεχνολογία «
ηλεκτροκίνηση «

"Στην Amazon, βρισκόμαστε στο δρόμο για να καταστή-

σουμε όλες τις δραστηριότητές μας καθαρές από εκπομ-

πές άνθρακα μέχρι το 2040. Χρειαζόμαστε συνεργάτες

όπως η Volvo για να πραγματοποιήσουμε αυτή τη μετά-

βαση", λέει ο Andreas Marschner, Αντιπρόεδρος

Υπηρεσιών Μεταφορών Ευρώπης της Amazon.

"Η DFDS έχει δεσμευτεί για την πράσινη μετάβασή μας

και για την παροχή πιο πράσινων λύσεων για μεταφορές

και logistics. Κάθε βήμα στην πράσινη μετάβαση του

εφοδιασμού μάς φέρνει πιο κοντά σε μια κοινωνία

χωρίς άνθρακα και γι' αυτό είμαστε ευτυχείς που μα-

θαίνουμε ότι ορισμένα από τα νέα ηλεκτρικά φορτηγά

μας που θα παραδοθούν σύντομα παράγονται επίσης

με χάλυβα χωρίς ορυκτά", λέει ο Niklas Andersson, EVP

του τμήματος Logistics της DFDS.

Ο πρώτος χάλυβας που παράγεται με υδρογόνο χρησι-

μοποιείται στις ράγες του πλαισίου του ηλεκτρικού φορ-

τηγού, τη ραχοκοκαλιά του φορτηγού πάνω στην οποία

τοποθετούνται όλα τα άλλα κύρια εξαρτήματα. Καθώς

αυξάνεται η διαθεσιμότητα χάλυβα χωρίς ορυκτά, θα ει-

σαχθεί και σε άλλα μέρη του φορτηγού.

Σήμερα, περίπου το 30% των υλικών ενός νέου φορτη-

γού Volvo προέρχεται από ανακυκλωμένα υλικά.

Επίσης, έως και το 90% του φορτηγού μπορεί να ανακυ-

κλωθεί στο τέλος της ζωής του. Ο χάλυβας χωρίς ορυ-

κτά θα αποτελέσει σημαντικό συμπλήρωμα του

παραδοσιακού και ανακυκλωμένου χάλυβα που χρη-

σιμοποιείται στα φορτηγά της Volvo.

Η Volvo Trucks έχει δεσμευτεί στη συμφωνία του

Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και στην επίτευξη μη-

δενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ολό-

κληρη την αλυσίδα αξίας το αργότερο μέχρι το 2040.



● ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ● #21138

Το φορτηγό υδρογόνου το
Mercedes-Benz GenH2

αναπτύσσεται ειδικά για
ευέλικτες και απαιτητικές

διαδρομές με αυτονομία
1.000 χλμ!

Δοκιμές φορτηγού υδρογόνου!

παρουσίαση «

Mercedes-Benz GenH2
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2Μόνο το 2019, περίπου 40 εκατομμύρια τόνοι εμπορευμάτων με-

ταφέρθηκαν με φορτηγά μέσω της διαδρομής τεσσάρων λωρί-

δων που βρίσκεται σε υψόμετρο έως και 1.370 μέτρων στα

σύνορα μεταξύ Αυστρίας και Ιταλίας.

Αυτό αντιστοιχεί σε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια φορτηγά ετησίως.

Κατά τη διάρκεια των εβδομαδιαίων δοκιμών, οι μηχανικοί της

Daimler Truck διέσχισαν επανειλημμένα το πέρασμα του

Brenner με το ημιρυμουλκούμενο φορτηγό με κυψέλες καυσί-

μου να μεταφέρει ένα τυπικό φορτίο, στην εθνική οδό μήκους

120 χιλιομέτρων μεταξύ Bolzano και Innsbruck. Η μόνη εκ-

πομπή από την εξάτμιση στο ταξίδι: υδρατμοί!

Η πόλη του Bolzano στην Ιταλία, χρησίμευσε ως βάση για τα test

drives, καθώς φιλοξενεί έναν σταθμό ανεφοδιασμού υδρογόνου

που λειτουργεί από το H2 South Tyrol. Επιπλέον, η τοπογραφία

της γύρω περιοχής είναι ιδανική για ενδελεχείς δοκιμές απόδο-

σης του συστήματος κυψελών καυσίμου σε διάφορα επίπεδα

υψομέτρου.

“

Το πρόγραμμα δοκιμών περιελάμβανε 
τη διέλευση του Brenner Pass, μιας από 

τις κύριες αρτηρίες της ευρωπαϊκής 
εμπορευματικής κυκλοφορίας.
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Ένα από τα κυριότερα σημεία των δοκιμών ήταν η

οδήγηση του τράκτορα στο βουνό Penser Joch σε

υψόμετρο 2.211 μέτρων. Τα ευρήματα αυτού του

πρώτου προγράμματος δοκιμών υψομέτρου σχε-

τικά με την αλληλεπίδραση κυψελών καυσίμου

και μπαταρίας σε απαιτητική τοπογραφία, καθώς

και η προοπτική στρατηγική λειτουργίας στη δια-

δρομή Brenner, ενσωματώνονται τώρα στην πε-

ραιτέρω εξέλιξη για το φορτηγό παραγωγής.

Περισσότερες δοκιμαστικές διαδρομές σε ορεινό

έδαφος προγραμματίζονται για το επόμενο έτος. 

Στην πορεία της για ένα ουδέτερο μέλλον σε εκ-

πομπές CO2, η Daimler Truck έχει ξεκάθαρα χα-

ράξει τη στρατηγική της πορεία και ακολουθεί στα-

θερά μια στρατηγική διπλής τροχιάς για την ηλε-

κτροκίνηση του χαρτοφυλακίου της τόσο με

ηλεκτρικές μπαταρίες όσο και με κινητήρες υδρο-

γόνου. Το φορτηγό Mercedes-Benz GenH2 ανα-

πτύσσεται ειδικά για ευέλικτες και απαιτητικές

εφαρμογές στο σημαντικό τμήμα των βαρέων

επαγγελματικών μεταφορών και των μεγάλων

αποστάσεων. Ο στόχος της εταιρείας είναι να επι-

τευχθεί μια αυτονομία 1.000 χιλιομέτρων και άνω.

Η έναρξη της παραγωγής του συγκεκριμένου

φορτηγού σχεδιάζεται για το δεύτερο μισό της δε-

καετίας.



● ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ● #21142

Προάγει την πολυτέλεια σε νέα επίπεδα!
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FORD RANGER PLATINUM
παρουσίαση «



● ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ● #21144



παρουσίαση «

Το Ranger Platinum διατίθεται αποκλειστικά σε πενταθέ-
σια, διπλοκάμπινη έκδοση και τροφοδοτείται από έναν V6
turbo diesel κινητήρα με χωρητικότητα 3.0 λίτρων της Ford
– που χρησιμοποιείται επίσης σε πολυτελή SUV της μάρ-
κας καθώς και στο F-150 στη Β. Αμερική – ο οποίος απο-
δίδει 240 PS και ροπή 600 Nm. Η ισχύς μεταφέρεται στο
δρόμο μέσω του νέου, ηλεκτρονικά ελεγχόμενου συστή-
ματος μόνιμης τετρακίνησης του Ranger, σε συνδυασμό
με το 10τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της Ford με προσαρμο-
ζόμενο προγραμματισμό αλλαγών και επανασχεδιασμέ-
νες βάσεις που μειώνουν τον θόρυβο και τους
κραδασμούς.
Το αποτέλεσμα είναι μια απόδοση με εκλεπτυσμένα χα-
ρακτηριστικά και άμεση απόκριση ανεξαρτήτως συνθη-
κών, σε συνδυασμό με γενναιόδωρη μέγιστη ικανότητα
ρυμούλκησης που φτάνει τα 3.500 kg (με φρένα). Το όχημα
προσφέρει επίσης την ίδια εξαιρετική ικανότητα μεταφο-
ράς φορτίου με όλα τα Ranger, συμπεριλαμβανομένου
ενός ωφέλιμου φορτίου που υπερβαίνει τον 1 τόνο. 
Το εξωτερικό του Ranger Platinum βασίζεται στο μυώδες
και λειτουργικό στυλ της οικογένειας Ranger με πιο σοφι-

στικέ χαρακτήρα. Το νέο μοντέλο τοποθετείται πάνω από
την υψηλών προδιαγραφών έκδοση Wildtrak – που συγ-
κέντρωσε στην Ευρώπη το 60% των πωλήσεων του
απερχόμενου Ranger.
Η μοναδική μάσκα και το νέο silk-chrome φινίρισμα στις
εξωτερικές επιφάνειες του Ranger Platinum πετυχαίνουν
μία καθηλωτική πρώτη εντύπωση, που υποστηρίζεται
από τις νέες μηχανουργημένες ζάντες αλουμινίου των 20”
που διαθέτουν με τη σειρά τους λεπτομέρειες σε high-
gloss ebony. Περαιτέρω premium πινελιές περιλαμβά-
νουν μία πίσω πόρτα που κλείνει απαλά, φιμέ τζάμια και
χαρακτηριστικά φώτα ημέρας μέσα στους matrix LED
προβολείς. Οι στάνταρ ράγες οροφής προσθέτουν μία δυ-
ναμική εμφάνιση και έξτρα πρακτικότητα.

Στο εσωτερικό, το Ranger Platinum συνδυάζει μία πολυ-
τελή καμπίνα με δερμάτινες επενδύσεις με έξυπνες τε-
χνολογίες, σχεδιασμένες για να κάνουν τη ζωή των
επιβατών ευκολότερη. Ο οδηγός και ο συνοδηγός απο-
λαμβάνουν premium καθίσματα από διάτρητο καπιτονέ
δέρμα με ηλεκτρική ρύθμιση σε 10 κατευθύνσεις, λει-

Ο ισχυρός V6 turbo diesel κινητήρας των 3.0 λίτρων της Ford με ισχύ 240 PS, 
σε συνδυασμό με ένα σύστημα μετάδοσης ειδικά σχεδιασμένο για πολιτισμένη λειτουργία,

προσφέρουν ομαλές, αβίαστες επιδόσεις στο ταξίδι και εξαιρετική ροπή για αξιόπιστη μετα-
φορά φορτίων και ρυμούλκηση έως 3.500 kg. 

Το πιο πολυτελές μέχρι σήμερα Ranger της Ford Pro
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τουργίες θέρμανσης και ψύξης και κομψές ραφές που
δημιουργούν αντίθεση. Οι υφές από σκούρο ξύλο
σφενδάμου αποτελούν ένα ακόμα στοιχείο πολυτέ-
λειας, ενώ ο εκλεπτυσμένος φωτισμός περιβάλλοντος
βοηθά στη δημιουργία μιας ήρεμης ατμόσφαιρας στην
καμπίνα.
Στο υψηλής τεχνολογίας εσωτερικό κυρίαρχο στοιχείο
είναι οι δύο οθόνες των 12 ιντσών. Ένα πλήρως ψη-
φιακό σύμπλεγμα αντικαθιστά τα παραδοσιακά όργανα
μπροστά από τον οδηγό, μαζί με μία οθόνη αφής σε διά-
ταξη πορτραίτου μέσω της οποίας ελέγχεται το σύστημα
ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC 4A της Ford. Το
Ranger Platinum περιλαμβάνει επίσης ηχοσύστημα

B&O με 8 ηχεία   και ασύρματη φόρτιση συσκευών,
στάνταρ. 7 Ισχυρή συνδεσιμότητα προσφέρει ένα μόν-
τεμ FordPass Connect, που ανήκει στον βασικό  εξο-
πλισμό και επιτρέπει την ασύρματη επικαιροποίηση
πολλαπλών μονάδων μέσω ενημερώσεων λογισμικού
Ford Power-Up, οι οποίες μπορούν να βελτιώνουν το
όχημα με την πάροδο του χρόνου.
Εκτός από τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης

οδηγού του Ranger Wildtrak, η σειρά Platinum περι-
λαμβάνει επίσης Active Park Assist με Park Out Assist,
Blind Spot Information System με Cross-Traffic Alert
και Trailer Coverage, Lane Change Warning & Aid και
κάμερα 360 μοιρών στον στάνταρ εξοπλισμό.

Η σειρά Platinum τοποθετείται στην κορυφή της μεγαλύτερης γκάμας εκδόσεων όλων των εποχών που διατίθεται
από την Ford Pro για το Ranger. Εκτός από το υψηλών επιδόσεων Raptor και τις εκδόσεις Wildtrak και Limited
του Ranger επόμενης γενιάς που ήδη πωλούνται, οι πελάτες στην Ευρώπη μπορούν τώρα να παραγγείλουν τα
στιβαρά Ranger XL και XLT που διαθέτουν προδιαγραφές κατάλληλες για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται
στους τομείς των κατασκευών, της δασοκομίας καθώς και σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκες. 

Η ευρύτερη γκάμα Ranger στην ιστορία του μοντέλου
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Τεχνικό σεμινάριο με θέμα «Σύστημα Εξάτμισης»

Το τεχνικό σεμινάριο παρακολούθησε πλήθος επισκευα-

στών από την Αθήνα και την επαρχία όπου είχαν μία μο-

ναδική ευκαιρία να ενημερωθούν για το εν’ λόγω

σύστημα από τον Διευθυντή Πωλήσεων της Dinex

Balkan κ. Slobodan Lapcic και τον κ. Γιάννη Παλάβρατζη

(Εμπορικό αντιπρόσωπο για την Dinex στην Ελλάδα).

Οι κ. Lapcic και Παλάβρατζης αναφέρθηκαν στην εξέλιξη

της εξάτμισης , τις αρχές λειτουργίας της, τα ξεχωριστά

τμήματά της, καθώς και στις αναβαθμίσεις και προβλή-

ματά τους. Αναλύθηκε ο τρόπος λειτουργίας των ξεχω-

ριστών κομματιών σε ένα σύτημα αξάτμισης Euro6 και

πως συνδυάζονται μεταξύ τους ενώ δόθηκε ιδιαίτερη

έμφαση στο πως διαπιστώνονται πιθανές βλάβες και

δυσλειτουργίες και πως διορθώνονται.

Οι συμμετέχοντες εμβάθυναν τις γνώσεις τους αναφο-

ρικά με το φίλτρο μικροσωματιδίων & ανακατασκευής

DPF & DPF-RX και την λειτουργία του, καθώς επίσης και

το πως επηρεάζεται το όλο σύστημα αλλά και του τρόπου

συντήρησης και ελέγχου προκειμένου να εξασφαλιστεί

η μακροζωία του.

Οι ομιλητές ανέλυσαν επίσης την κομβική σημασία του

αισθητήρα οξειδίων αζώτου και τις τεχνικές ελέγχου του

NOχ.

Στο τέλος οι συμμετέχοντες εξέθεσαν τις απορίες τους

αναφορικά με θέματα διάγνωσης και επίλυσης βλαβών

όπου και τους δόθηκαν οι αναγκαίες επεξηγήσεις από

τους υπεύθυνους ειδικούς του σεμιναρίου.

• Η εταιρία Κ. Αιγιαλείδης- Ζ. Λαϊνάς Ο.Ε. πραγματοποίησε τεχνικό σεμινάριο σε συνεργασία 

με την DINEX , στο Holiday Inn με θέμα «Σύστημα Εξάτμισης».






