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Ενημέρωση: 

ΟΦΑΕ-Αίτημα για παράταση στις μεταβιβάσεις

των αδειών ΦΔΧ

SOS για τα Euro 7 σε φορτηγά και λεωφορεία από

ACEA!

Ενημέρωση: Στα Τρίκαλα το μεγαλύτερο στην

Ευρώπη δίκτυο αυτόνομης οδήγησης.

Ενημέρωση: Τι περιλαμβάνει το νέο σχέδιο για την

οδική ασφάλεια

Ηλεκτροκίνηση: Αddax
Ντεμπούτο για το ελαφρύ ηλεκτροκίνητο

στον Δήμο Νεμέας

Τεχνολογία:  SETRA
Με φουλ συστήματα υποβοήθησης.

Τεχνολογία:  DAF EHS
Νέο σύστημα ηλεκτρικής 
υδραυλικής διεύθυνσης

Ηλεκτροκίνηση: 
•Mercedes-Benz e-Sprinter

•Citroen My Cargo AMI

Παρουσίαση: 
DAF στρατιωτικά φορτηγά

Παρουσίαση: 
ΙVECO S-WAY





Χρόνια Πολλά
Καλή Χρονιά!
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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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 ενημέρωση

“

OΦΑΕ- Αίτημα για παράταση στις μεταβιβάσεις αδειών ΦΔΧ

Με δεδομένο ότι ο κλάδος μας δεν έχει τύχει καμίας οικονομικής ενίσχυσης μέχρι σήμερα, κι ενώ το μείζον ζήτημα της

ανανέωσης στόλου συζητείται εδώ και πάρα πολλά έτη χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα, θεωρείται αυτονόητο

ότι πριν την εξώθηση των επαγγελματιών σε οικονομικό αδιέξοδο με την απαξίωση των παλαιών οχημάτων τους, θα

πρέπει πρωτίστως να δοθούν κίνητρα και μια ευκαιρία για την αναγκαία ανανέωσή τους πριν εφαρμοστεί το μέτρο.

Η ΟΦΑΕ κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, έχει καταθέσει πολλαπλές προτάσεις σχετικά με τα κίνητρα και τα

χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορούσαν να δοθούν στην αγορά για την ανανέωση του στόλου, αξιοποιώντας εργαλεία

που έχει δώσει η Ε.Ε. στα κράτη μέλη για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής πολιτικής κι όχι μόνο. 

Εν όψει της λήξης της παράτασης που έχει δοθεί για την εφαρμογή του αρθ.14 παρ.3. του ν.3887/2010,
που αφορά την υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων σε οχήματα τεχνολογίας EURO IV κι άνω,
έπειτα από μεταβίβαση, θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή να θέσουμε υπόψη σας τους λόγους για
τους οποίους η εν λόγω διάταξη δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στην ελληνική αγορά μεταφορών.

■ ΟΦΑΕ
Αίτημα για παράταση στις μεταβιβάσεις αδειών ΦΔΧ
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 ενημέρωση

“

OΦΑΕ- Αίτημα για παράταση στις μεταβιβάσεις αδειών ΦΔΧ

Έχουμε καταθέσει επίσης και παραδείγματα από πρα-

κτικές που ακολουθούν άλλες χώρες προκειμένου να

ενισχύσουν την αγορά τους να επενδύει σε οχήματα

νέας τεχνολογίας, με πρόσφατο παράδειγμα αυτό της

Γερμανίας όπου δόθηκε στους αυτοκινητιστές επιδότηση

για την απόσυρση των παλαιών οχημάτων τους.

Σε καμία άλλη χώρα δεν έχει παρατηρηθεί η εφαρμογή

αντικινήτρων, όπως αυτή η διάταξη του ν. 3887/10 η

οποία στην ουσία «τιμωρεί» τους ιδιοκτήτες παλαιών

οχημάτων αφαιρώντας τους την δυνατότητα να τα μετα-

βιβάσουν. Είναι βέβαιο πως η αγορά θα ανταποκρινόταν

πολύ πιο θετικά στην παροχή κινήτρων, αντί αυτού

όμως είμαστε υποχρεωμένοι για ακόμα μια φορά να

υποβάλλουμε αίτημα να μην γίνει η εφαρμογή των συγ-

κεκριμένων διατάξεων του ν.3887/2010 και να δοθεί μια

οριστική λύση με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις

έτσι ώστε  να μην είναι αναγκαίες οι συνεχείς παρατά-

σεις. Μέχρι όμως να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νο-

μοθετικές ρυθμίσεις, θα πρέπει να δοθεί εκ νέου

παράταση για την εφαρμογή των διατάξεων που ορίζουν

την υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων κατη-

γορίας EURO3 και κάτω κατόπιν μεταβίβασής τους.

Εν κατακλείδι, η εφαρμογή της διάταξης αυτής θίγει τα

συμφέροντα των αυτοκινητιστών η οποίοι δεν έχουν την

δυνατότητα επένδυσης σε οχήματα νέας τεχνολογίας,

καθώς και σε εκείνους που βρίσκονται λίγο πριν την

λήξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως με-

ταφορείς και πλέον δεν τους δίνεται καν η δυνατότητα

εκμετάλλευσης του οχήματός τους καθώς δεν θα μπο-

ρούν να το μεταβιβάσουν πριν παύσουν την λειτουργία

τους.

Θεωρούμε απαράδεκτη την εφαρμογή της διάταξης

αυτής στην σημερινή ελληνική αγορά που βρίσκεται σε

δεινή κατάσταση τόσο από οικονομικής πλευράς όσο και

σε επίπεδο ηλικίας του εθνικούς μας στόλου. Η ΟΦΑΕ

θα σταθεί αρωγός – όπως ήδη κάνει εδώ και μια 5ετία

τουλάχιστον έχοντας θέσει την ανανέωση στόλου σε βα-

σική προτεραιότητα εργασίας - σε κάθε προσπάθεια της

Πολιτείας να κινητοποιήσει την αγορά σε ανανέωση των

οχημάτων, δίνοντας τα κατάλληλα εργαλεία και λαμβά-

νοντας τα σωστά βήματα μέχρι την άσκηση περεταίρω

οικονομικών πιέσεων στους επαγγελματίες.
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Με τους ισχύοντες κανόνες Euro 6/VI, η ΕΕ διαθέτει τα

πιο ολοκληρωμένα και αυστηρά πρότυπα για τις εκ-

πομπές ρύπων (όπως NOx και PM) στον κόσμο. Οι εκ-

πομπές καυσαερίων βρίσκονται ήδη σε αυστηρό

επίπεδο  χάρη στην τεχνολογία που εφαρμόζει στα οχή-

ματα της.

«Η αυτοκινητοβιομηχανία αναλαμβάνει πολύ σοβαρά

τον ρόλο της να μειώσει τόσο τις εκπομπές CO2 όσο και

τις εκπομπές ρύπων. Πράγματι, πέρυσι κάναμε μια

πολύ εποικοδομητική πρόταση για ένα νέο Euro 7 που

θα έφερνε σημαντική μείωση των ρύπων με κριτήρια,

βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα του αέρα», εξήγησε ο

Oliver Zipse, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της

ACEA. «Δυστυχώς, το περιβαλλοντικό όφελος της πρό-

τασης της Επιτροπής είναι πολύ περιορισμένο, ενώ αυ-

ξάνει σημαντικά το κόστος των οχημάτων. Εστιάζει σε

ακραίες συνθήκες οδήγησης που δεν έχουν σχεδόν

καμία σχέση με την πραγματική ζωή.»

 ενημέρωση

Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) εκφράζει σοβαρές ανη-
συχίες σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα νέα πρότυπα εκπομ-
πών ρύπων για αυτοκίνητα και φορτηγά (Euro 7)  και λεωφορεία (Euro VII), που
δημοσιεύτηκε προσφατα.

SOS για τα Euro 7 

σε φορτηγά και λεωφορεία από ACEA! 

“

SOS για τα Euro 7 σε φορτηγά και λεωφορεία από ACEA! 
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 ενημέρωση

“

SOS για τα Euro 7 σε φορτηγά και λεωφορεία από ACEA! 

Παραβλέπει εντελώς την ταχέως επιταχυνόμενη μετάβαση

σε οχήματα μηδενικών εκπομπών και επίσης αγνοεί την

επίδραση των μελλοντικών στόχων CO2 για βαρέα επαγ-

γελματικά οχήματα.

«Για να συμμορφωθούν  το Euro VII, οι κατασκευαστές

φορτηγών θα πρέπει να μετακινήσουν σημαντικούς οικο-

νομικούς πόρους από τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία

και κυψέλες καυσίμου στους εξελιγμένους κινητήρες

εσωτερικής καύσης. Αυτό θα επηρεάσει σοβαρά τη μετά-

βασή μας σε οχήματα μηδενικών εκπομπών. Αυτό δεν

είναι καλό για το κλίμα, δεν είναι καλό για την υγεία των

ανθρώπων και δεν είναι καλό για τη βιομηχανία», δήλωσε

ο Martin Lundstedt, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου

Volvo και Πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπορικών

Οχημάτων της ACEA.

«Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να επικεντρω-

θούν σε μέτρα που επιταχύνουν την ανανέωση του στόλου,

δίνοντας προτεραιότητα στις επενδύσεις σε οχήματα μηδε-

νικών εκπομπών, τα οποία θα έχουν πολύ μεγαλύτερο αν-

τίκτυπο τόσο στην ποιότητα του αέρα όσο και στις

μειωμένες εκπομπές CO2», δήλωσε ο Lundstedt.

Το νομοθετικό πακέτο Euro 7/VII πιθανότατα δεν θα είναι

έτοιμο πριν από τα μέσα του 2024, ειδικά λαμβάνοντας

υπόψη τη μακρά λίστα πρόσθετων δοκιμών που καλύπτει.

Οι προτεινόμενες ημερομηνίες υλοποίησης – που είναι ο

Ιούλιος 2025 για αυτοκίνητα και φορτηγά και Ιούλιος 2027

για βαρέα οχήματα – δεν είναι ρεαλιστικές, δεδομένου του

τεράστιου αριθμού μοντέλων και παραλλαγών οχημάτων

που πρέπει να αναπτυχθούν, να κατασκευαστούν, να δο-

κιμαστούν και να εγκριθούν προηγουμένως. Ως εκ τούτου,

το Euro 7/VII κινδυνεύει να είναι πολύ περίπλοκο και δα-

πανηρό, προειδοποιεί η ACEA.

■ Η πρόταση Euro VII είναι ιδιαίτερα σκληρή για τα φορτηγά
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Με αφορμή τη δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής

Απόφασης, ο  Μιχάλης Παπαδόπουλος, δήλωσε:

«Το 2014 κάναμε το πρώτο βήμα στην αυτόνομη οδήγηση

με το πρόγραμμα για το λεωφορείο χωρίς οδηγό στα

Τρίκαλα. Σήμερα, συνεχίζουμε ακόμη πιο αποφασιστικά, κα-

θορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα επιτρέ-

ψουν την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων αυτόνομης

οδήγησης στη χώρα μας. Στόχος μας είναι η Ελλάδα να πα-

 ενημέρωση

“

Στα Τρίκαλα το μεγαλύτερο στην Ευρώπη δίκτυο αυτόνομης οδήγησης!

Προ των πυλών βρίσκεται η λειτουργία του μεγαλύτερου σε μήκους πιλότου αυτόνομης οδή-
γησης σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην πόλη των
Τρικάλων, μετά την υπογραφή της σχετικής ΥΑ από τον Υφυπουργό Υποδομών και
Μεταφορών, αρμόδιο για τις Μεταφορές κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

■ Στα Τρίκαλα το μεγαλύτερο στην Ευρώπη 

δίκτυο αυτόνομης οδήγησης!
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 ενημέρωση

“

Στα Τρίκαλα το μεγαλύτερο στην Ευρώπη δίκτυο αυτόνομης οδήγησης!

ραμείνει στην κορυφή στην Ευρώπη και παγκόσμια

στoν ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα της αυτόνο-

μης οδήγησης, διαμορφώνοντας το κατάλληλο θε-

σμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει τη λειτουργία του

μεγαλύτερου μήκους πιλότου σε αστικό και περια-

στικό περιβάλλον στον Δήμο Τρικκαίων».

Η ΥΑ καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις

για την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων που

αφορούν στην κυκλοφορία επιβατηγού οχήματος

χωρίς την παρουσία οδηγού, η οποία επιτρέπεται

με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου,

μετά από τη σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους αρ-

μοδίων υπηρεσιών της Τροχαίας.

Πώς θα λειτουργήσουν τα προγράμματα αυτόνομης

οδήγησης

Η ΥΑ περιγράφει τις συνθήκες υπό τις οποίες μπο-

ρούν να υλοποιηθούν προγράμματα για ερευνητι-

κούς σκοπούς.

Ειδικότερα:

Η κυκλοφορία επιβατηγού οχήματος θα γίνεται σε

συγκεκριμένη διαδρομή ή σε λωρίδες αποκλειστι-

κής κυκλοφορίας και η κίνησή του θα ρυθμίζεται

από τον υπεύθυνο παρακολούθησης κίνησης, ο

οποίος δεν θα βρίσκεται εντός του οχήματος.

Προβλέπεται ότι η κυκλοφορία επιβατηγού οχήμα-

τος χωρίς οδηγό γίνεται κατά μήκος συγκεκριμένης

αστικής ή περιαστικής διαδρομής, με ομόρροπη

φορά προς την υπόλοιπη κυκλοφορία της οδού και

σύμφωνα με τους κανόνες του Κώδικα Οδικής

Κυκλοφορίας και την κατάλληλη σήμανση.

Το όχημα φέρει κατάλληλο εξοπλισμό που συμμορ-

φώνεται με τους φωτεινούς σηματοδότες κατά

μήκος της διαδρομής κίνησης του, ώστε να διασφα-

λίζεται η προτεραιότητα στην κατεύθυνση κίνησης

του οχήματος, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο

ταχύτητάς του ορίζεται σε 30 χλμ/ ώρα.

Ο υπεύθυνος παρακολούθησης της κίνησης του

οχήματος εποπτεύει συνολικά τη λειτουργία του συ-

στήματος εν κινήσει από το κέντρο ελέγχου και πρέ-

πει να είναι κάτοχος αντίστοιχης ισχύουσας

κατηγορίας άδειας οδήγησης, ενώ υπόκειται υπο-

χρεωτικά σε εκπαίδευση από τον αρμόδιο φορέα

(Ερευνητικό Ίδρυμα), που έχει την ειδική τεχνογνω-

σία για τη λειτουργία του οχήματος που κυκλοφορεί,

του εξοπλισμού του και των υποδομών
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Φάσεις υλοποίησης

Κατά τη δοκιμαστική περίοδο προβλέπεται, αρχικά, η κυκλο-

φορία του συγκεκριμένου οχήματος με παρουσία οδηγού

και σε δεύτερο στάδιο, η κυκλοφορία χωρίς την παρουσία

οδηγού, αλλά με την παρουσία επόπτη εντός του οχήματος

και χωρίς την παρουσία λοιπών επιβατών.

Η μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο γίνεται μόνο μετά

από επιτυχή αξιολόγηση του προηγούμενου σταδίου, ενώ

σε περίπτωση βλάβης, προβλέπεται η άμεση ακινητοποίηση

του οχήματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

Σημειώνεται ότι για τη θέση σε κυκλοφορία του οχήματος

χωρίς οδηγό ορίζονται συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγρα-

φές τις οποίες πρέπει να πληροί το όχημα, όπως το σύστημα

αυτοματοποιημένης οδήγησης (ADS).

Το σύστημα αυτό, μεταξύ άλλων, είναι ικανό: να λειτουργεί

σε ασφαλείς ταχύτητες και να επιδεικνύει προληπτική συμ-

περιφορά σε αλληλεπίδραση με τους άλλους χρήστες του

οδικού δικτύου, καθώς και να ανιχνεύει και να αντιδρά κα-

τάλληλα σε αντικείμενα και συμβάντα που σχετίζονται με το

καθήκον δυναμικής οδήγησης, όπως τα μηχανοκίνητα οχή-

ματα και άλλοι χρήστες του οδικού δικτύου (ποδήλατα,

σκούτερ, αναπηρικά αμαξίδια, πεζοί και εμπόδια).
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“



Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Υφυπουργός Υποδομών και
Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές και Πρόεδρος της
Επιτροπής κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ.
Ελευθέριος Οικονόμου,  η Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων κα Ζέττα Μακρή, η Αναπληρώτρια Υπουργός
Υγείας κα Ασημίνα Γκάγκα, ο  Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας και η Γενική Γραμματέας
Υποδομών κα Μαρία - Έλλη Γεράρδη.
Κατά την εισήγησή του, ο Υφυπουργός Μεταφορών υπογράμ-
μισε ότι η αποδοχή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου σηματο-
δοτεί την έμπρακτη απόδειξη ότι η βελτίωση του επιπέδου
Οδικής Ασφάλειας αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης, του
Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού κ.
Κώστα Καραμανλή, αλλά και δική του. 

Ο κ. Παπαδόπουλος παρουσίασε τις προτεραιότητες της συ-

νεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας,

οι οποίες συνοψίζονται στα εξής θέματα:

• Έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας
2021 - 2030
• Επικαιροποίηση και Προτεραιοποίηση δράσεων για την Οδική
Ασφάλεια
• Σχέδιο Νόμου για το κυρωτικό πλαίσιο του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας.
• Ενημέρωση για το έργο της ερευνητικής υποδομής ENIRISST,
με έμφαση στο Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας, τα εργαλεία
χρηματοδότησης υποδομών και τη βάση αξιολόγησης συγχρη-
ματοδοτούμενων έργων
• Οδηγός Δημόσιας Πολιτικής για το ποδήλατο, ενόψει του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το ποδήλατο.

 ενημέρωση

Tι περιλαμβάνει το νέο Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια! 

■ Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε  η τέταρτη συνεδρίαση της

Κυβερνητικής Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια, με βασικό θέμα την έγκριση του Εθνικού

Στρατηγικού Σχεδίου  Οδικής Ασφάλειας για την περίοδο 2021 – 2030.

“



«Εγκρίναμε σήμερα το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021 – 2030, που αποσκοπεί στη μείωση του αριθμού
των νεκρών και των τραυματιών από τροχαία ατυχήματα, κατά 50% έως το 2030. Δρομολογείται η αναμόρφωση του κυρω-
τικού πλαισίου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με στόχο τη συμμόρφωση των οδηγών και την επιβολή δίκαιων ποινών,

■ Συνοψίζοντας, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε:
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Tι περιλαμβάνει το νέο Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια! 

που να αντιστοιχούν στη σοβαρότητα της κάθε παράβασης και
να αφορούν κυρίως στον οδηγό και όχι στο όχημα, το οποίο
μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερους από έναν οδη-
γούς. Η παροχή καλής ποιότητας δεδομένων μέσα από το
Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας θα εξασφαλίσει, ταυτό-
χρονα, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβά-

σεων της Πολιτείας. Θέτουμε σήμερα τις βάσεις για μια ολο-
κληρωμένη πολιτική η οποία θα διαμορφώσει συνθήκες
ασφαλούς μετακίνησης πεζών και οχημάτων, προωθώντας
παράλληλα τις ήπιες μορφές κινητικότητας, όπως το ποδή-
λατο, με τον Οδηγό Δημόσιας Πολιτικής που αποτελεί τον πυ-
ρήνα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το ποδήλατο».  

«Η δέσμευση της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια ολιστική στρατηγική με στόχο τη βελτίωση της Οδικής
Ασφάλειας υλοποιείται μέσα από μια συγκροτημένη στρατηγική κυβερνητικής συνεργασίας. Σήμερα είχαμε την 4η Συνεδρίαση
της Επιτροπής στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με οικοδεσπότη τον Υφυπουργό Μιχάλη Παπαδόπουλο.
Μέριμνά μας το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας που καταρτίζεται να δώσει λύσεις και διεξόδους στα παλαιά προ-
βλήματα που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια. Αλλά και τις νέες προκλήσεις που παρουσιάζονται στην καθημερινή κυκλο-
φορία στους δρόμους και ρυθμίζει ο νέος Κ.Ο.Κ., την εκπαίδευση των μαθητών και των νέων οδηγών, καθώς και την
αναγκαιότητα ενίσχυσης της χρήσης τεχνολογιών που «θωρακίζουν» την προστασία του περιβάλλοντος».

■ O Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Ελευθέριος Οικονόμου, δήλωσε:

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα
των Τροχαίων Ατυχημάτων, που τιμάται, κάθε χρόνο, την τρίτη
Κυριακή του Νοεμβρίου, επικροτώ την τακτικότητα των συ-
νεδριάσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής για την οδική ασφά-
λεια και ευχαριστώ, θερμά, τους συμμετέχοντες και
συναρμόδιους Υπουργούς για την συνέπειά τους. Οι θλιβερές
στατιστικές εκατομμυρίων ανθρώπινων ζωών, παγκοσμίως,
που χάνονται, ετησίως, στους δρόμους, με τα τροχαία συμ-
βάντα να αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου για τις ηλι-
κίες 5-29 ετών, είναι μια πραγματικότητα, που δεν μπορεί και
δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή. Οι θάνατοι και οι τραυματισμοί

σε τροχαίες συγκρούσεις μπορούν να αποφευχθούν με την
ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση, την καλλιέργεια της υπευ-
θυνότητας, του σεβασμού στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας
και στο αγαθό της ζωής, με την προώθηση της κυκλοφορια-
κής παιδείας και της ασφαλούς συμπεριφοράς στο δρόμο, από
τα πρώτα, κιόλας, σχολικά χρόνια. Ευελπιστούμε ότι η αυριανή
γενιά οδηγών και πεζών θα είναι ευσυνείδητοι οδηγοί και συ-
νειδητοποιημένοι χρήστες του οδικού δικτύου, που με την
υπεύθυνη στάση τους θα συν-διαμορφώσουν μια συλλογική
νοοτροπία στις οδικές μετακινήσεις».

■ Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζέττα Μακρή δήλωσε:



Πρόσφατα παραδόθηκαν στο Δήμο Νεμέας, δύο νέα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, ένα

Nissan LEAF και ένα ελαφρύ φορτηγό του οίκου Addax, που εισάγει και διανέμει στην

Ελλάδα η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.

Το Addax θα χρησιμοποιηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου Νεμέας ως όχημα πολλα-

πλών χρήσεων, που κινείται εύκολα σε απομακρυσμένους και στενούς δρόμους.

Ενδεικτικά θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή απορριμμάτων, τη συντήρηση του πρασί-

νου, αλλά και για τις παραδόσεις αγαθών και υλικών.

Σύμφωνα με τα λόγια του Δημάρχου Νεμέας κ. Φρούσιου, “Σε αυτούς τους δύσκολους

καιρούς, πρέπει να προχωρήσουμε σε πράσινες και πιο αποτελεσματικές λύσεις για να

προσφέρουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για τις τοπικές και περιφερειακές κοινωνίες.”

Τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα ελαφρά φορτηγά ADDAX μπορούν να κινηθούν  σχεδόν οπου-

δήποτε, έχοντας συγκριτικό πλεονέκτημα στις δύσκολες συνθήκες  των πόλεων.

Λειτουργικά και ανθεκτικά, μπορούν να φέρουν  εις πέρας οποιαδήποτε εργασία,  σε

σχέση  με άλλα ηλεκτρικά  οχήματα.

Ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα των φορτηγών Addax, είναι ότι μπορούν να κατα-

σκευαστούν σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε επαγγελματία ή οργανισμού.

Addax
To νέο, αμιγώς ηλεκτροκίνητο ελαφρύ

φορτηγό Addax έκανε ντεμπούτο σε Δήμο

H Νεμέα γίνεται ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα
που προμηθεύεται αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα μέσω 

του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

● ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ● #21222



ηλεκτροκίνηση «

Επιπλέον, για εξειδικευμένες εργασίες, η Νικ. Ι.

Θεοχαράκης Α.Ε, μπορεί να προμηθεύσει τους ενδια-

φερόμενους αγοραστές (Δήμους – Περιφέρειες,

Οργανισμούς) με οχήματα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά

για τις ανάγκες τους, με διαστάσεις που τους επιτρέπει

να περάσουν ακόμη και από στενούς δρόμους και σο-

κάκια, εκεί  όπου τα παραδοσιακά φορτηγά δεν έχουν

καμιά πιθανότητα πρόσβασης ! 

Τα ελαφρά φορτηγά Addax, εκτός από αμιγώς ηλεκτρο-

κίνητα είναι και ήσυχα. Αποτελούν τον ιδανικό στόλο

οχημάτων κοινής ωφέλειας, για τις πόλεις που επιθυ-

μούν να στραφούν στην βιώσιμη κινητικότητα, προστα-

τεύοντας τους κατοίκους τους  τόσο από τις επιβλαβείς

εκπομπές ρύπων, όσο και από την ηχορύπανση.
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● ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ● #21224





ηλεκτροκίνηση «

Addax  To νέο, αμιγώς ηλεκτροκίνητο ελαφρύ φορτηγό Addax έκανε ντεμπούτο σε Δήμοτο 2025 

Εκτός των παραπάνω, τα ελαφρά φορτηγά

της Addax διατηρούν  σημαντικό πλεονέ-

κτημα  στους τομείς της άνεσης και της

ασφάλειας. Οι καμπίνες των οχημάτων

αυτών  είναι από τις υψηλότερες (2 μέτρα)

και πιο ευρύχωρες (1,4 μέτρα) στην αγορά

και εξοπλίζονται με  διπλό σύστημα ανάρτη-

σης, τόσο εμπρός όσο και πίσω.

Για την κίνηση των αμιγώς ηλεκτροκίνητων

ελαφρών φορτηγών Addax, φροντίζει μια

νέα γενιά μπαταριών  με τεχνολογία

LiFePO4,  που προσφέρει  :

Εκτιμώμενο χρόνο  ζωής (των μπαταριών)

στα 10 έτη, που  μπορεί να επεκταθεί  και για

άλλες χρήσεις, όπως για παράδειγμα ως

μέσο αποθήκευσης ενέργειας σε φωτοβολ-

ταϊκά συστήματα.

• Απαλλαγή από το σύνδρομο του “memory

effect”, που σημαίνει ότι επαναφορτίζονται

όποτε το επιθυμεί ο χρήστης.  Αυτό είναι ιδα-

νικό, στην περίπτωση ευκαιριακών επανα-

φορτίσεων με ταχυ-φορτιστή !

•  Μεγάλη χωρητικότητα φορτίου, καθώς το

περιορισμένο βάρος τους “απελευθερώνει”

χωρητικότητα για  φορτίο από 200 έως  300

kg!

• Ενισχυμένη ασφάλεια, καθώς είναι απαλ-

λαγμένες από σπάνια μέταλλα, που ενέχουν

κίνδυνο πυρκαγιάς.

•  Έχουν μικρότερο περιβαλλοντικό και κοι-

νωνικό αντίκτυπο, σε σύγκριση με τις μπα-

ταρίες μολύβδου και τις παραδοσιακές

μπαταρίες Ιόντων –Λιθίου,  που αποδείχθη-

καν εξαιρετικά ρυπογόνες και δύσκολο να

ανακυκλωθούν.

• Οι μπαταρίες των φορτηγών Addax είναι

ανακυκλώσιμες και δεν χρησιμοποιείται κο-

βάλτιο ως προϊόν παιδικής εργασίας !

Τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα ελαφρά φορτηγά

Addax, κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στο

Βέλγιο, προσφέροντας σημαντική εξοικονό-

μηση στο κόστος χρήσης (συντήρηση, καύ-

σιμα και έκτακτες βλάβες), κάτι ιδιαίτερα

σημαντικό για στόλους οργανισμών, Δήμων

και Περιφερειών.  
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Η επόμενη γενιά Setra TopClass 

και ComfortClass ανεβάζει τον πήχη στα

λεωφορεία μεγάλων αποστάσεων χάρη

στο νέο επίπεδο με επαναστατικά 

συστήματα υποβοήθησης. 

Το συναρπαστικό Active Drive Assist 2 είναι το πρώτο βήμα στο δρόμο για την αυτο-

ματοποιημένη οδήγηση πούλμαν. Το έξυπνο cruise control Predictive Powertrain

Control (PPC) που είναι προσηλωμένο στην  εξοικονόμηση καυσίμου με το στυλ οδή-

SETRA 
Με φουλ συστήματα

υποβοήθησης τα SETRA

τεχνολογία «

Με αυτό το νέο πακέτο συστημάτων, οι επαγγελματίες γίνονται πραγματικοί

ειδικοί όσον αφορά το χειρισμό λεωφορείων υψηλής τεχνολογίας.
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γησης προσαρμοσμένο στην τοπο-

γραφία έχει πλέον πρόσβαση και σε

επαρχιακούς δρόμους στην Ευρώπη.

Το ηλεκτρονικό χειρόφρενο και το

σύστημα κάμερας 360° συμπληρώ-

νουν τα συστήματα που προσφέρει η

Mercedes στα λεωφορεία της. Τα νέα

συστήματα υποβοήθησης κάνουν τα

Setra TopClass και ComfortClass

ακόμα πιο ασφαλή και πιο οικονο-

μικά, άνετα και φιλικά προς το χρή-

στη.. Για την εκπαίδευση του

χειρισμού Omniplus,  και συγκεκρι-

μένα οι οδηγοί λεωφορείων γνωρί-

ζουν πριν ξεκινήσουν τα δρομολόγια

όλα τα συστήματα μέχρι την τελευταία

λεπτομέρεια κατά την οδήγηση.

Συνιστάται η εξειδικευμένη 

εκπαίδευση χειρισμού των

υπηρεσιών Omniplus από τη

Daimler Buses, ώστε οι οδηγοί

λεωφορείων να μπορούν να 

εκμεταλλευτούν πλήρως τις 

δυνατότητες του Active Drive

Assist 2 του εκτεταμένου

Predictive Powertrain Control

(PPC) και άλλων τεχνικών 

συστημάτων στα καινοτόμα

τουριστικά πούλμαν
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Το νέο σύστημα Ηλεκτρικής υδραυλικής διεύθυνσης (EHS)

είναι διαθέσιμο για την πλήρη γκάμα φορτηγών DAF Νέας

Γενιάς: τα XF, XG και XG⁺ καθώς και τα XD, τα «Διεθνή

Φορτηγά της Χρονιάς 2022 και 2023».

Ειδικά οι μεταφορές βαρέων γεωργικών υλικών και δομικών υλικών επωφελούνται σε μεγάλο

βαθμό από τα πλεονεκτήματα ενός κατευθυντήριου άξονα διαφορικού, εφόσον γίνονται ευκολότερα

και με ακρίβεια οι ελιγμοί, ακόμη και με υψηλότερο ωφέλιμο φορτίο. Αυτό καθιστά τον κατευθυν-

τήριο άξονα διαφορικού, επίσης μια εξαιρετική επιλογή για τη συλλογή απορριμμάτων και τη μετα-

φορά υγρών.

Ηλεκτρικό υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης
για τράκτορες & άκαμπτα νέας γενιάς 6x2





New Generation DAF
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τεχνολογία «





DAF TRUCKS
Το νέο σύστημα ηλεκτρικής
υδραυλικής διεύθυνσης
EHS

Ηλεκτρικό υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης
για τράκτορες & άκαμπτα νέας γενιάς 6x2

Το νέο Ηλεκτρικό υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης της DAF διαδέχεται τη μηχανική παραλ-

λαγή. Οι δύο βραχίονες διεύθυνσης και ο βοηθητικός βραχίονας πτώσης αντικαθίστανται

από μια ηλεκτρονικά ελεγχόμενη μονάδα αντλίας διεύθυνσης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα

30 κιλά χαμηλότερο βάρος. Χάρη στη μειωμένη τριβή, το νέο σύστημα EHS έχει επίσης κέρ-

δος 0,3% στην κατανάλωση καυσίμου.

Επιπλέον, τα εξαρτήματα του νέου συστήματος καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο στο πλαίσιο,

επιτρέποντας έως και 40% μεγαλύτερες δεξαμενές καυσίμου στην έκδοση τράκτορα. Η χω-

ρητικότητα μεταφοράς καυσίμου 900 λίτρων στα XD, XF, XG και XG επιτρέπει την περαιτέρω

μείωση του λειτουργικού κόστους με ανεφοδιασμό όπου οι τιμές καυσίμου είναι χαμηλό-

τερες.

Χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
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Διήνυσε 475 χιλιόμετρα με μόνο μια φόρτιση

ηλεκτροκίνηση «
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Mercedes-Benz eSprinter 
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ηλεκτροκίνηση «

Η συγκεκριμένη διαδρομή είναι ιδιαιτέρως απαιτητική

αναφορικά με την κατανάλωση ενέργειας καθώς συν-

δυάζει οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους και δρόμους με

ανηφορικές κλίσεις.

Το νέο Mercedes-Benz eSprinter θα διατίθεται με τρεις

επιλογές χωρητικότητας μπαταρίας. Το όχημα προ-παρα-

γωγής που επιλέχθηκε για τη δοκιμή ήταν μήκους extra-

long με υψηλή οροφή, διέθετε την μεγαλύτερη των τριών

μπαταριών και ο εξοπλισμός του ήταν διαμορφωμένος

ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του κλάδου ταχυμεταφο-

ρών (CEP - courier, express, parcel service). Το νέο

Mercedes-Benz eSprinter είναι σχεδιασμένο με γνώμονα

την αποδοτικότητα. Οι πολυάριθμες επιλογές διαμόρφω-

σης και η υψηλή χωρητικότητα φορτίου σε συνδυασμό με

τη μεγάλη αυτονομία καθιστούν το eSprinter ένα από τα

πιο ευέλικτα μεγάλα ηλεκτρικά Van στον κόσμο.

Tο όχημα προ-παραγωγής του νέου Mercedes-Benz eSprinter ολοκλήρωσε μια ειδική 
οδηγική δοκιμή. Με μία φόρτιση, χωρίς επαναφόρτιση, διήνυσε απόσταση των 475χλμ με

κατανάλωση 21.9 kWh ανά 100 χιλιόμετρα, από το Μουσείο της Mercedes-Benz 
στη Στουτγάρδη ως το αεροδρόμιο του Μονάχου και επιστροφή στο σημείο εκκίνησης.

Προκειμένου η δοκιμή να προσομοιάσει με μια πραγματική ταχυμεταφορά μεταξύ Στουτγάρδης και Μονάχου, δεν

χρησιμοποιήθηκε κλειστή πίστα δοκιμών αλλά το οδικό δίκτυο και το όχημα κινήθηκε τόσο σε αστικούς και επαρ-

χιακούς δρόμους όσο και σε αυτοκινητοδρόμους. Επιπλέον, δεν έγινε προσπάθεια βελτίωσης της τοπογραφίας –

χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανάβαση της οροσειράς των Σουαβικών Ιούρα (Swabian Jura), η οποία

αφέθηκε σκόπιμα στη διαδρομή. Το μήκος της διαδρομής ήταν 475 χιλιόμετρα, με το χαμηλότερο τμήμα στα 210

μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και το υψηλότερο στα 785. Κατά την άφιξη, ο πίνακας οργάνων έδειξε

εναπομείνουσα αυτονομία περίπου 20 χιλιομέτρων.

Η δοκιμή





Με το νέο eSprinter, η Mercedes-Benz Vans εφαρμόζει

με συνέπεια τη στρατηγική της για την ηλεκτροκίνηση και

υπογραμμίζει την ηγετική θέση που διεκδικεί στην νέα

εποχή κινητικότητας. Οι προδιαγραφές του οχήματος κα-

θορίστηκαν σε στενή συνεργασία με τους πελάτες ώστε

να καλύπτει τις απαιτήσεις τους. Με τρεις μπαταρίες και

πολλές παραλλαγές αμαξώματος, όπως Van κλειστού

τύπου αλλά και βάση-πλαίσιο (chassis), το νέο eSprinter

θα είναι πολύ πιο ευέλικτο και θα καλύπτει περισσότερες

κατηγορίες χρήσης. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, η αυτο-

νομία του μπορεί να υπερδιπλασιαστεί συγκριτικά με το

τρέχον μοντέλο. Το νέο eSprinter θα παράγεται στο

Τσάρλεστον (Νότια Καρολίνα, ΗΠΑ), στο Ντίσελντορφ και

στο Λουντβιγκσφέλντε από το δεύτερο εξάμηνο του 2023.
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Καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμής, ένας επιθεωρητής της TÜV Süd βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού δίπλα στον

οδηγό της Mercedes-Benz. Ως ανεξάρτητος οργανισμός δοκιμών, η TÜV Süd πιστοποιεί ότι στη συγκεκριμένη δια-

δρομή η κατανάλωση ήταν 21,9 kWh ανά 100 χιλιόμετρα, επιτεύχθηκε με μία μόνο φόρτιση μπαταρίας και το όχημα

ήταν σε άριστη κατάσταση.

Το νέο eSprinter

Ήδη από το 2010, με το Vito E-CELL, η Mercedes-Benz Vans ήταν πρωτοπόρος στην κατηγορία των ελαφρών

επαγγελματικών χωρίς τοπικές εκπομπές ρύπων. Σήμερα, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων

αμιγώς ηλεκτρικών Vans: το eVito Van, το eSprinter Van, το eVito Tourer και την EQV. Με την έλευση του eCitan

και της EQT, πολύ σύντομα, ολόκληρη η προϊοντική παλέτα της μάρκας θα εξηλεκτριστεί. Από τα μέσα της δεκαετίας,

η Mercedes-Benz Vans θα εφαρμόσει το επόμενο στάδιο της στρατηγικής ηλεκτροκίνησης VAN.EA (Mercedes-

Benz Vans Electric Architecture) και από το 2025, όλα τα μεσαία και μεγάλα Vans που βασίζονται σε αυτή τη νέα

αρχιτεκτονική θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά.

Η γκάμα των Mercedes-Benz eVans

Mercedes-Benz eSprinter 
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CITROEN My Cargo Ami
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Πρεμιέρα για το πιο μικρό επαγγελματικό!

CITROEN My Cargo Ami

ηλεκτροκίνηση «
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παρουσίαση «

To My AMI Cargo έδωσε το παρών στα Coffee Business Awards 2022 από την ethosEVENTS και κέντρισε το
ενδιαφέρον των στελεχών από τον κλάδο της καφεστίασης. Η λαμπρή Τελετή Απονομής των Βραβείων διε-
ξήχθη με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso, την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου
2022.  
Την εκδήλωσε τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κος Άδωνις Γεωργιάδης,
που έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το My AMI, γνωρίζοντας τα προιοντικά χαρακτηριστικά του μοναδικού
επώνυμου εκπροσώπου της αστικής μετακίνησης, ενώ δήλωσε πως το έχει οδηγήσει!

Όλα τα χαρακτηριστικά του πανέξυπνου AMI με χώρο φόρτωσης, σχεδιασμένη για την μικροκινητικότητα

των επαγγελματιών με μηδενικούς ρύπους.

MY AMI CARGO





Η Citroën συνεχίζει να καινοτομεί και για τους επαγ-

γελματίες με την κυκλοφορία του My Cargo Ami, μια

μοναδική και έξυπνη λύση ηλεκτρικής διανομής,

προσφέροντας όλα τα πλεονεκτήματα του Ami. O

συνολικός όγκος φόρτωσης ξεπερνά τα 400 λίτρα και

το ωφέλιμο φορτίο φθάνει τα 140 κιλά, χάρη στον

βελτιστοποιημένο μεταβλητό διαθέσιμο χώρο που

καταλαμβάνει τη θέση του συνοδηγού. Αυτή η νέα

ηλεκτρική πρόταση αποτελεί μια ευέλικτη και μον-

τέρνα απάντηση στις νέες ανάγκες κινητικότητας το-

πικών εταιρειών για διανομές και παραδόσεις

προϊόντων, εμπόρων, τεχνιτών, αυτοαπασχολούμε-

νων επαγγελματιών, τοπικών αρχών και διοική-

σεων, ακόμη και κατασκευαστών.

Το My Cargo Ami συνδυάζει τη χωρητικότητα φόρ-

τωσης, τη λειτουργικότητα του φορητού γραφείου

και τα οφέλη της ηλεκτρικής κινητικότητας, όπως

μηδενικές εκπομπές CO2 και δωρεάν πρόσβαση σε

περιοχές με ελεγχόμενη κυκλοφορία. Η φόρτιση

είναι εύκολη σε μόλις 3 ώρες σε μια τυπική/οικιακή

πρίζα, ενώ δεδομένη είναι η ξεκούραστη μετακί-

νηση χάρη στην ηλεκτρική υπόσταση του μοντέλου

και το ιδιαίτερα περιορισμένο κόστος χρήσης. Το My

Ami Cargo προσφέρει μεγαλύτερη προστασία, βελ-

τιωμένη χωρητικότητα φόρτωσης σε σύγκριση με

ένα δίτροχο ή τρίκυκλο όχημα, ενώ αποδεικνύεται

πιο ευέλικτο από τα επαγγελματικά οχήματα χάρη

στο εξαιρετικά συμπαγές σχήμα και τα βελτιωμένα

χαρακτηριστικά του σε ότι έχει να κάνει με τους χει-

ρισμούς του οδηγού.
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CITROEN My Cargo Ami
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Tα στρατιωτικά φορτηγά της 

παρουσίαση «

DAF TRUCKS



Η DAF συνεργάζεται στενά
με τον Τσέχο κατασκευαστή

οχημάτων TATRA TRUCKS
για τα στρατιωτικά 

φορτηγά CF
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Το σαράντα τοις εκατό των οχημάτων είναι εξοπλισμένα με

θωρακισμένες καμπίνες, οι οποίες παρέχουν υψηλό επίπεδο

προστασίας στους επιβαίνοντες κατά τη διάρκεια στρατιωτικών

επιχειρήσεων.

Οι προετοιμασίες για την παράδοση των πρώτων 150 βαρέων

οχημάτων στον Βελγικό Στρατό (Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία και

Σύνταγμα Ειδικών Επιχειρήσεων) και στο Ιατρικό Τμήμα των

Βελγικών Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται σε πολύ καλό

δρόμο.

“

Η παραγγελία από τις Ένοπλες Δυνάμεις 
του Βελγίου περιλαμβάνει 636 2αξονικά φορτηγά
με γραμμή μετάδοσης κίνησης 4x4 για γενικούς
σκοπούς μεταφοράς και 243 4αξονικά φορτηγά

με γραμμή μετάδοσης κίνησης 8x8 για
συγκεκριμένες εφαρμογές (ανατροπή, 

μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και εργασίες
όπου χρειάζονται γερανοί).



DA
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F
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Η DAF συνεργάζεται στενά με τον Τσέχο κατα-

σκευαστή οχημάτων TATRA TRUCKS για τα στρα-

τιωτικά φορτηγά CF. Αυτά τα φορτηγά έχουν

μοναδικό σχεδιασμό πλαισίου με σύστημα μετά-

δοσης κίνησης σε όλους τους τροχούς και κεν-

τρικό, σωλήνα με ανεξάρτητη ανάρτηση τροχού.

Η ανεξάρτητη ανάρτηση, το μοναδικό πλαίσιο

TATRA και το κεντρικό σύστημα φουσκώματος

ελαστικών εξασφαλίζουν ασυναγώνιστες επιδό-

σεις εκτός δρόμου και εξαιρετικά άνετη οδήγηση,

ακόμη και στα πιο απαιτητικά εδάφη. 

Τα φορτηγά τροφοδοτούνται από κινητήρα PAC-

CAR MX-11 (4x4) 10,8 λίτρων ή PACCAR MX-13

(8x8) 10,8 λίτρων, με απόδοση 300 kW/410 hp και

340 kW/460 hp αντίστοιχα. Το μειωμένο ύψος

είναι ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του φορ-

τηγού CF Military. Το συνολικό ύψος του οχήματος

δεν υπερβαίνει ποτέ τα τέσσερα μέτρα, ακόμη και

κατά τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων μήκους

20 ποδιών.

Ασυναγώνιστες επιδόσεις εκτός δρόμου

Οι μη θωρακισμένες καμπίνες για φορτηγά CF Military παράγονται από την αρχή μέχρι το τέλος στο

εργοστάσιο DAF στο Westerlo. Οι εσωτερικοί χώροι για τις υπερσύγχρονες θωρακισμένες καμπίνες,

οι οποίες προμηθεύονται από την TATRA DEFENSE VEHICLES, παράγονται επίσης στο Westerlo. Τα

χειριστήρια είναι τα ίδια και στους δύο τύπους καμπίνων, επιτρέποντας στους οδηγούς να αλλάζουν

εύκολα από τον έναν τύπο οχήματος στον άλλο.

Καμπίνες "Made in Belgium"
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IVECO S-WAY 
Με φυσικό αέριο!
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Το IVECO S-WAY 
παίρνει δύναμη 

από την πιο ώριμη 
τεχνολογία φυσικού 

αερίου της αγοράς.



● ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ● #21244



Η IVECO κάνει ένα βήμα μπροστά 
από τον ανταγωνισμό για την απαλλαγή από

τις εκπομπές άνθρακα με την εισαγωγή νέων
χαρακτηριστικών προϊόντων στις εκδόσεις
CNG και LNG που μειώνουν περαιτέρω τις 

εκπομπές CO2 και βελτιώνουν την απόδοση
καυσίμου, καθιστώντας το IVECO S-WAY 

βιώσιμο φίλο του περιβάλλοντος και ηγέτη
στη μεταφορά μεγάλων αποστάσεων.

To IVECO S-WAY ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ μεγιστοποιεί τα πλεονεκτήματα

του πιο φιλικού προς το περιβάλλον καυσίμου για τη βελτίωση της

ποιότητας του αέρα με λιγότερα σωματίδια και λιγότερο NO2 μετριά-

ζοντας έτσι την κλιματική αλλαγή και μειώνοντας το CO2 κατά 95%

με βιομεθάνιο. Συμβάλλει επίσης σε ένα πιο ήσυχο περιβάλλον με

μόλις 71dB(A) (Πιστοποίηση Piek Quiet Truck) όταν λειτουργεί σε

αθόρυβη λειτουργία – ιδανικό για νυχτερινές παραδόσεις.

Κάθε λεπτομέρεια έχει μελετηθεί προσεκτικά για να μεγιστοποιηθεί

η αεροδυναμική απόδοση του οχήματος: η ροή του αέρα έχει βελ-

τιστοποιηθεί με γραμμές ομαλής ροής για να παρέχει σημαντική

ώθηση στην απόδοση καυσίμου. Κάτω από το καπό, η νέα σειρά

κινητήρων και τα εξαρτήματα ανεβάζουν τον πήχη στην απόδοση

και την οικονομία καυσίμου, δίνοντας ώθηση στην παραγωγικότητα

της επιχείρησής σας.

Το IVECO S-WAY NP είναι το πρώτο φορτηγό με φυσικό αέριο στην

αγορά που έχει σχεδιαστεί ειδικά για διεθνείς μεταφορές μεγάλων

αποστάσεων με εξαιρετική αυτονομία καυσίμου έως 1600 km σε

έκδοση 4×2 LNG.

Προσφέρει στους μεταφορείς το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας

πραγματικά πράσινης και κερδοφόρας λύσης με το καλύτερο στην

κατηγορία του Συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.
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“

Το πλάνο της IVECO ΓΙΑ ΑΠΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

Bιώσιμο ως προς το περιβάλλον
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Οι εκδόσεις IVECO S-WAY CNG και LNG εισάγουν

νέα έξυπνα βοηθητικά στοιχεία, όπως συμπιεστή

συμπλέκτη και αντλία διεύθυνσης μεταβλητής

ροής. Αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με

τον πίσω άξονα επόμενης γενιάς, το αυτόματο σύ-

στημα κλιματισμού, τη λειτουργία “eco mode” και το

υψηλής απόδοσης κάλυμμα κολώνας (A-pillar),

προσφέρουν περαιτέρω μείωση των εκπομπών

CO2, καθιστώντας το IVECO S-WAY φυσικού αερίου

πρωταγωνιστή στον τομέα βιωσιμότητας.

Το IVECO S-WAY NP προσφέρει μια ευρεία επιλογή κινητήρων φυσικού αερίου που προσφέρουν σωστή

και αθόρυβη λειτουργία, για να ταιριάζουν σε όλες τις εφαρμογές.

Ο κινητήρας Cursor 9 NP σχεδιάστηκε για ένα ευρύ φάσμα αποστολών: από αστική έως περιφερειακή

διανομή, συλλογή σκουπιδιών και επιμελητεία κατασκευής. Η βελτιστοποιημένη στοιχειομετρική διαδι-

κασία καύσης και το βάρος του κινητήρα κυβισμού 8.7 λίτρων προσφέρουν την καλύτερη απόδοση καυ-

σίμου σε όλες τις συνθήκες.

Ο κινητήρας Cursor 13, με κυβισμό 12.9 λίτρων, βελτιωμένη διαδικασία καύσης και βελτιστοποιημένο

βάρος, προσφέρει την καλύτερη απόδοση καυσίμου ακόμη και σε αποστολές πολύ μεγάλων αποστά-

σεων. Ο κινητήρας αποδίδει την ισχύ και τη ροπή που απαιτούνται για τις πιο απαιτητικές αποστολές και

έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει απόλυτα με τις απαιτήσεις των διεθνών μεταφορών.

Το πλάνο της IVECO ΓΙΑ ΑΠΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

Bιώσιμο ως προς το περιβάλλον

Κινητήρες ...φυσικά ισχυροί!
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Τα διαστήματα αλλαγής λαδιών έχουν επεκταθεί ακόμη περισσότερο στα 90.000 km και τα ειδικά εξαρτή-

ματα αερίου του Cursor 13 έχουν τροποποιηθεί για να ελαχιστοποιηθεί το κόστος συντήρησης.
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Tα μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης

Ο διαμήκης, συμπαγής και ελαφρύς καταλύτης 3 κατευθύνσεων συμβάλλει στη συμμόρφωση με τα πιο

αυστηρά πρότυπα εκπομπών, διασφαλίζοντας παράλληλα χαμηλά επίπεδα θορύβου. Αυτό το σύστημα

δεν απαιτεί πρόσθετα, φίλτρο σωματιδίων ή αναγέννηση, με αποτέλεσμα να χρήζει μειωμένης συντήρησης.

Το συμπαγές μέγεθος και η εγκατάστασή του στο εσωτερικό του πλαισίου αφήνουν άφθονο χώρο για με-

γαλύτερη χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου και βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως μια ομάδα ψύξης,

κρυογενικές δεξαμενές ή ένα κουτί αποθήκευσης.

Απλό σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων χωρίς συντήρηση

Οι δεξαμενές LNG για ρυμουλκά (τράκτορες) διατίθενται σε 4 μεγέθη ώστε να ελευθερώσετε τον χώρο

που χρειάζεστε στο σασί για την αποστολή σας

Το IVECO S-WAY, προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα ασφάλειας και εργονομίας, των τελευταίας γενιάς δε-

ξαμενών LNG.

Η καλύτερη αυτονομία καυσίμων στην κατηγορία του






