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 “Η συνεχώς ανοδική πορεία της αγοράς καινούργιου αυτοκινήτου διατηρήθηκε και τον περα-

σμένο μήνα, που σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ ( Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτου),

το Φεβρουάριο υπήρξαν αυξημένες κατά +10,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.  
“

ενημέρωση 

 

Η χρονομίσθωση 

γκαζώνει την αγορά ΙΧ
Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς αυτοκινήτου, σημαν-

τικό ρόλο στην αυξημένη κίνηση που παρατηρείται στις

αντιπροσωπείες αυτοκινήτων τους τελευταίους μήνες

παίζει το «ξεπάγωμα» των εγκρίσεων που παρέχουν οι

τράπεζες για την χρηματοδότηση ενός καινούργιου μον-

τέλου. Πάντως, όπως επισημαίνουν, μπορεί οι εγκρίσεις

των δανείων να έχουν αυξηθεί σημαντικά, όμως, αυτό

δεν σημαίνει ότι παραβλέπονται από τις τράπεζες τα αυ-

στηρά πιστοληπτικά κριτήρια που θα πρέπει να τηρεί ο

υποψήφιος αγοραστής. Απαραίτητη προϋπόθεση για να

δοθεί το «πράσινο φως» στην χρηματοδότηση για την

αγορά ενός καινούργιου ΙΧ παίζει η «γερή» προκαταβολή

( κυμαίνεται από 20 -30% επί της συνολικής αξίας του αυ-

τοκινήτου) ενώ σημαντικό ρόλο στην τελική έγκριση

έχουν και άλλα κριτήρια, όπως το εισόδημα του αγοραστή

και αν έχει σταθερή εργασία τα τελευταία χρόνια. Πάντως,

οι παχυλές χρηματοδοτήσεις με τα μακροχρόνια προ-

γράμματα ( εξόφληση σε 60 – 72 μήνες) φαίνεται ότι πα-

ραμένουν στο «ψυγείο», με τους αγοραστές να έχουν

πλέον τη δυνατότητα να επιλέγουν χρηματοδοτήσεις με
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ενημέρωση 

 

Η χρονομίσθωση γκαζώνει την αγορά ΙΧ

διάρκεια έως 3- 4 έτη (36 ή 48 μηνών). Ώθηση στην

αγορά καινούργιου αυτοκινήτου συνεχίζει να δίνει η συ-

νεχώς αυξανόμενη αγορά χρονομίσθωσης, όπου υπο-

λογίζεται ότι σχεδόν πέντε στους δέκα νέους αγοραστές

αποκτούν αυτοκίνητο μέσω λίζινγκ. Η στροφή στην

αγορά μακροχρόνιων μισθώσεων εστιάζεται κυρίως στα

πλεονεκτήματα που δίνει η συγκεκριμένη επιλογή, όπου

ο πελάτης έχει ως μοναδικό του μέλημα το κόστος της

βενζίνης και το μηνιαίο μίσθωμα. Επίσης, η δραστηριο-

ποίηση ολοένα και περισσότερων εταιρειών χρονομί-

σθωσης στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αλλά και η

τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου ( που δίνει τη δυ-

νατότητα αγοράς αυτοκινήτου με χρονομίσθωση ακόμη

και σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες ) αύξησε ση-

μαντικά το μερίδιο αγοράς, έναντι της λιανικής.  Όσο

αφορά τις κατηγορίες αυτοκινήτων, οι νέοι αγοραστές

συνεχίζουν να προτιμούν αυτοκίνητα με κινητήρες βεν-

ζίνης, από 1.000 έως και 1.400 κ.εκ. Επί του συνόλου των

πωλήσεων στα καινούργια ΙΧ, το 60% των αγοραστών

επιλέγει ένα νέο μοντέλο με κινητήρα βενζίνης, με την

αγορά των πετρελαιοκίνητων να έχει συρρικνωθεί στο

40%. Να σημειωθεί, ότι, η αγορά αυτοκινήτου πριν από

τρία χρόνια στηριζόταν στα πετρελαιοκίνητα μοντέλα,

όπου σχεδόν επτά στους δέκα αγοραστές επέλεγαν την

περίοδο 2014 – 2016 ένα σύγχρονο ντίζελ αυτοκίνητο.

Παγωμένη παραμένει η αγορά υβριδικών, ηλεκτρικών

μοντέλων, όπου μόλις πέντε στους εκατό αγοραστές κα-

ταλήγει σε ένα αυτοκίνητο της συγκεκριμένης τεχνολο-

γίας.  Πάντως, οι νέοι αγοραστές βλέπουν πιο θετικά τα

ηλεκτροκίνητα μοντέλα που σημειώνουν με μικρά βή-

ματα  ανοδική πορεία και στην χώρα μας σε αντίθεση με

την αγορά των αυτοκινήτων με φυσικό αέριο ( είναι χα-

ρακτηριστικό ότι πέρσι, πουλήθηκαν μόλις 170 οχήματα

διπλού καυσίμου βενζίνης και φυσικό αέριο.  Φέτος,

προβλέπεται ότι, η αγορά αυτοκινήτου θα κλείσει – αν

δεν υπάρξουν και άλλες αλλαγές στην φορολόγηση, τα

τέλη κυκλοφορίας  – στις 110 – 120 χιλιάδες μονάδες,

ενώ αναμένεται και νέα άνοδος στις πωλήσεις καινούρ-

γιων αυτοκινήτων τους επόμενους μήνες, χάρη στις πω-

λήσεις των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων με βασικούς

πελάτες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην του-

ριστική «βιομηχανία». 
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ταξινομήσεις

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επε-
ξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβα-

τικών το μήνα Φεβρουάριο 2019 υπήρξαν αυξημένες κατά
+10,6% ως προς το μήνα Φεβρουάριο 2018.

Συνολικά, στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 οι ταξινο-
μήσεις καινούργιων επιβατικών είναι αυξημένες κατά +6,7% ως

προς το αντίστοιχο διάστημα του 2018.
Σημειώνεται ακόμη πως η αγορά αυτοκινήτου κατά το πρώτο δίμηνο του

2019 κινήθηκε -67,0% χαμηλότερα ως προς το μέσο όρο προ κρίσης (2000-
2009).

Στα καινούργια φορτηγά παρατηρείται αύξηση (+7,7%) από τις αρχές του έτους, ως
προς την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ και στα καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) οι τα-

ξινομήσεις υπήρξαν αυξημένες κατά +8,5% ως προς το 2018.

Ιαν.-Φεβ. 2019 Ιαν.-Φεβ. 2018 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 16.773 15.723 +6,7%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 1.350 1.253 +7,7%

Καινούργια λεωφορεία 85 24 +254,2%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 3.401 3.135 +8,5%

Φεβρουάριος  2019 Φεβρουάριος   2018 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 7.561 6.838 +10,6%  

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 675 581 +16,2%

Καινούργια λεωφορεία 10 9 +11,1%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 1.640 1.424 +15,2%

Aύξηση στις πωλήσεις 
ΙΧ τον Φεβρουάριο

Αυξημένες κατά +10,6% 
ως προς το μήνα Φεβρουάριο 2018
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μικρά
νέα

αγοράς

To Nissan LEAF κατέκτησε 

το βραβείο AJAC “Καναδικό 

Πράσινο αυτοκίνητο της χρονιάς”

Το Nissan LEAF, το αμιγώς ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο με τις
περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο, βραβεύθηκε ως το Κα-
ναδικό Πράσινο Αυτοκίνητο του 2019 (CGCOTY), από την
Ένωση Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου του Καναδά (AJAC),
στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκίνητου του Βανκούβερ.
Η δεύτερη, πλήρως ανανεωμένη γενιά του  Nissan LEAF,
έχει εμβέλεια οδήγησης 270 χιλιομέτρων, ολοκαίνουριο ελ-
κυστικό εξωτερικό σχεδιασμό, ευρύχωρο εσωτερικό υψη-
λής τεχνολογίας, αλλά και προηγμένες τεχνολογίες, όπως το
ProPILOT Assist και το e-Pedal.
"Ως πρωτοπόροι με το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα μαζι-
κής παραγωγής, έχουμε καθήκον να προσφέρουμε στους
Καναδούς ένα EV που προσφέρει περισσότερα και συνεχίζει
να πρωτοστατεί στην πρόοδο της κατηγορίας οχημάτων μη-
δενικών εκπομπών", δήλωσε ο Joni Paiva, πρόεδρος της
Nissan Canada Inc. "Αυτό το επιτύχαμε με το νέο Nissan
LEAF, που διαθέτει μια σουίτα προηγμένων τεχνολογιών
ασφαλείας και στάνταρ εξοπλισμό, ειδικά διαμορφωμένο για
τον Καναδά."

SEAT: Ποια μοντέλα οδήγησαν στην αύ-

ξηση των πωλήσεων

Το Arona ενίσχυσε τις πωλήσεις SEAT το

2018. Η μάρκα πούλησε περίπου 100.000

μονάδες του νέου SUV πόλης, το οποίο

καθιερώθηκε ως το τρίτο κορυφαίο μοντέλο της

μάρκας. Το Arona αποτέλεσε επιτυχώς μαζί με τα

Ibiza, Leon και Ateca έναν από τους τέσσερις πυ-

λώνες της μάρκας και συνέβαλε ώστε η SEAT να

σημειώσει ρεκόρ πωλήσεων σε χώρες όπως η

Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία, η Ελβε-

τία, το Ισραήλ και το Μαρόκο. Οι παγκόσμιες πωλή-

σεις της αυτοκινητοβιομηχανίας αυξήθηκαν κατά

12,8% και τους πρώτους δύο μήνες της φετινής χρο-

νιάς σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2018, φθά-

νοντας το ρεκόρ των 88.900 πωλήσεων. Η συνολική

παραγωγή οχημάτων SEAT αυξήθηκε κατά 10.2%

το 2018 για να καταλήξει στο ρεκόρ των 528.300 αυ-

τοκινήτων. 

Το 2018, η SEAT κατασκεύασε οχήματα σε Mar-

torell, Kvasiny και Mlada Boleslav (Τσεχία), Palmela

(Πορτογαλία) και Μπρατισλάβα (Σλοβακία) καθώς

και στο Wolfsburg (Γερμανία), όπου ξεκίνησε η πα-

ραγωγή του νέου SEAT Tarraco.

Η SEAT το 2018 πέτυχε τα καλύτερα αποτελέσματα

στην ιστορία της, με αύξηση λειτουργικών κερδών

κατά 33.4%, φτάνοντας το ποσό ρεκόρ των 254 εκα-

τομμυρίων ευρώ (2017: 191 εκατομμύρια ευρώ).

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που πα-

ρουσίασε χθες ο Όμιλος Volkswagen, η SEAT

έκλεισε το έτος 2018 με κύκλο εργασιών 10.202 δις

ευρώ, 3.1% υψηλότερο από το 2017 (9.892 δις

ευρώ), και ο υψηλότερος στην ιστορία της εταιρείας.
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μικρά
νέα

αγοράς

Στην παραγωγή το Jeep Gladiator 

To Jeep Gladiator η pick – up εκδοχή του Wrangler,
μπήκε πριν από λίγες ημέρες στην παραγωγή και
όπως φαίνεται το αγροτικό όχημα θα κυκλοφορήσει
γρήγορα στην αγορά των ΗΠΑ. Έχει μήκος 5,2 μέτρα,
η καρότσα του είναι άκρως ικανοποιητική για τη με-
ταφορά εμπορευμάτων ενώ φυσικά, αυτά, τα μοντέλα
θα παίξουν και τον ρόλο των οχημάτων απόδρασης
για όσους θέλουν ένα εναλλακτικό SUV. Κάτω από το
καπό θα φοράει έναν κινητήρα 3,6 λίτρων που στη
συγκεκριμένη περίσταση θα αποδίδει 285 ίππους.  Αρ-
γότερα θα προστεθεί ο 3λιτρος ντίζελ CRD των 260
ίππων  εξοπλισμένος αποκλειστικά με το 8αρι αυτό-
ματο. Σαφώς, το Glariator είναι πολύ πιθανόν να κυ-
κλοφορήσει και στην Ευρώπη.

VW Beetle: 
Τέλος το αυτοκίνητο του λαού

Όπως είχε γίνει γνωστό πριν από μερικούς μήνες και επι-
σημοποιήθηκε και από τα στελέχη της VW πριν από λίγες
ημέρες, το Beetle – το γνωστό σκαθάρι – μετά από 70 χρόνια
εμπορικής παρουσίας, θα τερματίσει την πολύχρονη κα-
ριέρα του μέσα στο 2019. Αν και υπήρχαν ελπίδες το Beetle
να συνεχίσει να κυκλοφορεί ως ηλεκτροκίνητη έκδοση, τε-
λικώς, η VW αποφάσισε να μην το περάσει στην επόμενη
δεκαετία με έναν πιο οικολογικό κινητήρα – είτε υβριδικό,
είτε ηλεκτρικό. Το Beetle ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη
της δεκαετίας του 30, κατόπιν επιθυμίας του Χίτλερ, που ζή-
τησε από τη VW να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο του λαού. 

Οι Γερμανοί ερωτευμένοι με τις
Ιταλίδες

Το γερμανικό περιοδικό AutoBild και συγκεκριμένα

οι αναγνώστες του, μετά από διαγωνισμό ανακήρυ-

ξαν τις Alfa Romeo Giulietta, Giulia και Stlevio, ως

τα πιο όμορφα μοντέλα της κατηγορίας τους. Μάλι-

στα, αυτό δεν συμβαίνει για πρώτη φορά, αλλά είναι

η τρίτη φορά που τα μοντέλα της κερδίζουν τις πρω-

τιές στις συγκεκριμένες κατηγορίες διαγωνισμών

ντιζάιν, τόσο στα μεσαία όσο και στα κόμπακτ SUV.

Τα βραβεία Best Brands του Auto Bild βρίσκονται

στον 8ο χρόνο ζωής τους.





jeep renegade

Στην έκθεση της Γενεύης, που κάθε
χρόνο αποκαλύπτει πληθώρα εξελί-

ξεων στον χώρο αυτοκινήτου, η Jeep, για
πρώτη φορά ,παρουσίασε τις plug – in
υβριδικές εκδόσεις τωνCompass και
Renegade, Και τα δύο μοντέλο αναμένεται
να κυκλοφορήσουν στην αγορά με εκδό-
σεις που η ισχύος του αγγίζει τους 240 ίπ-
πους. Για παράδειγμα το μικρό Renegade,
ηηplug-in υβριδική του έκδοση φέρει ένα
νέο turbo κινητήρα, 1,3 λίτρων, ο οποίος θα
συνεργάζεται με ένα ηλεκτρικό μοτέρ. Ο
συνδυασμός και των δύο μοτέρ θα επιφέ-
ρει ισχύ έως και 240 ίππους . Επίσης, το
Renegade θα μπορεί να κινείται και ηλε-
κτρικά, χάρη στην μπαταρία του, που όταν
είναι φορτισμένη θα έχει αυτονομία – μόνο
με την ηλεκτρική ενέργεια – για τουλάχι-
στον 50 χιλιόμετρα, και σε ταχύτητες έως
και 130 χλμ/ώρα . Με παρόμοιο υβριδικό
σύνολο θα κινείται κα ιτο  Compass  -- και
εδώ και ισχύς αγγίζει τα 240 άλογα.
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μινι αφιέρωμα

Yβριδικά και Ηλεκτρικά SUV
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audi Q4 e-tron

Το Audi Q4 e-tron είναι ένα καθαρόαιμο ηλεκτρικό μοντέλο με την γερμανική φίρμα να ευαγγελίζεται ότι αποδίδει όσο ένα πολύ
καλό σπορ μοντέλο. Αυτό πιστοποιούν και οι δύο ηλεκτροκινητήτες, συνολικής απόδοσης 301 ίππων. Οι 201 προέρχονται από

το ηλεκτρικό μοτέρ που είναι τοποθετημένο στον πίσω άξονα και οι άλλοι 100 από το μπροστινό.Εξαιρετικά είνα και τα αποθέματα
ροπή των 460 Nm. Σε επιδόσεις, το γερμανικό ηλεκτρικό μοντέλο μπορεί να επιταχύνει από τα 100 χλμ./ώρα σε  6,3 δλ. και η τελική
ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα. Εξαιρετική και η αυτονομία του μοντέλου, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει
στο μεσαίο SUV 450 χιλιόμετρα, χωρίς ενδιάμεση στάση για φόρτιση. Το παραπάνω χαρισματικό νούμερο των 450 χιλιομέτρων,
οφείλεται στη μεγάλο μπαταρία των 82 kWh, μπαταρία που το 80% της χωρητικότητας της μπορεί να φορτίσει σε 30 λεπτά αρκεί να
γίνει με ταχυφορτιστή. Στο εσωτερικό του μοντέλου, ο οδηγός μπορεί να χειρίζεται τα πάντα μέσω της  οθόνης αφής των 12,3
ιντσών , ενώ όπως όλα τα γερμανικά μοντέλα της φίρμας προσφέρει πληθώρα ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης, τεχνο-
λογίας κ.α.  

Yβριδικά και Ηλεκτρικά SUV

μινι αφιέρωμα
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>> Oι νέες υπηρεσίες συνδεσιμότητας 

Στα πλεονεκτήματά του περιλαμβάνονται ο έλεγχος μέσω οθόνης αφής

(βασικός εξοπλισμός), καθώς και, ανάλογα με τον εξοπλισμό, το κόκπιτ

ευρείας οθόνης υψηλής ανάλυσης, την οθόνη πλοήγησης με τεχνολογία

Επαυξημένης Πραγματικότητας κ.α.  

Mercedes-Benz User Experienceτε
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>> Oι νέες υπηρεσίες συνδεσιμότητας 
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Mercedes-Benz User Experience

Ότι ισχύει για το A ισχύει και για το B: η νέα B-Class είναι
το δεύτερο μοντέλο μετά την A-Class που εξοπλίζεται με
το σύστημα πολυμέσων MBUX (Mercedes-Benz User Ex-
perience), το οποίο εγκαινίασε μία νέα εποχή με τις Υπη-
ρεσίες Συνδεσιμότητας Mercedes me. Η ικανότητά του να
μαθαίνει με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης καθι-
στά το σύστημα μοναδικό. Το MBUX προσαρμόζεται στις
απαιτήσεις κι επιθυμίες κάθε χρήστη. Έτσι δημιουργεί ένα
συναισθηματικό σύνδεσμο ανάμεσα στο όχημα, τον οδηγό
και τους επιβάτες. 
Στα πλεονεκτήματά του περιλαμβάνονται ο έλεγχος μέσω
οθόνης αφής (βασικός εξοπλισμός), καθώς και, ανάλογα
με τον εξοπλισμό, το κόκπιτ ευρείας οθόνης υψηλής ανά-
λυσης, την οθόνη πλοήγησης με τεχνολογία Επαυξημένης
Πραγματικότητας και το ευφυές σύστημα φωνητικού
ελέγχου με φυσική ομιλία, το οποίο ενεργοποιείται λέγον-
τας απλώς «Hey Mercedes». Η οθόνη αφής αποτελεί
μέρος του ολοκληρωμένου σχεδιασμού ελέγχου μέσω
αφής του MBUX – μιας τριάδας που περιλαμβάνει την
οθόνη αφής, το touchpad στην κεντρική κονσόλα και τα
πλήκτρα ελέγχου αφής στο τιμόνι. 
Το MBUX προκαλεί επανάσταση στην εμπειρία του χρήστη
μέσα στο αυτοκίνητο. Συναισθηματικά, ελκυστικά χαρα-
κτηριστικά προβολής υπογραμμίζουν την ευκολία κατα-
νόησης του συστήματος ελέγχου και ενθουσιάζουν με

εντυπωσιακά τρισδιάστατα γραφικά μέγιστης ανάλυσης,
τα οποία παρέχονται - δηλαδή υπολογίζονται και προβάλ-
λονται – σε πραγματικό χρόνο. Διατίθεται επίσης μια
οθόνη head-up (head-up display). 
Με τη νέα γενιά συστήματος infotainment MBUX, εισά-
γονται νέες και βελτιωμένες υπηρεσίες Mercedes me
connect. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν λειτουργίες
πλοήγησης που βασίζονται στην επικοινωνία Ανίχνευσης
Oχήματος. Οι λειτουργίες αυτές διευκολύνουν την εύρεση
του οχήματος όταν αυτό είναι σταθμευμένο, ενώ υποστη-
ρίζεται η λειτουργία ειδοποίησης εάν υποστεί ζημιά ή ρυ-
μουλκηθεί ενώ είναι σταθμευμένο. 
Η συλλογή εφαρμογών Mercedes me app μπορεί να το-
ποθετηθεί ως εικονίδιο στην οθόνη με τρόπο φιλικό προς
το χρήστη και να ταξινομηθεί ελεύθερα στην αρχική σε-
λίδα, όπως όλες οι υπόλοιπες βασικές εφαρμογές. Επι-
πλέον, μπορούν προαιρετικά να εμφανίζονται online
περιεχόμενα, όπως οι τρέχουσες τιμές πρατηρίων καυ-
σίμων. Η online ενημέρωση είναι ένας εύκολος τρόπος
εισαγωγής νέου περιεχομένου στο MBUX. 
Η νέα B-Class είναι ήδη έτοιμη για κοινή χρήση ιδιωτικών
αυτοκινήτων: Χάρη στο Mercedes me, θα μπορείτε να
μοιράζεστε το νέο compact αυτοκίνητο με φίλους και συγ-
γενείς. Η διαδικασία είναι απλή και ασφαλής μέσω της
εφαρμογής Mercedes me Car Sharing. 





Το αποκαλυφθέν πρωτότυπο crossover ΙΜQ ενσωματώνει το πρωτοποριακό ηλεκτρικό κινητήριο
σύνολο της Nissan, που θα είναι διαθέσιμο σε αυτοκίνητα παραγωγής από το 2022. 

Nissan IMQ

Το πρωτότυπο IMQ 
και η τεχνολογία e-power της Nissan
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Η Nissan παρουσιάζει στο Σαλόνι της Γενεύης το IMQ, ένα
πρωτότυπο crossover εξοπλισμένο με το βραβευμένο σύ-
στημα e-POWER και ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει αυτή την
ηλεκτροκίνητη τεχνολογία στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Roel de Vries, αντιπροέδρου
της Nissan, στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης,  η
διάθεση της συγκεκριμένης  τεχνολογίας θα ξεκινήσει στις
ευρωπαϊκές αγορές από  το 2022.
Το e-POWER έχει τεράστια απήχηση στην αγορά της Ιαπω-
νίας, βοηθώντας το  Nissan Note να κατακτήσει τις κορυφή
στις ταξινομημένες πωλήσεις οχημάτων της χώρας, για το
2018. Το σύστημα διαθέτει ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κί-
νησης με μπαταρία που φορτίζεται από βενζινοκινητήρα.
Επειδή οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκι-
νητήρα, τα μοντέλα που διαθέτουν e-POWER προσφέρουν
την ίδια ομαλή, άμεση επιτάχυνση και ισχυρή απόδοση,  με
ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα. Ο κινητήρας βενζίνης, που
χρησιμοποιείται μόνο για τη φόρτιση της μπαταρίας,  λειτουρ-
γεί  πάντα στο βέλτιστο εύρος στροφών, μεγιστοποιώντας την

εξοικονόμηση καυσίμου. 
Η εισαγωγή της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην Ευρώπη
θα ενισχύσει την ηγετική θέση της Nissan στα ηλεκτρικά
οχήματα, όπου το Nissan LEAF είναι ήδη το πρώτο σε πω-
λήσεις αμιγώς ηλεκτροκίνητο  αυτοκίνητο.
Βασιζόμενο στην επιτυχία του LEAF, το e-POWER θα  συνο-
δεύει  μια σειρά νέων τεχνολογιών που θα ενσωματωθούν
στα  δημοφιλή μοντέλα της  Nissan στην Ευρώπη,  τα επό-
μενα τρία χρόνια. Μέχρι το 2022,  οι πωλήσεις ηλεκτροκίνη-
των οχημάτων της Nissan θα πενταπλασιαστούν και μέχρι
το τέλος του τρέχοντος έτους,  η αύξηση θα  είναι διπλάσια
από το μέσο όρο της αγοράς.
"Μία πλήρως ηλεκτρισμένη Ευρώπη βρίσκεται μπροστά 
μας", δήλωσε ο de Vries. "Ήδη η Nissan είναι η παγκόσμια
ηγέτιδα στις τεχνολογίες EV  μαζικής παραγωγής. Με το e-
POWER να φθάνει στους ευρωπαϊκούς δρόμους μέσα στα
επόμενα δύο χρόνια, θα συνεχίσουμε να δείχνουμε το δρόμο
προς έναν κόσμο με μηδενικές εκπομπές και μηδενικούς
θανάτους στο οδικό δίκτυο”.



Το IMQ, που αποκαλύφθηκε
στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γε-
νεύης, είναι ένα εξελιγμένο δείγμα
τεχνολογίας και σχεδίασης, εξοπλι-
σμένο με μια τετρακίνητη έκδοση του  e-
POWER. Αντικατοπτρίζει την ηγετική θέση της
Nissan στα crossovers, με μια ματιά που σπρώ-
χνει τα όρια της φαντασίας, για το πως μπορεί να είναι
ένα Ευρωπαϊκό compact crossover.
Επί του παρόντος, το e-POWER είναι διαθέσιμο στα μοντέλα
Note και Serena στην Ιαπωνία. Περισσότερο από το 70% των
πωλήσεων του Note και σχεδόν οι μισές πωλήσεις του Serena
στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου,  είναι σε εκδόσεις με το e-
POWER.



Η Kia Motors αποκάλυψε  το νέο πλήρως ηλεκτροκίνητο πρωτότυπο μοντέλο ‘Imagine by Kia’ στο
φετινό Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης.

Imagine by Kia

Ένα πλήρως ηλεκτρικό πρωτότυποτε
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“Ο ελκυστικός σχεδιασμός στην αυτοκινητοβιομηχανία

συναρπάζει και αιχμαλωτίζει τις αισθήσεις. Πιστεύουμε

πως σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν υπάρχει κανένας

λόγος να αλλάξει κάτι τέτοιο” εξηγεί ο Gregory Guil-

laume, Αντιπρόεδρος Σχεδιασμού στην Kia Motors Eu-

rope. 

Ο Guillaume εξηγεί μεταξύ άλλων πως πολλοί κατα-

σκευαστές όταν μιλούν για τα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα

προωθούν τα ίδια μηνύματα, με τα συμβατικά με κινη-

τήρες εσωτερικής καύσης, αναφέροντας κριτήρια αυτο-

νομίας, οικονομίας και απόδοσης. Η Kia κάνει την

διαφορά και προχωρά ένα βήμα πιο πέρα δίνοντας προ-

τεραιότητα στον συναισθηματικό τομέα και προσεγγίζον-

τας από μία άλλη οπτική γωνία την ηλεκτροκίνηση.

Χαρακτηριστικό αυτού του γεγονότος είναι το “Imagine

by Kia”, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό τετράθυρο μοντέλο

της μάρκας. Σε αντίθεση με το βραβευμένο ηλεκτρικό

e-Niro, το οποίο βασίζεται στην υπάρχουσα αρχιτεκτο-

νική του υβριδικού Niro, το “Imagine by Kia” εφοδιάζε-

ται με μία χαμηλά τοποθετημένη μπαταρία που

φορτίζεται επαγωγικά και αποτελεί το βασικό στοιχείο

ενός συμπαγούς συστήματος μετάδοσης.

Το “Imagine by Kia” συνδυάζει την αθλητική σιλουέτα

ενός σεντάν με το δυναμικό και ευρύχωρο προφίλ ενός

crossover. Διαθέτει μία φωτιζόμενη “tiger nose” μάσκα

με πρωτότυπους LED προβολείς και την αυθεντική 
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υπογραφή της Kia. 

Οι εμπρός ενδείξεις αλλαγής κα-

τεύθυνσης βρίσκονται ψηλά στο ταμ-

πλό  όταν τα πίσω φωτιστικά σώματα

δείχνουν εξίσου συναρπαστικά.  

Οι μεγάλοι τροχοί 22 ιντσών αποτελούνται από

τέσσερις κρυστάλλινες ενθέσεις ώστε να διαθλά-

ται το φως όπως σε ένα κομμένο διαμάντι. 

Το ψηφιακό ταμπλό ξεχωρίζει από την “ελεύθερη” κεν-

τρική οθόνη και περιλαμβάνει 21 ανεξάρτητες υπερυψη-

λής ανάλυσης συγχρονισμένες οθόνες. 
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Τρία από τα ηλεκτρικά μοντέλα

της μάρκας περνούν τώρα από μία

σημαντική φάση της διαδικασίας

εξέλιξης πριν την παραγωγή, στο κέν-

τρο χειμερινών δοκιμών του BMW

Group στο Arjeplog της Σουηδίας. Μαζί

με το BMW iX3 που αναμένεται του χρόνου

στην αγορά, το BMW i4 και το BMW iNEXT,

που θα λανσαριστούν το 2021, υποβάλλονται

επίσης σε ένα εντατικό και ολοκληρωμένο

πρόγραμμα δοκιμών. Σύμφωνα με αυτό, τα

συστήματα κίνησης και ανάρτησης δοκιμάζον-

ται σχολαστικά σε ακραίες καιρικές και οδικές

συνθήκες. Η περιοχή δοκιμών που βρίσκεται

στην εσχατιά του Αρκτικού Κύκλου προσφέρει

τις ιδανικές συνθήκες για το σκοπό αυτό. Σε

ολισθηρές επιφάνειες παγωμένων λιμνών,

στο χιόνι και στο τσουχτερό κρύο, οι ηλεκτρο-

κινητήρες, οι μπαταρίες υψηλής τάσης και τα

ηλεκτρονικά ισχύος της τεχνολογίας BMW

eDrive καθώς και τα συστήματα ελέγχου

ανάρτησης, επιδεικνύουν ένα υψηλό επίπεδο

επιδόσεων και αξιοπιστίας.

Ένα μοντέλο Sports Activity Vehicle είναι ο

προάγγελος του τελευταίου κεφαλαίου στη

στρατηγική εξηλεκτρισμού του BMW Group.

Από του χρόνου, το BMW iX3 θα υιοθετήσει για

πρώτη φορά την πέμπτη γενιά της τεχνολογίας

BMW eDrive. Ο πανίσχυρος ηλεκτροκινητήρας

και ένας συσσωρευτής υψηλής τάσης με προ-

ηγμένη τεχνολογία κυψελών προσδίδουν μία

νέα διάσταση στην οδηγική απόλαυση από ένα

αμιγώς ηλεκτρικό όχημα. Με αυτονομία πάνω

Η BMW i ετοιμάζεται να λανσάρει την επόμενη γενιά 

των ηλεκτρικών μοντέλων της. 

ΒΜW

Στο εγγύς μέλλον η αυτονομία των ηλεκτρικών

της BMW πιάνει τα 600 χιλιόμετρα!!

τεχνολογία
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από 400 km και δυνατότητα χρήσης σταθμών

φόρτισης DC με χωρητικότητα 150kW για

φόρτιση της μπαταρίας, το πρώτο πλήρως

ηλεκτρικό SAV είναι ιδανικό για καθημερινή

χρήση και διαδρομές μεγάλων αποστάσεων. 

Το BMW i4 προσφέρει οδηγική απόλαυση με

μηδενικούς ρύπους σε συνδυασμό με έξοχο

σπορ στυλ. Το τετράθυρο coupe που ανήκει

στην πολυτελή μεσαία κατηγορία συνδυάζει

δυναμική σχεδίαση με εμπνευσμένες επιδό-

σεις και ένα υψηλό επίπεδο οδηγικής άνεσης.

Η πέμπτη γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive

στο BMW i4 παρέχει αυτονομία πάνω από 600

km.  Το BMW i4 θα κατασκευάζεται στο εργο-

στάσιο της BMW στο Μόναχο από το 2021.
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hyundai

Tέλος τα κλειδιά στο ΙΧ. 
Θα ανοίγουν με τα 

δακτυλικά αποτυπώματα

Η Hyundai πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά

την τεχνολογία, ανακοινώνοντας πρώτη  την

δυνατότητα ανοίγματος του θυρών στο αυ-

τοκίνητο μέσω των δακτυλικών αποτυπω-

μάτων (Smart Fingerprint) ενώ με το ίδιο

τρόπο θα παίρνει εμπρός και ο κινητήρας! 
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Η εταιρεία θα εφαρμόσει την τεχνολογία αρχικά στο SUV
Santa Fe.Μάλιστα, η  κορεάτικη φίρμα έδωσε και λεπτο-
μέρειες. Για παράδειγμα, για να ξεκλειδώσει το όχημα ο
οδηγός πρέπει να τοποθετήσει ένα δάκτυλο του στον αι-
σθητήρα που βρίσκεται στη λαβή της πόρτας. Στη συνέχεια
ο οδηγός μπορεί να εκκινήσει εύκολα το όχημά του αγγί-
ζοντας το μπουτόν της μίζας, που είναι επίσης εξοπλισμένο
με αισθητήρα σάρωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Στο
μέλλον, η Hyundai Motor σχεδιάζει να επεκτείνει περαι-
τέρω την εφαρμογή της τεχνολογίας  και σε άλλες  λει-
τουργίες του αυτοκινήτου. Η Hyundai εξέτασε διεξοδικά
τα θέματα ασφαλείας της τεχνολογίας έξυπνων δακτυλι-
κών αποτυπωμάτων. Με το σύστημα αναγνώρισης χω-
ρητικότητας, το οποίο ανιχνεύει τυχόν διαφορές στο

επίπεδο της ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορα μέρη του
δακτύλου, η τεχνολογία των δακτυλικών αποτυπωμάτων
αποτρέπει αποτελεσματικά τα πλαστά δακτυλικά αποτυ-
πώματα. Η πιθανότητα να αναγνωρίσει η τεχνολογία ένα
δακτυλικό αποτύπωμα άλλου ατόμου ως αυτό του οδη-
γού, είναι μόνο 1 στις 50.000 καθιστώντας το πέντε φορές
πιο ασφαλές από τα συμβατικά κλειδιά, συμπεριλαμβανο-
μένων των έξυπνων κλειδιών. Η Hyundai θα εφαρμόσει
την τεχνολογία δακτυλικών αποτυπωμάτων σε επιλεγμέ-
νες αγορές και θα επεκταθεί σταδιακά στις υπόλοιπες αγο-
ρές. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να συνεχίσει να
εφαρμόζει παρόμοιες τεχνολογίες στα οχήματά της, προ-
κειμένου να ενισχύσει την ηγετική της θέση στην αυτοκί-
νηση του μέλλοντος.
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Mercedes
Benz

Ο νέος πετρελαιοκινητήρας 

OM 654q

Με νέα χαρακτηριστικά που αυξάνουν την

αποδοτικότητα, όπως χαλύβδινα έμβολα με

βαθμιδωτές εσοχές σε μπλοκ αλουμινίου
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Εσωτερικά, ο κινητήρας OM 654q προσφέρει χαρακτηρι-
στικά που αυξάνουν την αποδοτικότητα, όπως χαλύβδινα
έμβολα με βαθμιδωτές εσοχές σε μπλοκ αλουμινίου. Τα
χιτώνια κυλίνδρων επιστρώνονται με την εξελιγμένη διερ-
γασία NANOSLIDE. 
Με μόλις 90 mm απόσταση μεταξύ των κυλίνδρων αντί
των 94 mm, ο νέος κινητήρας είναι μικρότερων διαστά-
σεων από τον προκάτοχό του, επιτρέποντας την τοποθέ-
τηση των εξαρτημάτων για την μετεπεξεργασία
καυσαερίων επάνω στον κινητήρα, όπου η θερμοκρασία
καυσαερίων είναι υψηλότερη. Έτσι, η μετεπεξεργασία γί-
νεται αποτελεσματικότερη. Χάρη στην περαιτέρω βελ-
τίωση της μετεπεξεργασίας καυσαερίων, ο πανίσχυρος
τετρακύλινδρος της σύγχρονης οικογένειας κινητήρων
OM 654 πληροί ήδη το δεύτερο στάδιο της δοκιμής των
εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης RDE
(Real Driving Emissions) που θα τεθεί σε ισχύ από το

2020, και είναι πιστοποιημένος κατά Euro 6d. Ακόμη και
σε απαιτητικές οδηγικές καταστάσεις και δύσκολες περι-
βαλλοντικές συνθήκες, η B-Class παραμένει εντός των
ορίων εκπομπών ρύπων.
Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην πρόσθετη επιλεκτική κατα-
λυτική αναγωγή (SCR) και με τον καταλύτη αμμωνίας
(ASC) ενσωματωμένο στο σύστημα εξάτμισης της νέας B-
Class. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιείται με-
γαλύτερη ποσότητα ουρίας  AdBlue, καθώς γίνεται
αναγωγή και μετατροπή του πλεονάσματος στον δεύτερο
καταλύτη SCR για να μην εξέλθουν στην ατμόσφαιρα υπο-
λείμματα αμμωνίας. Αυτά τα πλεονάσματα (υπολείμματα
αμμωνίας) προκύπτουν κυρίως όταν υπάρχουν γρήγορες
μεταβολές της θερμοκρασίας στο σύστημα εξάτμισης, π.χ.
κατά τη μετάβαση από την κυκλοφορία της πόλης στον αυ-
τοκινητόδρομο.

Ο εγκάρσια τοποθετημένος κινητήρας της νέας premium οικογένειας πετρελαιοκινητήρων κάνει

το ντεμπούτο του στα μοντέλα της Mercedes-Benz. Παρά τον μικρότερο κυβισμό του – κάτω από

δύο λίτρα – ο νέος πετρελαιοκινητήρας με περίπου 16% μικρότερο βάρος και ισχύ 140 kW (190

hp) αποδίδει 10 kW περισσότερα από τον προηγούμενο κινητήρα. 

Με νέα χαρακτηριστικά που αυξάνουν την αποδοτικότητα



34 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● μάρτιος 2019

Α6, Α7, Α8, Q7,Q8 auto news
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Διατίθενται σε υβριδική έκδοση! 

Η συγκεκριμένη τεχνολογία (mild hy-

brid) τούς εξασφαλίζει σημαντικά οικο-

νομικότερη κατανάλωση καυσίμου.

Παράλληλα, ενώ η γκάμα εμπλουτίζεται

με νέους, πολύ πιο ισχυρούς κινητήρες,

τα μοντέλα – λόγω μειωμένης φορολο-

γίας ένεκα της υβριδικής τεχνολογίας –

προσφέρονται σε πολύ χαμηλότερες από

πριν τιμές, με το όφελος για τον πελάτη

να φτάνει έως και τα 14.000 €! Αξίζει να

προστεθεί ότι εκτός των παραπάνω μον-

τέλων, η υβριδική τεχνολογία βρίσκει

εφαρμογή και σε ορισμένους δίλιτρους

βενζινοκινητήρες, στα Audi A4, A5 και

Q5. 

Η υβριδική τεχνολογία στους τετρακύ-

λινδρους κινητήρες των μοντέλων λει-

τουργεί με τάση 12 Volt ενώ στους V6 με

48 Volt και εξασφαλίζει ανάκτηση ενέρ-

γειας κατά την πέδηση. Στη φάση αυτή,

ο εναλλάκτης εκκίνησης με ιμάντα, η

καρδιά του συστήματος της υβριδικής

τεχνολογίας, τροφοδοτεί με ηλεκτρική

ενέργεια μία ξεχωριστή μπαταρία ιόντων

λιθίου, κάτω από το χώρο αποσκευών. 

Για ένα ευρύ φάσμα ταχυτήτων (για πα-

ράδειγμα, στην περίπτωση του Q8 ανά-

μεσα στα 55 και 160 χλμ./ώρα) το

αυτοκίνητο ταξιδεύει με τον κινητήρα

εκτός λειτουργίας, εξοικονομώντας καύ-

σιμο. Η μπαταρία ιόντων λιθίου προσφέ-

ρει την απαιτούμενη ενέργεια για την

αυτόματη και ανεπαίσθητη εκκίνηση του

κινητήρα, όταν κριθεί απαραίτητο. Το

ενεργειακό όφελος είναι κάθε άλλο παρά

αμελητέο: ενδεικτικά, στην περίπτωση

του Q8, χάρη στην υβριδική τεχνολογία

επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης

καυσίμου κατά 0,7 λίτρα ανά 100 χιλιό-

μετρα.

Τα τρία premium executive σεντάν καθώς και τα δύο κορυφαία SUV της Audi, υιο-
θετούν την υβριδική τεχνολογία στο βασικό τους εξοπλισμό, σε υλοποιήσεις 12 ή
48 Volt. 

 

 

Η υβριδική τεχνολογία στους

τετρακύλινδρους κινητήρες των

μοντέλων λειτουργεί με τάση 12 Volt

ενώ στους V6 με 48 Volt και εξασφαλίζει

ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση. 

“
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“I am Practical” - Αυτό είναι ένα από τα σλόγκαν του νέου Volkswagen

T-Cross και αυτό ήταν ένα σημείο που άγγιξε τους παίκτες της ομάδας

Grizzlys Wolfsburg. Επειδή χρειάζονται χώρο. Πολύ χώρο. Και το νέο T-

Cross τον προσφέρει απλόχερα!

Το μεταβλητό πλαίσιο MQB αποτελεί το θεμέλιο λίθο της τεχνολογικής

βάσης του T-Cross. O εμπρός άξονας έχει μετατοπιστεί αρκετά πιο μπρο-

στά, ώστε να προκύψει ένα μεγάλο μεταξόνιο και να δημιουργηθεί περισ-

σότερος χώρο στο εσωτερικό που αυξάνει και αυτόν του πορτμπαγκάζ.

Το τελευταίο είναι επίσης προσαρμόσιμο, αφού ανάλογα με τις ανάγκες η

πίσω σειρά καθισμάτων μπορεί από την βασική έκδοση εξοπλισμού να

μετακινηθεί κατά μήκος. Μία δυνατότητα που προσφέρει περισσότερο

χώρο για τα πόδια ή - όπως στην περίπτωση των Grizzlys Wolfsburg -

περισσότερο χώρο για τις αποσκευές (από 347 έως 417 λίτρα, με κανονική

ρεζέρβα). 

Η μέγιστη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ είναι κορυφαία για την κατη-

γορία, ενώ οι πλάτες των πίσω καθισμάτων είναι διαιρούμενες (60:40) ή

αναδιπλώνονται πλήρως. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται μια εν-

τελώς επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης προσφέροντας 1.243 λίτρα (με κανο-

νική ρεζέρβα) και δυνατότητα φόρτωσης π.χ. εξοπλισμού χόκεϊ επί πάγου

ή ποδηλάτων και σανίδων surf. Η αναδιπλούμενη πλάτη του καθίσματος

συνοδηγού προσφέρει επιπρόσθετη πρακτικότητα.

Τα ψηλά τοποθετημένα καθίσματα στο T-Cross είναι χαρακτηριστικά για

SUV: στα 597 χλστ. τα εμπρός και στα 652 τα πίσω. Έτσι το T-Cross προ-

σφέρει θέα αφ’ υψηλού η οποία  οφείλεται τόσο στην απόστασή του από

το έδαφος όσο και στη διαμόρφωση των καθισμάτων του. 

 

Πολύ πριν το αυτοκίνητο παρουσιαστεί επίσημα στο ευρύ

κοινό, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης, που πρόσφατα

ολοκληρώθηκε, η Volkswagen είχε προσκαλέσει παίκτες της

ομάδας χόκεϊ “Grizzlys Wolfsburg”, για να τους εντυπωσιάσει

με την πρακτικότητα του μοντέλου!

“

auto news

Το μικρότερο SUV έρχεται στην Ελλάδα 

Το T-Cross, το πιο compact SUV της Volkswagen, 
λανσάρεται και στην Ελλάδα σε λίγες μέρες. “
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Peugeot 508auto news
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Το μεγάλο πολυτελές 

ήρθε στην χώρα μας
Οι εξωτερικές διαστάσεις του είναι συμ-

παγείς: το συνολικό μήκος έχει μειωθεί

στα 4,75μ. από τα 4,83μ. του προηγούμε-

νου 508, γεγονός που του εξασφαλίζει

μεγαλύτερη ευελιξία. Στη δημιουργία της

εικόνας του κουπέ συντελεί και το μικρό

ύψος των πλευρικών παραθύρων αλλά

και η απουσία πλαισίου από τις πόρτες.    

Μπαίνοντας κανείς στο νέο PEUGEOT

508 είναι σαν να μπαίνει σε έναν καινού-

ριο κόσμο, προσανατολισμένο στην ποι-

ότητα και την πρωτοτυπία. Το βλέμμα

πέφτει αμέσως στον εντυπωσιακό πί-

νακα οργάνων, ο οποίος δεσπόζει στη

νέα έκδοση του μοναδικού PEUGEOT i-

Cockpit. Από το 2012 που παρουσιά-

στηκε στο PEUGEOT 208, το i-Cockpit

εξελίχθηκε με κάθε νέο μοντέλο της

PEUGEOT. 

Από το 2008, στο 308 και στα πιο πρό-

σφατα SUV, τα PEUGEOT 3008 και 5008,

οι τρεις γενιές του PEUGEOT i-Cockpit®

έχουν αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα

τους στα μοντέλα της μάρκας του λιοντα-

ριού.  Το άνετο σαλόνι του, το πιο σύγ-

χρονο σύστημα ενημέρωσης , αλλά και

τα πέντε επίπεδα εξοπλισμού (Base, Ac-

tive, Allure, GT Line, GT) είναι τα επι-

πλέον ισχυρά όπλα του γαλλικού

μοντέλου σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 

Στη βάση της κεντρικής κονσόλας ξεχω-

ρίζει ο μοχλός του 8τάχυτου αυτόματου

κιβωτίου που λειτουργεί με ηλεκτρομη-

χανισμό και ελέγχει τη λειτουργία του κι-

βωτίου με ένα άγγιγμα. Ο σχεδιασμός

του μοχλού υπογραμμίζει ακόμα περισ-

σότερο το μοντέρνο στυλ του αυτοκινή-

του και, με τα ειδικά “paddles” στο τιμόνι,

συμβάλλει στην ενίσχυση της οδηγικής

απόλαυσης. Το νέο PEUGEOT 508 διαθέ-

τει επίσης στον βασικό εξοπλισμό των

εκδόσεων GT Line και GT τη λειτουργία

i-Cockpit® Amplify.Οι υποψήφιοι αγο-

ραστές μπορούν να το αποκτήσουν στην

νέα ντίζελ έκδοση, με τον 1.500αρι κινη-

τήρα των 130 ίππων, που εκτός από την

οικονομία καυσίμου προσφέρει και με-

γάλα αποθέματα ροπής. Ο πιο ισχυρός

ντίζελ είναι ο 2.0 BlueHDi των 180

ίππων. Επίσης, υπάρχει η έκδοση βενζί-

νης, των 1.6 λίτρων, με ισχύ 180 ίππων

(225 στην έκδοση GT). 

Η οικογένεια των μεγάλων σεντάν εμπλουτίστηκε με ένα άκρως ενδιαφέρον
σχεδιαστικά και τεχνολογικά μοντέλο, το Peugeot 508. 

 

 

To νέο γαλλικό, τετράθυρο αυτοκίνητο 

διαθέτει πλούσιο εξοπλιστικό υπόβαθρο, μια

άκρως δυναμική εμφάνιση – με σπορ «dna» σε

όλο το αμάξωμα -  ενδιαφέρουσα γκάμα

κινητήρων και εκδόσεις ακόμη και με τα

χαρακτηριστικά GT!  

Pe
ug

eo
t 

50
8

“



40 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● μάρτιος 2019

Πιστοποίηση της TOYOTA ΕΛΛΑΣ 
και των εξουσιοδοτημένων

Παράλληλα, έχει ήδη αποδείξει την ευαισθησία της δρώντας
αποτελεσματικά, με βάση την αρχή της που πρεσβεύει, την
συνεισφορά στη δημιουργία μιας ακμάζουσας κοινωνίας
μέσω της κατασκευής οχημάτων, ενώ διεξάγει πάντα τις επι-
χειρηματικές της δραστηριότητες τοποθετώντας τις περιβαλ-
λοντικές πρωτοβουλίες στην πρώτη γραμμή των διοικητικών
της προτεραιοτήτων.  Τρανή απόδειξη, η εταιρική της στρα-
τηγική,«Toyota Environmental Challenge 2050», όπου οι
υψηλές επενδύσεις που έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποι-
ηθεί σε έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή οχημάτων έχουν
μεταξύ άλλων δημιουργήσει οικονομικούς και αξιόπιστους
βενζινοκινητήρες , υβριδικούς-ηλεκτρικούς κινητήρες, οι
οποίοι εφαρμόζονται στα προϊόντα της, αλλά και οχήματα κυ-
ψελών υδρογόνου καυσίμου, όπως πχ το μοντέλο Mirai.
Καθώς οι στόχοι της ΤΟΥΟΤΑ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αρ-
κετά φιλόδοξοι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει αποτελέσει
επιτακτική ανάγκη, η άμεση ενεργοποίηση και εντατικοποί-
ηση των προσπαθειών εκ μέρους όλων των εταιρειών
ΤΟΥΟΤΑ στο κόσμο να ανταποκριθούν έμπρακτα στην περι-
βαλλοντική της φιλοσοφία.
Έτσι λοιπόν, η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ανανέωσε πρόσφατα την πε-
ριβαλλοντική της πιστοποίηση  κατά ISO 14001:2015 (μέχρι
σήμερα κατείχεISO 14001 : 2004), ενώ παράλληλα με βάση
την παγκόσμια περιβαλλοντική φιλοσοφία της  μάρκας, οδή-
γησε το σύνολο του  Δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Εμπό-
ρων και Επισκευαστών ΤΟΥΟΤΑ στην χώρα μας, ( 66 σημεία)
να ακολουθήσουν το πρότυπο αυτό.     Σήμερα πλέον, η  πε-
ριβαλλοντική πιστοποίηση αποτελεί μια ακόμη πρωτοπορία
και μοναδικότητα της ΤΟΥΟΤΑ στην Ελληνική αγορά αυτοκι-

νήτου, καθώς η μάρκα διαθέτει το μοναδικό Δίκτυο Εξουσιο-
δοτημένων Εμπόρων και Επισκευαστών  στην Ελλάδα με
περιβαλλοντική πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015
Η πιστοποίηση έγινε σε συνεργασία με τον  φορέα Επιθεώ-
ρησης- Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)
Η εταιρική στρατηγική «Toyota Environmental Challenge

2050» αναπτύσσει εκτενώς τις έξη (6) βασικές προκλήσεις
για την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων της:
Πρόκληση 1: Παραγωγή  οχημάτων με μηδενικές εκπομπές
CO2
Πρόκληση 2: Μηδενικές Εκπομπές CO2 σε Όλη τη Διάρκεια
Ζωής
Πρόκληση 3: Μηδενικές Εκπομπές CO2 Εργοστασίων παρα-
γωγής οχημάτων
Πρόκληση 4: Ελαχιστοποίηση και Βελτιστοποίηση της Χρήσης
Νερού
Πρόκληση 5: Δημιουργία Κοινωνίας και Συστημάτων Βασι-
σμένων στην Ανακύκλωση
Πρόκληση 6: Η Δημιουργία μιας Μελλοντικής Κοινωνίας σε
Αρμονία με τη Φύση
Ο Πρόεδρος της Τοyota Motor Corporation, Dr. Akio Toyoda,
έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε προσωπικό επίπεδο,
στις δράσεις του «Toyota Environmental Challenge 2050»,
αφού πρόσφατα απευθυνόμενος, στα μέλη της ΤΟΥΟΤΑ παγ-
κόσμια, τόνισε, μεταξύ άλλων:  «Τίποτα δεν είναι αδύνατο εάν
όλα τα μέλη της ΤΟΥΟΤΑ σε παγκόσμιο επίπεδο συνενώσουν
τις δυνάμεις τους και το μυαλό τους, την αγάπη τους για τα
αυτοκίνητα και την αγάπη τους για  τον πλανήτη μας»

ΗTOYOTA  διαθέτει σε παγκόσμιο επίπεδο μια μεγάλη προϊστορία σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του

περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα το  θέμα αυτό κατέχει κύρια θέση στον πυρήνα της εταιρικής της κουλτούρας

από τις αρχές της δεκαετίας 70.     
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Τα συνεργεία του δικτύου που αποτελούνταν από 7 Bosch Car Service και 3 Bosch Diesel είχαν την

ευκαιρία να επισκεφτούν το σπίτι του ιδρυτή της εταιρείας Robert Bosch, να δοκιμάσουν αυτοκίνητα

στη πίστα δοκιμών του Boxberg και να ξεναγηθούν στο μουσείο της Mercedes και του ιστορικού

κέντρου της Στουτγάρδης.

Η Bosch Ελλάδος επιβράβευσε τους συνεργάτες της που διακρίθηκαν, όχι μόνο με βάση τις παραγωγικές

τους επιδόσεις, αλλά και τη διαχρονική τους σχέση με την εταιρία, την ποιότητα των επιχειρήσεων

τους και το τεχνικό τους επίπεδο ως αναγνώριση της συμβολής τους στη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη

της συνεργασίας τους με την Bosch Ελλάδος.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το ταξίδι που διοργανώθηκε από την Bosch Ελλάδος

στις 7-9 Μαρτίου με τη συμμετοχή των 10 κορυφαίων συνεργείων του δικτύου για το 2018.

Ταξίδι επιβράβευσης από τη
Bosch Ελλάδος για τα συνεργεία
του δικτύου Bosch Service



42 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● μάρτιος 2019

Η SEAT παρουσίασε την ηλεκτρική της στρατηγική, η οποία μέχρι τις αρχές του 2021, πε-

ριλαμβάνει έξι ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα.

Η SEAT θα λανσάρει έξι ηλεκτρικά 

και plug-in υβριδικά μοντέλα 

Η ηλεκτρική έκδοση του Mii και το el-Born θα είναι τα δύο πρώτα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα της

μάρκας, ενώ η νέα γενιά Leon και το Tarraco θα διαθέτουν plug-in υβριδική έκδοση. Επιπλέον,

το CUPRA Leon και το CUPRA Formentor θα διαθέτουν επίσης στη γκάμα τους μια υβριδική πα-

ραλλαγή plug-in. Ο Πρόεδρος της SEAT Luca de Meo, ανακοίνωσε στην ετήσια συνάντηση πα-

ρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας ότι το CUPRA Formentor, το νέο CUV

που παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης, θα κατασκευαστεί στο εργοστάσιο του

Martorell. Για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρίας, η SEAT θα αναπτύξει επίσης μια νέα πλατ-

φόρμα οχημάτων σε συνεργασία με τη Volkswagen, μια μικρότερη έκδοση της Modular Electric

Drivekit (MEB), πάνω στην οποία πολλά οχήματα μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων από διαφο-

ρετικές μάρκες, μεταξύ των οποίων και η SEAT, θα κατασκευαστούν μελλοντικά. 

Ο στόχος της νέας πλατφόρμας είναι η δημιουργία προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων με τιμή εισό-

δου κάτω των 20.000 ευρώ. Περισσότεροι από 300 εξειδικευμένοι μηχανικοί θα συμμετάσχουν

σε αυτό το project στην Ισπανία. Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που έλαβαν χώρα στα

κεντρικά γραφεία της SEAT στο Martorell, ο Πρόεδρος της SEAT, Luca de Meo δήλωσε ότι «η

SEAT έχει πλέον σαφέστερο ρόλο στον Όμιλο Volkswagen και χάρη στα αποτελέσματα που έχουμε

πετύχει, κερδίσαμε τη νέα πλατφόρμα ηλεκτρικών οχημάτων». «Για πρώτη φορά, το Τεχνικό Κέν-

τρο της SEAT θα αναπτύξει μια πλατφόρμα που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από περισσότερες

μάρκες ανά τον κόσμο», πρόσθεσε ο de Meo.  
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Η Comline, ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές ανταλλα-
κτικών αυτοκινήτου στην Ευρώπη, εξακολουθεί να αποδει-
κνύει γιατί είναι τόσο αγαπητή στους πελάτες της στις 40 χώρες
του κόσμου όπου διανέμονται τα προϊόντα της. Η εταιρεία επε-
κτείνει αισθητά το κωδικολόγιό της στο Σύστημα Διεύθυνσης
και Ανάρτησης με 500 νέους κωδικούς. Οι κωδικοί καλύπτουν
δημοφιλείς εφαρμογές Ευρωπαϊκών, Ιαπωνικών και Κορεα-
τικών αυτοκινήτων όπως:
CSRM3000 – Λάστιχο Ζαμφόρ για Audi A1 (2010 και μετά), Audi
A2 (2000-2005), Chrysler Cordoba (2002-2009), Seat Ibiza (2002
και μετά) Seat Mii (2011 και μετά), Skoda Citigo (2011 και μετά),
Skoda Fabia (1999-2014), Skoda Rapid (2012 και μετά), Skoda
Roomster (2006-2015), VW Fox (2005 και μετά), VW Polo (2001-
2009), VW UP (2011 και μετά)
Άκρα Ζαμφόρ CSL5086 αριστερό και CSL6086 δεξί- για Mer-
cedes-Benz C-Class (2007-και μετά) και, E-Class (2009 και
μετά)
Ακρόμπαρα CTRE1171 αριστερό and CTRE2171 δεξί- για BMW
1 Σειρά (2010 και μετά), BMW 2 Σειρά (2013 και μετά), BMW 3
Σειρά (2011 και μετά), BMW 4 Σειρά (2013 και μετά)
Ημίμπαρο CTR3310 αριστερό/δεξί- για Citroen C4 (2009 και
μετά) Citroen DS4 (2011-2015), Peugeot 308 (2007 και μετά),

Peugeot 3008 (2009 και μετά), Peugeot 5008 (2009 και μετά)
Ψαλίδια CCA1261 αριστερό και CCA2261 δεξί – για Hyundai i10
(2013 και μετά)
Μπαλάκια CBJ5021 αριστερό και CBJ6021 δεξί – για Hyundai
Tucson (2015 και μετά) και Kia Sportage (2015 και μετά)
Υπό την επιδίωξη για τον «Απόλυτο Έλεγχο» στην οδήγηση, το
Σύστημα Διεύθυνσης και Ανάρτησης της Comline, συνοδευό-
μενο από εγγύηση 3 χρόνων – 60.000 χλμ, περιλαμβάνει υψη-
λής ποιότητας ψαλίδια, άκρα ζαμφόρ, ημίμπαρα, ακρόμπαρα,
μπαλάκια, συνεμπλόκ, λάστιχα ζαμφόρ και σετ ψαλιδιών.
Τα ανταλλακτικά κατασκευάζονται σε μονάδες παραγωγής
υψηλών προδιαγραφών, οι οποίες ελέγχονται συχνά από τα
μέλη της Ομάδας Ανάπτυξης Προϊόντων της Comline, προκει-
μένου να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται αυστηρά όλες οι προδια-
γραφές προϊόντων για υψηλή ποιόιτητα και αξιοπιστία. Οι
συνεχείς και εις βάθος έλεγχοι των προϊόντων στα εργαστήρια
δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη.
Η Comline εστιάζοντας στην ποιότητα, την απόδοση και την αξία
των προϊόντων της κατηγορίας Συστήματος Διεύθυνσης και
Ανάρτησης, συνεχίζει την διεύρυνση της επιτυχημένης γκάμας
εξασφαλίζοντας τον «Απόλυτο Έλεγχο» στους συνεργάτες της,
τους τεχνικούς καθώς και τους αυτοκινητιστές.

Απόλυτος Έλεγχος
Η Comline προσθέτει 500 νέους κωδικούς στην
γκάμα του Συστήματος Διεύθυνσης & Ανάρτησης

• Η Comline αυξάνει εντυπωσιακά την κάλυψη της ομάδας Συστήματος Διεύθυνσης και Ανάρτησης προσθέτοντας 500

νέους κωδικούς.

• Οι νέοι κωδικοί αναδεικνύουν το εύρος της γκάμας της Comline, η οποία καλύπτει το 95% του στόλου των Ευρω-

παϊκών, Ιαπωνικών και Κορεατικών αυτοκινήτων.

• Η εκτεταμένη σειρά προσφέρει εξαιρετική ποιότητα και αξία που συνοδεύεται από εγγύηση 3 χρόνων - 60.000 χλμ.
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Νέο φυλλάδιο HKT. 
Μπουζί made in Japan

Η Japanparts Group προτείνει σε Aftermarket μία πλήρη γκάμα μπουζί HKT η οποία

προσφέρει ποιότητα και διάρκεια.

Εξαιρετικές αποδόσεις εκκίνησης -σε κρύα κατάσταση- και πολύ γρήγορους χρόνους θέρμανσης. Τα μπουζί

HKT, που διατίθενται στο εμπόριο από την Japanparts Group, διατηρούν τη θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό

διάστημα, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται μειωμένες εκπομπές CO2.

Η σειρά περιλαμβάνει μπουζί με μεταλλική ή κεραμική μύτη -για μία μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Η ποιότητα του προϊόντος διασφαλίζεται  μέσω της χρήσης υλικών πρώτης διαλογής, αλλά και χάρη στη

συναρμολόγηση των εξαρτημάτων η οποία διενεργείται βάσει των προδιαγραφών που υποδεικνύονται από

τις μητρικές εταιρίες, γεγονός το οποίο διασφαλίζει την πλήρη εναλλαξιμότητά τους με γνήσια εξαρτήματα. 






