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Στα χέρια μας το πρώτο έντυπο του trcoff λοιπόν!
Και σε αυτό το νέο κεφάλαιο γνωρίζουμε μοντέλα
αυτοκινήτων, είτε οδηγώντας τα, είτε αναμένοντας
τα σύντομα γύρω μας. Μαζί σε κάθε τεύχος θα
διαβάζουμε νέα από τον υπέροχο τετράτροχο
κόσμο, θέματα ηλεκτροκίνησης, τεχνολογίας και
φυσικά συμβουλές οδήγησης.

Καλή ανάγνωση!

Οδηγούμε το νέο Renault
Captur
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Και για όσους δεν προλάβουν το δωρεάν
τεύχος μας, ή απλά βρίσκονται μακριά από τη
Θεσσαλονίκη, διαθέσιμο για ολόκληρο το μήνα
το διαβάζουμε και ηλεκτρονικά, μέσα από την
ιστοσελίδα www.trcoff.gr. Εναλλακτικά και με
newsletter, απευθείας στο inbox μας, κάνοντας
εγγραφή στην ιστοσελίδα μας. Κόντρα στο
ρεύμα λοιπόν, επιστροφή στο χαρτί και βεβαίως
παραμένουμε “ψηφιακοί”. Τόσο στην ιστοσελίδα
μας όσο και στο κανάλι μας στο YouTube.com/
trcoffgr.
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ψηφιοποίηση ήταν πάντα στο DNA μας,
με ένα site που γεννήθηκε για οθόνες
και ένα ύφος που εξ αρχής ήταν απλό,
κατανοητό και αντικειμενικό. Η ίδια
λογική είναι ορατή και στα video μας, τηλεοπτικά
και “internetικά”. Απευθυνόμαστε σε όλους που
ψάχνουν ενημέρωση για την αυτοκίνηση, είτε
για να αποκτήσουν το επόμενο τους όχημα είτε
γιατί πολύ απλά τους αρέσει αυτός ο τετράτροχος
κόσμος.
Και τώρα, στην εποχή του internet, της
αμεσότητας και των έξυπνων συσκευών
πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα για να μυρίσουμε
το φρεσκοτυπωμένο μελάνι. Να νιώσουμε το χαρτί
στις άκρες των δακτύλων μας και να ξεφυλλίσουμε
το πρώτο μας free press περιοδικό! Γιατί το χαρτί
θα έχει πάντα την ίδια αρχοντιά. Ακόμη και όταν
όλα γύρω μας είναι γεμάτα μικροσκοπικά pixels,
σε τηλεοράσεις, ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα.

Νέο Nissan Qashqai,
δυναμικό και σύγχρονο

Audi e-tron GT,
το supercar
της πρίζας

ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΣΤΈΦΟΥ

ΝΑΙ, ΠΆΜΕ ΚΌΝΤΡΑ ΣΤΟ
ΡΕΎΜΑ, σε μια εποχή που τα
έντυπα γίνονται ηλεκτρονικά,
κάθε μορφής. Το trcoff.gr
ξεκίνησε ως site, μεταφέρθηκε
στον υπέροχο κόσμο του
YouTube και πρόσφατα έγινε
και τηλεοπτικό στην TV100 της
Θεσσαλονίκης!
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Νέο DS 4, το μεσαίο
μοντέλο στη γκάμα
της DS Automobiles
ΜΕΤΆ ΤΑ DS 7
CROSSBACK, DS 3
CROSSBACK ΚΑΙ DS 9,
το DS 4 είναι το τέταρτο
μοντέλο της γαλλικής DS
Automobiles και ίσως το πιο
ξεχωριστό μέχρι σήμερα!

Α

πό όποια γωνία και να
το δει κανείς, το DS 4
είναι κάτι το διαφορετικό. Θα έλεγε κανείς
ότι είναι κάτι μεταξύ hatchback
και crossover. Έχει συμπαγείς
αναλογίες, μήκος στα 4,4 μέτρα
και πλάτος 1,8 μ., ενώ το ύψος
στα 1,47 μ. το κατατάσσει
οριακά κάτω από τα χαμηλότερα SUV. Βεβαίως η συνολική
σιλουέτα είναι εντυπωσιακή, με
λεπτομέρειες που τραβούν την
προσοχή σε διάφορα σημεία,
ενώ οι ζάντες αλουμινίου γεμίζουν όμορφα τους θόλους, αφού
σε κάποιες εκδόσεις φτάνουν
ως τις 20 ίντσες.
Στο εμπρός μέρος υπάρχει
μια χαρακτηριστική φωτεινή
υπογραφή. Οι πολύ λεπτοί
προβολείς με DS MATRIX LED
VISION συνδυάζουν κατευθυντικό φωτισμό και συμπληρώνονται με διπλά φώτα ημέρας
LED. Τα λεγόμενα DS WINGS
συνδέουν τους προβολείς με τη
μάσκα η οποία ανάλογα με την
έκδοση αποτελείται από δύο
μέρη με μοτίβα-διαμάντια σε
διαφορετικά μεγέθη.
Ακόμη πιο εντυπωσιακό δείχνει το πίσω μέρος το οποίο
είναι μυώδες και με έναν
συνδυασμό από λεπτομέρειες
που θυμίζουν SUV αλλά και
σπορ coupe μοντέλο. Η οροφή
φτάνει πολύ χαμηλά σε ένα
απότομα κεκλιμένο πίσω
παράθυρο με εκτύπωση σμάλτου. Η σιλουέτα είναι τόσο
κομψή, όσο είναι και αεροδυναμικά αποτελεσματική. Τα
πίσω φτερά είναι μυώδη με
καμπύλες αλλά και αιχμηρές
άκρες, ενώ η φωτεινή υπογραφή του πίσω μέρους δίνει
ένα ανάγλυφο εφέ.
Ανάλογα με το ύφος του κάθε
αγοραστή υπάρχουν τρεις διαθέσιμοι τύποι αμαξώματος. Το
DS 4 αποτελεί τη βασική επιλογή, ενώ το DS 4 CROSS βάζει το
μοντέλο πιο κοντά στην οπτική
αντίληψη ενός SUV με προστατευτικά σε μαύρο ματ χρώμα. Η
έκδοση CROSS διαθέτει και το
Advanced Traction Control που
προσφέρει βελτιωμένη πρόσφυση σε σαθρό έδαφος, χιόνι και
λάσπη. Η τρίτη επιλογή είναι η
PERFORMANCE LINE με εξωτερικές λεπτομέρειες σε μαύρο
χρώμα και μαύρους τροχούς,
Alcantara στο εσωτερικό και
διακόσμηση ανάγλυφου carbon
στο τιμόνι.

Premium αίσθηση
Το DS 4 έχει ψηφιακό εσωτερικό αλλά και μοναδικές λεπτομέρειες, όπως
άλλωστε όλα τα μοντέλα της μάρκας. Το Clous de Paris guilloche, το μοτίβο
που είναι εμπνευσμένο από την υψηλή ωρολογοποιία, εντοπίζεται στα χειριστήρια για τον κλιματισμό, στους διακόπτες των ηλεκτρικών παραθύρων,
στην κονσόλα, αλλά και σε διακόπτες στο τιμόνι. Το σύστημα κλιματισμού
έχει “αόρατους” κεντρικούς αεραγωγούς, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι
ψηλά και με γρίλιες που δεν φαίνονται. Τα υλικά είναι κορυφαία και περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους δέρματος και Alcantara, τμήματα από
ανθρακόνημα, ξύλο, καθώς και νέα υλικά επένδυσης. Το σύστημα ψυχαγωγίας έχει οθόνη 10 ιντσών και υποστηρίζει φωνητικές εντολές και αναγνώριση σε χειρονομίες.

Με αυτόνομη οδήγηση και νυχτερινή όραση
Ο εξοπλισμός πέρα από τα αναμενόμενα περιλαμβάνει και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Όπως τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2, το
υψηλότερο επίπεδο αυτονομίας που επιτρέπεται επί του παρόντος στο δρόμο. Το DS
4 μπορεί να κινηθεί αυτόματα ανάλογα με τη ροή της κυκλοφορίας, ενώ διαθέσιμο
είναι και σύστημα ημι-αυτόματης προσπέρασης.
Διαθέσιμη είναι και τεχνολογία νυχτερινής όρασης η οποία χρησιμοποιεί κάμερα
υπέρυθρης ακτινοβολίας και εντοπίζει πεζούς και ζώα έως 200 μέτρα μακριά τη
νύχτα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Πλήρης γκάμα κινητήρων
Το DS 4 προσφέρει υβριδική τεχνολογία plug-in από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του, με 225 ίππους και δυνατότητα αμιγούς ηλεκτρικής λειτουργίας για 50+
χιλιόμετρα. Ένας turbo κινητήρας ίππων συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο e-EAT8, για συνδυαστική ισχύς 225 ίππων. Τροφοδοτείται από μια πιο
αποδοτική μπαταρία με μεγαλύτερες σε χωρητικότητα και πιο συμπαγείς κυψέλες.
Θα υπάρξουν βεβαίως και εκδόσεις με κινητήρες βενζίνης PureTech 130, 180 και
225 ίππων, καθώς και μια έκδοση Diesel 130 ίππων. Όλα αυτά τα μοντέλα θα είναι
διαθέσιμα μόνο με το 8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
Το DS 4 θα εμφανιστεί άμεσα σε όλα τα DS Stores στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα αναμένεται το τελευταίο τρίμηνο του 2021.
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Jeep Wrangler 4xe Plug-in Hybrid
Με απόδοση 380 ίππων, δυνατότητα κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά και βέβαια τις απόλυτες εκτός δρόμου δυνατότητες, το νέο Plug-in Jeep Wrangler 4xe έρχεται στην Ευρώπη την άνοιξη!
Το νέο Wrangler 4xe είναι έτοιμο για την άφιξη του και στην Ευρωπαϊκή αγορά στο 2ο τρίμηνο του
έτους. Το 4xe Plug-in Hybrid θα είναι το πιο προηγμένο και ικανό
Wrangler που κατασκευάστηκε ποτέ. Η συνδυαστική ισχύς των
380 ίππων αποδίδεται χάρη στους δύο ηλεκτροκινητήρες, την
μπαταρία υψηλής τάσης και τον 2λιτρο Turbo βενζινοκινητήρα. Τη μεταφορά της ισχύος στους τροχούς αναλαμβάνει το TorqueFlite αυτόματο κιβώτιο των 8
σχέσεων. Πρόκειται για το πλέον σύγχρονο
και πρωτοποριακό σύστημα κίνησης που
έχει ποτέ εφαρμοστεί στο μοντέλο, χαρίζοντας τις χαμηλότερες εκπομπές CO2, αλλά
και δυνατότητα κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά
για έως και 50 χλμ. Την ίδια στιγμή το σύστημα ανεβάζει τις εκτός δρόμου δυνατότητες του Wrangler 4xe σε ένα ακόμα υψηλότερο
επίπεδο.

Αυτό είναι το ηλεκτρικό Hyundai IONIQ 5
Η Hyundai αποκάλυψε το IONIQ 5, το πρώτο μοντέλο της αποκλειστικής μάρκας για EV οχήματα, της IONIQ.

Ανανεωμένο
Opel Crossland,
πλέον με το Opel Vizor

Αυτό είναι το νέο ανανεωμένο Opel Crossland, το
πρώτο μοντέλο της μάρκας που υιοθετεί το νέο πρόσωπο της Opel, όπως αυτό παρουσιάστηκε πρόσφατα στο νέο Opel Mokka. Όπως και στο μεγαλύτερο
αδελφάκι του, το νέο Crossland απαλλάσσεται από
το γράμμα “X” και γίνεται σκέτο Crossland. Παράλληλα, εκτός από τη νέα ονομασία και μάσκα, αποκτά
σημαντικές βελτιώσεις στο πλαίσιο και στο σύστημα διεύθυνσης, ενώ πλέον έρχεται και σε μία σπορ
έκδοση GS Line με σύστημα ελέγχου πρόσφυσης
IntelliGrip.
Το μαύρο πάνελ της μάσκας επιστρέφει και πάλι στα
Opel μετά από δεκαετίες, ενσωματώνοντας τη μάσκα
και τους προβολείς. Το Opel Vizor του Crossland
αγκαλιάζει ως ενιαίο στοιχείο όλο το εμπρός τμήμα
του αυτοκινήτου, ενώ οπτικά επιμηκύνει το πλάτος
και υιοθετεί μία πιο “άγρια” αισθητική.

Με νέα στοιχεία εξοπλισμού και βελτιώσεις στα σημεία, το Mazda
CX-5 επανατοποθετείται πιο σύγχρονο στην κατηγορία και το
ίδιο δυναμικό!
Η αναβαθμισμένη έκδοση του SUV της Mazda, του CX-5,
είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη. Το CX-5 του 2021 διαθέτει αναβαθμισμένη τεχνολογία επικοινωνίας οδηγού-αυτοκινήτου (Human Machine Interface/HMI),
ενώ μικροβελτιώσεις έχουν γίνει στον κινητήρα και
στο σύστημα μετάδοσης, για καλύτερη απόκριση
και μειωμένες εκπομπές ρύπων. Επιπλέον, ο diesel
κινητήρας Skyactiv-D 2.2 απόδοσης 184 ίππων,
συνδυάζεται για πρώτη φορά και με σύστημα κίνησης στους εμπρός τροχούς.
Η πιο ορατή αλλαγή στο μοντέλο του 2021 είναι μια
νέα ευκρινέστερη οθόνη 10.25 ιντσών. Αυτή περα
από το μεγαλύτερο μέγεθος έχει πιο διαισθητικό έλεγχο μέσω του Commander με διευρυμένη γκάμα δικτυωμένων υπηρεσιών, που λειτουργούν μέσω του MyMazda
App (διαθέσιμο στην Ελλάδα από το τέλος του 2021).
Βασικός εξοπλισμός σε όλη τη γκάμα του CX-5, είναι το εξελιγμένο σύστημα υποβοήθησης πέδησης στην πόλη (Advanced Smart
City Brake Support/Advanced SCBS). Αυτό χρησιμοποιεί κάμερα και εντοπίζει οχήματα και πεζούς μπροστά στο αυτοκίνητο (ημέρα και νύχτα) και βοηθά στην αποφυγή συγκρούσεων
ή τον περιορισμό των επιπτώσεων. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ακόμη σύστημα υποβοήθησης διατήρησης
λωρίδας κυκλοφορίας και το παρακολούθηση τυφλών σημείων με ειδοποίηση πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας.
Τέλος, η γκάμα απέκτησε και την ειδική έκδοση «Homura» που διατίθεται με ένα μοναδικό μαύρο χρώμα αμαξώματος, ταπετσαρίες με κόκκινες εμφανείς ραφές και ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών.

5

Η ΝΈΑ, ΤΡΊΤΗ ΓΕΝΙΆ QASHQAI αποκαλύπτεται
και έρχεται να ενισχύσει την ηγετική θέση της Nissan
στην κατηγορία των crossovers!

Νέο
Nissan Qashqai

Π

ερισσότερα από τρία εκατομμύρια Nissan
Qashqai έχουν πουληθεί από το 2007, με
το μοντέλο να αποτελεί ιδρυτικό μέλος της
κατηγορίας. Στην Ελλάδα μάλιστα, το Qashqai
καταρρίπτει το ένα ρεκόρ πωλήσεων μετά το άλλο, έχοντας πουλήσει σχεδόν 38 χιλιάδες αυτοκίνητα μέχρι
σήμερα. Μάλιστα το μοντέλο αποτελεί αδιαμφισβήτητο
best seller, κατέχοντας τη δεύτερη θέση των πωλήσεων στη χώρα μας, ανεξαρτήτου κατηγορίας, μετά το
Toyota Yaris.

Το IONIQ 5 έχει μια διακριτική αλλά και ταυτόχρονα πρωτοποριακή σχεδίαση. Έχει έντονες λεπτομέρειες σε γεωμετρικά σχήματα με συστοιχίες φώτων εμπρός εμπνευσμένων από pixel που
υποδηλώνουν την ψηφιακή τεχνολογία. Είναι επίσης το πρώτο όχημα της Hyundai που διαθέτει νέο καπό τύπου “clamshell” που καλύπτει όλο το πλάτος του αυτοκινήτου δημιουργώντας
μια πιο «καθαρή» συνολική εμφάνιση. Οι τροχοί διατίθενται στην υπερμεγέθη διάμετρο των 20
ιντσών και αποτελούν τις μεγαλύτερες ζάντες που έχουν
τοποθετηθεί ποτέ σε ένα ηλεκτρικό Hyundai.

Ανανεωμένο Mazda CX-5 2021
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Ακολουθώντας τη νέα σχεδιαστική προσέγγιση στο
Mokka, το Opel Crossland ανανεώνεται και αποκτά
νέα “μούτρα” με τη νέα μάσκα “Opel Vizor”.

Το IONIQ 5 είναι ένα μοντέλο που κατατάσσεται στην SUV κατηγορία και πιο συγκεκριμένα
στα πιο δυναμικά CUV. Μάλιστα είναι το πρώτο αυτοκίνητο της εταιρείας που θα «πατάει» στην
Electric-Global Modular Platform (E-GMP) του Hyundai Motor Group, μια καινοτόμος πλατφόρμα που κατασκευάστηκε αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα.

Η γκάμα του μοντέλου περιλαμβάνει μια σειρά από ηλεκτρικά σύνολα που θα ικανοποιήσουν μια ευρεία γκάμα
οδηγών. Διαθέσιμες είναι δύο επιλογές μπαταρίας με 58
ή 72,6 kWh και δύο τύποι κίνησης, με ηλεκτροκινητήρα
μόνο στους πίσω τροχούς ή με ηλεκτροκινητήρες στον
πίσω και τον εμπρός άξονα (AWD). Η κορυφαία έκδοση με
τη μεγάλη μπαταρία και δύο ηλεκτρομοτέρ αποδίδει ισχύ
301 ίππων και 605 Nm ροπής, κάνοντας το 0-100 km/h σε
μόλις 5,2 δευτερόλεπτα. Η ηλεκτρική αυτονομία αγγίζει τα
480 km με μία πλήρη φόρτιση.

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Αλλαγές όμως υπάρχουν και στο πίσω τμήμα, με
νέα σκουρόχρωμα φωτιστικά σώματα. Νέες είναι οι
εμπρός και πίσω ποδιές, τα εμπρός φώτα ομίχλης
LED και η γκάμα ζαντών αλουμινίου 16” και 17”.
Στην κορυφή της γκάμας τοποθετείται η έκδοση
GS Line με πιο σπορτίφ ύφος και μαύρες ζάντες
αλουμινίου 17”, μαύρη οροφή, κόκκινη “υπογραφή” στα φώτα ημέρας, εργονομικά καθίσματα AGR
εμπρός, πίσω φώτα LED και ράγες οροφής. Ωστόσο
ανανεωμένος είναι και εξοπλισμός, περιλαμβάνοντας πλέον το σύστημα IntelliGrip που προσαρμόζει
τη λειτουργία του ελέγχου πρόσφυσης και παρέχει
βελτιωμένη ελκτική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες. Το IntelliGrip περιλαμβάνει πέντε προγράμματα:
Normal/On-road, Snow, Mud, Sand και ESP Off (έως
50 km/h).

Τώρα με τη νέα γενιά Qashqai, η Nissan δίνει μια
φρέσκια πρόταση στην κατηγορία. Το νέο μοντέλο έχει
κομψή σχεδίαση και αναβαθμισμένη ποιότητα. Στο
εμπρός μέρος βρίσκουμε τη νέα μάσκα V-Motion και
λεπτούς προβολείς full LED, με φώτα ημέρας σε σχήμα
μπούμερανγκ. Από το πλάι, το νέο Qashqai δείχνει πιο
δυναμικό, ενώ για πρώτη φορά εξοπλίζεται με ζάντες
αλουμινίου έως και 20 ιντσών. Ενδιαφέρον έχει και το
πίσω μέρος, με τα φώτα να εκτείνονται και στο πλάι,
ενώ η συνολική σιλουέτα δείχνει ξεκάθαρα το σχεδιαστικό DNA της Nissan, παραμένοντας ταυτόχρονα πιο
“καθαρό” και σύγχρονο.

Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο από την αρχή, με βελτιωμένη χρηστικότητα και νέα υλικά όπως
δέρμα Nappa και τρισδιάστατη σχεδίαση καπιτονέ σε σχήμα διαμαντιού. Μάλιστατα τα εμπρός καθίσματα μπορούν να έχουν και λειτουργία μασάζ. Προσοχή δόθηκε στην εργονομία και αισθητική του
επιλογέα ταχυτήτων αλλά και στα διάφορα μπουτόν.
Και φυσικά στο εσωτερικό υπάρχει ένα νέος ψηφιακός κόσμος, με νέο σύστημα ψυχαγωγίας στις
9 ίντσες και Wi-Fi για σύνδεση έως 7 συσκευές. Διαθέσιμα είναι τα λειτουργικά Android Auto και
ασύρματο Apple CarPlay. Νέος και πλήρως ψηφιακός είναι ο πίνακας οργάνων στις 12,3 ίντσες, ενώ
το προαιρετικό Head-Up Display φτάνει στις 10,8 ίντσες. Μια θήκη στην κονσόλα παρέχει ασύρματη
φόρτιση 15w για smartphone, από τις πιο ισχυρές στην κατηγορία.

Οι κινητήρες του νέου Nissan Qashqai
Το νέο Qashqai θα διατίθεται σε μια γκάμα κινητήρων με υβριδικές και ηλεκτρικές επιλογές. Συνοδεύεται από
εκδόσεις 2WD όσο και 4WD, καθώς και με χειροκίνητο 6τάχυτο ή το νέο Xtronic CVT κιβώτιο ταχυτήτων. Ο κινητήρας βενζίνης 1.3 DiG-T συνδυάζεται με υβριδικό σύστημα 12V για βελτιώσεις στην οικονομία καυσίμου και
στις τιμές CO2. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις ισχύος, με 140 ή 158 ίππους. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6
ταχυτήτων ή με το νέο κιβώτιο ταχυτήτων Xtronic CVT (αποκλειστικά στην έκδοση 158ps). Η μέγιστη διαθέσιμη
ροπή είναι στα 270 Nm για την έκδοση των 158ps. Οι εκδόσεις 2WD είναι διαθέσιμες με 140 και 158 ps, ενώ το
4WD θα είναι διαθέσιμο μόνο στα μοντέλα 158 ps CVT. Το σύστημα αυτόματης τετρακίνησης μπορεί να λειτουργήσει γύρω από πέντε βασικούς άξονες: Standard, ECO, Sport, Snow και Off-Road.
Με το νέο Qashqai πραγματοποιείται και το ντεμπούτο του νέου συστήματος κίνησης e-POWER της Nissan
στην Ευρώπη. Αυτό αποτελείται από μπαταρία και ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης. Ενσωματώνει έναν βενζινοκινητήρα 157 ίππων, γεννήτρια ισχύος, μετατροπέα και ηλεκτρικό κινητήρα 140kW παρόμοιας ισχύος με
τα ηλεκτρικά οχήματα της Nissan. Είναι μια λύση που συνδυάζει την αίσθηση και επιτάχυνση ενός ηλεκτρικού
οχήματος, αλλά χωρίς την ανάγκη φόρτισης.

Η γκάμα κινητήρων διαθέτει γνώριμα σύνολα βενζίνης και πετρελαίου. Βασικός κινητήρας είναι ένας
ατμοσφαιρικός 1.2 λίτρων με 83 ίππους και ένας 1.2
Turbo με 130 ίππους. Σε πετρέλαιο υπάρχουν δύο
διαθέσιμες επιλογές με τον 1.5 Diesel, σε απόδοση 110 και 120 ίππων, με χειροκίνητο ή αυτόματο
κιβώτιο 6 ταχυτήτων αντίστοιχα.
Οι τιμές του ανανεωμένου Opel Crossland ξεκινούν
από τις 16.700 ευρώ. Διαθέσιμες στη χώρα μας είναι
τρεις εκδόσεις εξοπλισμού: Edition, Elegance και
Ultimate. Από τη βασική Edition υπάρχουν στοιχεία
εξοπλισμού όπως δερμάτινο τιμόνι, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, σύστημα πολυμέσων InteliLink με
οθόνη αφής 7 ιντσών, Bluetooth, 6 ηχεία, θύρα USB
και χειριστήρια στο τιμόνι, έλεγχος πίεσης ελαστικών, προβολείς LED και φώτα ημέρας LED, αισθητήρες βροχής και φωτός και σύστημα προειδοποίησης
παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας.

Εντελώς νέο εσωτερικό

Αυτό που κάνει μοναδικό το e-POWER είναι ότι ο βενζινοκινητήρας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι τροχοί κινούνται μόνο από τον ηλεκτροκινητήρα. Η συνολική απόδοση της
έκδοσης e-POWER είναι 190 ίπποι και 330 Nm ροπής.

Τεχνολογίες υποστήριξης οδηγού
Το νέο Nissan Qashqai εξοπλίζεται με την επόμενη γενιά του συστήματος υποστήριξης ProPILOT. Το σύστημα μπορεί να επιταχύνει και να
φρενάρει το όχημα σε μία λωρίδα σε αυτοκινητόδρομο. Ακόμη, στο Qashqai το σύστημα προσαρμόζει την ταχύτητα σύμφωνα με πρόσθετες
εξωτερικές συνθήκες, όταν για παράδειγμα διασχίζει μια ζώνη ορίου χαμηλότερης ταχύτητας. Το ProPILOT μπορεί ακόμη να χρησιμοποιήσει δεδομένα από το σύστημα πλοήγησης για να ρυθμίσει την ταχύτητα προσέγγισης στροφών ή εξόδων από τους αυτοκινητόδρομους.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό στο Qashqai είναι ο νέος κεντρικός αερόσακος, ο οποίος αναπτύσσεται μεταξύ των δύο μπροστινών καθισμάτων.
Έτσι εμποδίσει τους επιβάτες της μπροστινής σειράς να έρθουν σε επαφή σε περίπτωση πλευρικής πρόσκρουσης. Ο κεντρικός αερόσακος
συμπληρώνει τους αερόσακους οδηγού-συνοδηγού, πλευρικούς και τύπου κουρτίνας, όλοι τους διαθέσιμοι ως στάνταρ.
Το νέο Nissan Qashqai αναμένεται στην ελληνική αγορά εντός της άνοιξης.
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H Mazda συμμετέχει στη συμμαχία eFuel Alliance

Audi e-tron GT:
Ηλεκτρικό με 600 ίππους!

Η Mazda ανακοίνωσε ότι γίνεται η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που εντάσσεται στην
eFuel Alliance. Η συμμαχία απαρτίζεται από οργανισμούς και ενδιαφερόμενα μέρη
που έχουν στόχο την καθιέρωση και την προώθηση του οράματος των neutral εκπομπών του CO2, των e-καυσίμων και του υδρογόνου, ως αξιόπιστου και πραγματικού
παράγοντα στη μείωση των εκπομπών στον τομέα των μετακινήσεων.
Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής πολλαπλών λύσεων της
Mazda, και έως το 2030 όλα τα οχήματα Mazda θα έχουν εξηλεκτριστεί. Ωστόσο, πολλά
οχήματα θα συνεχίσουν να διαθέτουν κινητήρα εσωτερικής καύσεως. Μαζί με τη συμμαχία eFuel και τα μέλη της, η Mazda υποστηρίζει τη δημιουργία ενός μηχανισμού
που θα λαμβάνει υπόψη τη συμβολή των ανανεώσιμων καυσίμων και των καυσίμων
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στη μείωση των εκπομπών ρύπων από τα
επιβατικά αυτοκίνητα, και θα συμβάλλει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη στιγμή
που η ΕΕ επανεξετάζει τη νομοθεσία για το κλίμα.

Στην Ελλάδα
η νέα Skoda Octavia SCOUT
H AUDI ΡΊΧΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΤΟ E-TRON GT,
το νέο της ηλεκτρικό Gran Turismo, σε μία σαφή
δήλωση ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να έχει σπορ
χαρακτήρα και να δημιουργεί έντονες συγκινήσεις.

Μ

ε εντυπωσιακή σχεδίαση, το τετράθυρο
e-tron GT κάνει ξεκάθαρο πως οι έννοιες «ηλεκτρικό» και «supercar» μπορούν
να συνυπάρξουν! Το μοντέλο ξεκινά την
εμπορική του καριέρα την άνοιξη, με δύο εκδόσεις να
κυκλοφορούν ταυτόχρονα: το e-tron GT quattro και το
RS e-tron GT. Και τα δύο είναι ισχυρά, γρήγορα και δυναμικά, ενώ κινούνται με μηδενικές εκπομπές ρύπων.
Έτσι, ανάλογα με το μοντέλο, η ισχύς των ηλεκτροκινητήρων είναι 476 ή 598 ίπποι, επιτρέποντας δυναμικές
επιταχύνσεις τόσο από στάση όσο και εν κινήσει.
Η αυτονομία φτάνει τα 488 χιλιόμετρα, χάρη στην
ισχυρή μπαταρία με την καθαρή χωρητικότητα των 86
kWh. Η τεχνολογία 800 Volt επιτρέπει γρήγορη φόρτιση DC με ισχύ έως 270 kW.
Είναι λοιπόν αυτό το Gran Turismo του μέλλοντος;
Σε κάθε περίπτωση, το RS e-tron GT είναι η νέα
ναυαρχίδα της μάρκας με φουτουριστικό design. Το
μοντέλο διαθέτει καθαρές σπορ αναλογίες, με μεγάλους
τροχούς, φαρδύ μετατρόχιο, επίπεδη σιλουέτα και ένα
μακρύ μεταξόνιο. Η χαμηλή ανεστραμμένη μάσκα
Singleframe στο χρώμα του αμαξώματος, η επίπεδη
γυάλινη καμπίνα επιβατών με κεκλιμένη οροφή και το
πίσω άκρο με έντονες εσοχές συνθέτουν μια ξεχωριστή εικόνα. Μάλιστα το e-tron GT είναι ιδιαίτερα
αεροδυναμικό, με πολύ χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας, μόλις 0,24, για μεγάλο βαθμό ενεργειακής
απόδοσης και μεγάλη αυτονομία. Υπάρχουν κινούμενες είσοδοι αέρα για φρένα και ψυγείο, πίσω αεροτομή
σε πολλαπλά στάδια, κλειστό κάτω μέρος αμαξώματος
και ένας βαθύς διαχύτης.

Το Audi e-tron GT έχει ηλεκτρική τετρακίνηση με έναν
μόνιμα διεγερμένο «σύγχρονο» ηλεκτροκινητήρα (PSM)
σε κάθε άξονα. Η έκδοση GT των 476 PS προσφέρει
ροπή 630 Nm, ενώ το RS e-tron GT με 598 PS έχει
ροπή 830 Nm. Μάλιστα το σύστημα ελέγχου εκκίνησης
παρέχει ισχύ 530 PS ή 646 PS αντίστοιχα, για μέγιστο
χρονικό περιθώριο 2,5 δευτερολέπτων. Έτσι στην πράξη
η επιτάχυνση 0-100 km/h γίνεται σε 4,1 δευτερόλεπτα
για το βασικό μοντέλο και σε μόλις 3,3’’ για το RS. Η τελική ταχύτητα είναι στα 245 και 250 km/h αντίστοιχα.
Για τη διατήρηση ενός χαμηλού κέντρου βάρους και
την εξαιρετική κατανομή φορτίων, η μπαταρία είναι
τοποθετημένη στο δάπεδο και υπάρχει βέλτιστη τοποθέτηση των ηλεκτροκινητήρων. Η ανάρτηση έχει ως
στάνταρ ελεγχόμενη απόσβεση, ενώ διαθέσιμο στάνταρ
είναι και μπλοκέ πίσω διαφορικό και σύστημα δυναμικού χειρισμού Audi drive select. Προαιρετικά (στάνταρ
στο RS) διατίθεται και ελεγχόμενο μπλοκέ πίσω διαφορικό και προσαρμοζόμενη αερανάρτηση τριών θαλάμων, ενώ και τα δύο μοντέλα μπορούν να εξοπλιστούν
και με τετραδιεύθυνση. Όλες οι εκδόσεις έχουν φρένα
κατασκευασμένα από κεραμικά ή από ανθρακονήματα
προαιρετικά, με τις ζάντες να είναι 19 έως 21 ιντσών.

Ford και Google
ενώνουν
τις δυνάμεις τους
Η Ford και η Google ανακοίνωσαν
μία στρατηγική συνεργασία για την
επιτάχυνση του μετασχηματισμού
της Ford και τον επαναπροσδιορισμό της εμπειρίας συνδεδεμένου
οχήματος. Η Ford ονόμασε επίσης το
Google Cloud ως προτιμώμενο πάροχο υπηρεσιών cloud προκειμένου να
αξιοποιήσει την παγκοσμίου κλάσης
τεχνολογία της Google στη χρήση
δεδομένων, στην τεχνητή νοημοσύνη
και τη μηχανική μάθηση. Στο πλαίσιο της νέας, εξαετούς συνεργασίας
εκατομμύρια μελλοντικά οχήματα
Ford θα εφοδιάζονται με λειτουργικό
σύστημα Android, με ενσωματωμένα
Google apps και υπηρεσίες.

Τεχνολογία και
δυναμικά χαρακτηριστικά

Παρότι ηλεκτρικό όμως, το e-tron GT δεν είναι
αποστειρωμένο ηχητικά, αφού μπορεί να έχει και
σπορ ήχο εσωτερικά και εξωτερικά, τον οποίο
μάλιστα ο οδηγός μπορεί να τροποποιεί ανάλογα
με τη ρύθμιση στο Audi drive select. Ψεύτικος
ήχος, ναι… για τους αμετανόητους petrolheads!
Ακουστικά ή όχι πάντως το ηλεκτρικό μοντέλο
της Audi υπόσχεται πολλά και πρακτικά αυτή τη
στιγμή αποτελεί τον μοναδικό ανταγωνιστή της
επίσης ηλεκτρικής Porsche Tycan.

Το συνολικό μήκος αγγίζει τα 5 μέτρα (4,99μ.), ενώ το πλάτος είναι στα 1,96 μέτρα
και το ύψος μόλις 1,41 μέτρα. Και όσοι επιλέξουν να ταξιδέψουν με αυτό, υπάρχει ένας
χώρος αποσκευών με όγκο 405 λίτρα στο πίσω μέρος. Καθόλου άσχημα για Gran Turismo!
Στο εσωτερικό η εικόνα είναι βεβαίως σύγχρονη και ενσωματώνει έναν πίνακα οργάνων
προσανατολισμένος στον οδηγό. Η ψηφιακή τεχνολογία είναι έντονη, ενώ υπάρχουν
ανέσεις για εμπρός και πίσω επιβάτες.

Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα και περιπετειώδης
έκδοση της νέας Octavia είναι η Octavia SCOUT.
Διαθέσιμη αποκλειστικά σε Sportswagon
αμάξωμα η έκδοση συνδυάζεται με στάνταρ
τετρακίνηση 6ης γενιάς και το εξωτερικό πακέτο
εξοπλισμού “Rough-Road”. Μόνο μία θα είναι η
διαθέσιμη επιλογή σε κινητήρα, με τον 2.0 TDI
να αποδίδει 200 ίππους και να συνεργάζεται
με αυτόματο 7άρι κιβώτιο ταχυτήτων DSG. Το
εξωτερικό πακέτο περιλαμβάνει νέας σχεδίασης
προφυλακτήρες με προστασία, μαύρα προστατευτικά και ράγες οροφής σε ασημένιο φινίρισμα.
Η Octavia SCOUT έχει αυξημένη απόσταση από
το έδαφος κατά 15 χλστ. σε σχέση με μια απλή
έκδοση (συνολικά 163 χλστ,), βοηθώντας έτσι την
κίνηση εκτός δρόμου.

Για την επιτάχυνση της καινοτομίας,
η Ford και η Google ιδρύουν μία νέα
ομάδα συνεργασίας με την ονομασία Team Upshift. Αξιοποιώντας τα
ταλέντα και τους πόρους των δύο
εταιρειών, η Team Upshift θα διευρύνει τον ορίζοντα μετασχηματισμού
της Ford, θα «ξεκλειδώσει» ευκαιρίες
για προσωποποιημένες εμπειρίες
χρήστη και ανάπτυξης υπηρεσιών
που βασίζονται σε δεδομένα.
Ξεκινώντας από το 2023, οι αγοραστές μοντέλων Ford σε όλο τον
κόσμο θα έχουν ψηφιακές εμπειρίες βασισμένες στο λειτουργικό
Android και με ενσωματωμένα
Google apps και υπηρεσίες όπως
Google Assistant, Google Maps και
Google Play. Το λειτουργικό Android
στο αυτοκίνητο επιτρέπει επίσης σε
προγραμματιστές τρίτων να αναπτύσσουν εφαρμογές που προσφέρουν μία όλο και καλύτερη εμπειρία
ιδιοκτησίας.

Στο εσωτερικό υπάρχουν λεπτομέρειες σε στυλ
ξύλου, επενδύσεις καθισμάτων ThermoFlux και
λογότυπα SCOUT στα εμπρός καθίσματα. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 10,25 ιντσών είναι
στάνταρ και το σύστημα infotainment έχει κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών. Η Octavia SCOUT
είναι διαθέσιμη για παραγγελία στην Ελλάδα, σε
τιμές από 39.900 ευρώ.

Πόσο κοστίζει το ανανεωμένο Fiat Panda;
Το Fiat Panda, αποτελεί ένα από τα πλέον θρυλικά ονόματα στην ιστορία του αυτοκινήτου, με μια επιτυχημένη πορεία άνω
των 40 ετών. Πλέον το μοντέλο γυρίζει σελίδα και εξελίσσεται, προσφέροντας περισσότερη τεχνολογία και μια νέα σειρά
εκδόσεων. Η ανανεωμένη εξωτερική εμφάνιση συνδυάζεται με μια συνολικά αναβαθμισμένη καμπίνα και ένα νέο σύστημα
πολυμέσων με οθόνη αφής 7’’. Αυτή διαθέτει και μια θέση για τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου, έτσι ώστε ο οδηγός και
ο συνοδηγός να μπορούν να χειρίζονται με ευκολία τις δυνατότητες συνδεσιμότητας που περιλαμβάνουν εκτός των άλλων
και δυνατότητα mirroring.
Η έκδοση City Life αποτελεί την πλέον προσιτή λύση, προσφέροντας παράλληλα όλα τα απαραίτητα στοιχεία εξοπλισμού
για άνετες αστικές μετακινήσεις. Η έκδοση είναι διαθέσιμη με το νέο υβριδικό σύνολο των 70 ίππων. Η έκδοση Sport
συνδυάζει μια πιο σπορ εμφάνιση με ζάντες 16 ιντσών και το σκούρο εσωτερικό με κόκκινες λεπτομέρειες. Η έκδοση Sport
είναι αποκλειστικά διαθέσιμη με το νέο υβριδικό σύνολο 1.0 70hp. Τέλος, οι εκδόσεις City Cross και Cross έχουν αυξημένη
απόσταση από το έδαφος και η σχεδιαστικά off-road χαρακτηριστικά. Οι εκδόσεις αυτές είναι διαθέσιμες ως δικίνητες (με
υβριδικό κινητήρα), αλλά και τετρακίνητες με κινητήρα Twinair 85hp.
Οι τιμές του ανανεωμένου Fiat Panda ξεκινούν από τις 10.990 ευρώ για την υβριδική έκδοση 1.0 City Life. Οι εκδόσεις 4Χ4
ξεκινούν από 14.990 ευρώ.
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Μ

ια γνωστή παροιμία λέει
“ομάδα που κερδίζει
δεν την αλλάζεις”,
όμως όπως μας λέει
εδώ η Renault… μπορείς να την
κάνεις καλύτερη! Σχεδιαστικά το
νέο Captur έχει φρέσκια εικόνα, ωστόσο παραμένει στο ίδιο
γνώριμο σχήμα του μοντέλου που
γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Σε
μήκος είναι μεγαλύτερο κατά 11
εκατοστά από την πρώτη γενιά του,
στα 4,23μ. συνολικά, ενώ ελαφρώς
μεγαλύτερο μεταξόνιο κατά 2 εκ.,
στα 2,63 μ. συνολικά.

Γνώριμο μα τόσο
διαφορετικό
Ο ανανεωμένος εξωτερικός σχεδιασμός ενισχύεται από τα νέα
εμπρός φώτα σχήματος C, όπως
και στο Clio, που ανάλογα με την
έκδοση μπορούν να είναι και Full
LED. Πίσω η εικόνα δείχνει αρκετά
εντυπωσιακή και εδώ βοηθούν
τα στάνταρ LED φώτα που εκτείνονται όμορφα στις γωνίες του
αυτοκινήτου. Τη φρέσκια εμφάνιση
υποστηρίζουν τα μυώδη πλευρικά
του αυτοκινήτου, οι προστατευτικές
ποδιές και οι σχεδόν ατελείωτες
διαμορφώσεις με επιλογές ανάμεσα
σε 11 χρώματα αμαξώματος, 5 οροφής και 18 επιλογές εσωτερικου.
Στα μάτια μας το Renault Captur
είναι από τα ομορφότερα crossover
σήμερα στην αγορά, μαζί με τα
Ford Puma και Peugeot 2008.
Μάλιστα η 2η γενιά του ξεφεύγει
από το σχήμα του “ψηλού Clio”
που χαρακτήριζε την προηγούμενη
γενιά.
Επίσης ένα στοιχείο που λατρέψαμε είναι το κλειδί του αυτοκινήτου
σε σχήμα κάρτας. Και πέρα από το
ότι δε χρειάζεσαι πραγματικό κλειδί
για να βάλεις μπροστά τον κινητήρα, το αυτοκίνητο αναγνωρίζει αυτόματα την κάρτα-κλειδί όταν πλησιάζεις και ξεκλειδώνει αυτόματα.
Αντίστοιχα, όταν απομακρύνεται ο
κάτοχος του κλειδιού το αυτοκίνητο κλειδώνει αυτόματα. Κάτι που
θα βολέψει ακόμη περισσότερο τις
γυναίκες οδηγούς αφού πρακτικά
δε θα χρειαστεί να ψάχνουν το
κλειδί στην τσάντα τους.

Δείτε τη δοκιμή του Renault Captur στο κανάλι μας στο YouTube:

ΔΟΚΙΜΗ RENAULT CAPTURE

Renault Captur:
Η χρυσή τομή
στα μικρά SUV;
ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΝΈΟ RENAULT CAPTUR, το οποίο και πρακτικά
είναι η crossover εκδοχή του Clio, με το οποίο μοιράζεται την ίδια
πλατφόρμα αλλά και πολλά στοιχεία στο εσωτερικό. Μάλιστα το
Captur είναι το απόλυτο best seller της Ευρώπης στην κατηγορία
των μικρών SUV, και αυτή είναι η 2η του γενιά.
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Στο εσωτερικό
Η εικόνα στην καμπίνα συμβαδίζει
έντονα με αυτή στο νέο Clio. Ετσι
έχουμε νέας σχεδίασης ταμπλό και
κονσόλα που πλέον καταλαμβάνουν
αισθητά λιγότερο χώρο στην καμπίνα. Έχοντας μπει κανείς σε ένα
προηγούμενο Captur, εδώ πλέον
νιώθει ότι κάθεται σε αυτοκίνητο
μεγαλύτερης κατηγορίας. Σε αυτό
συμβάλλουν και τα νέα καθίσματα
τα οποία είναι πιο λεπτά σε πάχος.
Σημείο αναφοράς αποτελεί η
μεγάλη οθόνη του συστήματος
multimedia, η οποία στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας ήταν στη μέγιστη διάσταση των 9,3 ιντσών. Αυτή
έχει ένα συνολικά εύχρηστο menu
και περιλαμβάνει Bluetooth, Apple
CarPlay και Android Auto. Η μεσαία
έκδοση Expression έχει μικρότερη
οθόνη στις 7 ίντσες, ωστόσο η βασική Authentic δεν έχει οθόνη αφής
αλλά ηχοσύστημα με παραδοσιακά
μπουτόν. Ο πίνακας οργάνων είναι
αναλογικός στις πρώτες εκδόσεις
εξοπλισμού. Οι εκδόσεις Dynamic
και άνω εξοπλίζονται με ψηφιακά
όργανα σε μια πλήρως διαμορφώσιμη οθόνη 7 ιντσών, όπου ο οδηγός
μπορεί να αλλάξει τη διάταξη και
τον χρωματισμό.
Το σύστημα κλιματισμού αποτελείται από τρεις περιστροφικούς
διακόπτες με μεταλλικό φινίρισμα
που είναι εκτός από εύχρηστοι
και αρκετά ποιοτικοί σε αίσθηση.
Όσον αφορά στις θήκες, υπάρχει
μια υποδοχή στην κονσόλα για ένα
μεγάλο smartphone, δυο πρακτικές
ποτηροθήκες και μια θήκη κάτω
από το υποβραχιόνιο που ωστόσο
είναι σχετικά μικρή και θα χωρέσει
αντικείμενα μεγέθους όσο ένα μικρό
μπουκάλι νερού. Στη μεριά του συνοδηγού υπάρχει ένα βαθύ συρτάρι
αντί για το κλασικό ντουλαπάκι.
Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα
του Captur είναι το συρόμενο πίσω
κάθισμα, το οποίο διαμορφώνει την
άνεση ανάλογα με τις απαιτήσεις σε
χώρο αποσκευών. Οι πίσω θέσεις θα
φιλοξενήσουν άνετα δύο ενήλικες
με το χώρο φόρτωσης να είναι από
τους μεγαλύτερους στα μικρά SUV.
Έχει όγκο 422 λίτρα που μπορούν
να φτάσουν στα 536 αν σύρουμε
μπροστά το πίσω κάθισμα. Διαθέσιμο είναι και διπλό δάπεδο που
χαρίζει επίπεδο κατώφλι φόρτωσης
ή μεγαλύτερο βάθος για πιο ογκώδη
αντικείμενα. Στις εκδόσεις diesel, ο
χώρος μειώνεται στα 406-520 λτ.

Κορυφαίο
σε ασφάλεια
Το Captur απέσπασε 5 αστέρια στις
δοκιμές του EuroNCAP με βαθμολογία 96% στην προστασία ενήλικων
επιβατών, 83% στην προστασία
παιδιών και 75% στην προστασία
πεζών, ενώ για το σύνολο των συστημάτων ασφαλείας του απέσπασε
βαθμολογία 74%.
Όλες οι εκδόσεις εφοδιάζονται με 6
αερόσακους, σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης
με ανίχνευση πεζών και ποδηλάτων
και αναγνώριση σημάτων οδικής
κυκλοφορίας.

Άνετο και φιλικό
εντός και εκτός πόλης
Η έκδοση της δοκιμης μας χρησιμοποιούσε έναν κινητήρα βενζίνης 1,3 λτ με
130 ίππους και 240 Nm ροπής διαθέσιμα
σταθερά από τις 1600 σ.α.λ. Στο κομμάτι
των επιδόσεων, το αυτόματο Captur των
130 ίππων, έχει μέση κατανάλωση καυσίμου 5,5-5,7 λτ/100 χλμ. σύμφωνα με το
πρωτόκολλο μέτρησης NEDC. Στην πράξη
το trip computer έγραψε περίπου 7,0 σε
μικτή χρήση, 6,3 σε ανοιχτό δρόμο και
8,5-9,0 λτ/100 χλμ. σε χρήση αποκλειστικά εντός πόλης. Όσο για την επιτάχυνση
0-100 χλμ/ώρα, αυτή είναι υπόθεση των
9,6 δευτερολέπτων.

Αρνητικά

Θετικά

• Η λειτουργία του συστήματος start/
stop έχει μικρές καθυστερήσεις.

• Σχεδιαστικά είναι από
τα ομορφότερα μοντέλα της κατηγορίας.

• Ο εξοπλισμός στις πιο απλές
εκδόσεις είναι αρκετά φτωχός σε
σύγκριση με αντίστοιχα μοντέλα
του ανταγωνισμού.
• Όλες οι εκδόσεις έχουν πίσω
ταμπούρα.

• Πολύ καλή ποιότητα
υλικών στο εσωτερικό.
• Φιλικό στην οδήγηση,
αθόρυβο και εξαιρετικά άνετο.

Το Captur της δοκιμής μας είχε και αυτόματο κιβώτιο EDC διπλού συμπλέκτη,
7 σχέσεων. Ίσως η καλύτερη επιλογή στη
γκάμα για μέγιστη άνεση στην καθημερινότητα. Η γκάμα του μοντέλου περιλαμβάνει και μια ισχυρότερη εκδοχή αυτού
του κινητήρα με 155 ίππους, ενώ προς τα
κάτω συναντούμε τον 3-κύλινδρο 1.0 λτ με
90 ίππους και 5άρι μηχανικό κιβώτιο σε
βενζίνη αλλά και μία επιλογή σε εργοστασιακό υγραέριο και 100 ίππους. Σε πετρέλαιο υπάρχει ο 1.5 με 95 ή 115 ίππους.
Στο καθαρά οδηγικό κομμάτι, αυτό που
εκτιμά κανείς είναι η συνολική ποιότητα
κύλισης. Το αυτοκίνητο είναι αθόρυβο,
ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες, ενώ δεν
υπάρχουν αεροδυναμικοί θόρυβοι που
να επηρεάζουν αρνητικά την όλη εμπειρία. Η ανάρτηση αποτελείται από γόνατα
Μακφέρσον εμπρός και ημιάκαμπτο πίσω
άξονα, ενώ έχει ρυθμιστεί για μέγιστη
άνεση. Εδώ βεβαίως συμβάλλουν και τα
ελαστικά υψηλού προφίλ, που σε συνεργασία με την ανάρτηση φιλτράρουν κακοτεχνίες και λακούβες.
Το σύστημα διεύθυνσης σαν αίσθηση
έχει καλή πληροφόρηση για το ύφος του
αυτοκινήτου. Θα θέλαμε ωστόσο λίγο πιο
σπορ αίσθηση προκειμένου να ικανοποιηθούν απόλυτα και οι πιο ανήσυχοι οδηγοί.
Τα φρένα έχουν αεριζόμενα δισκόφρενα
εμπρός, πίσω όμως η Renault συνεχίζει
και εφοδιάζει το μοντέλο με ταμπούρα, σε
όλες τις εκδόσεις. Πέρα από το εμφανισιακό της υπόθεσης, δεν τίθεται κανένα
απολύτως θέμα περί απόδοσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κινητήρας: 1.333 cc
Ισχύς: 130ps/5.000 rpm
Ροπή: 240Nm/1.600 rpm
0-100 km/h: 9,6 sec

Εκπομπές CO2: 125-129 g/km
Βάρος: 1.259 kg
Ρεζερβουάρ: 48 lt

Τελική ταχύτητα: 193 km/h

Χώρος αποσκευών: 422 lt (με κιτ
επισκευής ελαστικού)

Μέση κατανάλωση*: 5,5-5,7 lt/100km

*εργοστασιακή μέτρηση κατά NEDC

Εκδόσεις και τιμές
Τα επίπεδα εξοπλισμού είναι τα Authentic, Expression, Dynamic και Initiale
Paris. Από τη βασική έκδοση υπάρχουν cruise control με speed limiter, κλήση
έκτακτης ανάγκης, φώτα ημέρας LED και πίσω φώτα Full LED. Η Expression
έχει ακόμα συρόμενο υποβραχιόνιο, αισθητήρες παρκαρίσματος, οθόνη αφής
7’’ και ζάντες αλουμινίου 17’’. Η Dynamic διαθέτει την κάρτα-κλειδί, αυτόματο κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, ψηφιακό πίνακα οργάνων, Full LED
προβολείς και αυτόματη εναλλαγή μεσαίας-μεγάλης σκάλας φώτων.
Οι τιμές ξεκινούν από 16.830 ευρώ, κάτι που τοποθετεί το Captur στα πιο
οικονομικά μικρά crossovers. Ωστόσο, αξίζει να κάνει κάποιος την υπέρβαση
και να αποκτήσει την έκδοση Dynamic που ξεκινά από 20.140 ευρώ. Η έκδοση της δοκιμής με αυτόματο κιβώτιο και 130 ίππους κοστίζει 25.650 ευρώ.
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ΔΟΚΙΜΗ ΝΈΟ TOYOTA YARIS

Δείτε τη video-δοκιμή του Toyota Yaris στο κανάλι μας στο YouTube:
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https://youtu.be/0hfSBh6-eUE

Εσωτερικό
που δε θυμίζει Yaris
Τεράστια σχεδιαστικά άλματα έγιναν στο
εσωτερικό. Η εικόνα δε θυμίζει σε τίποτα τα
Yaris του παρελθόντος, είναι πιο φρέσκια και
πολύ δυναμική για Toyota. Όπως άλλωστε
και στο πρώτο πρώτο Yaris του 1999, που
είχε ένα πολύ προχωρημένο εσωτερικό για
την εποχή του με κεντρικά ψηφιακά όργανα
και κορυφαία εργονομία για τότε. Έτσι και
τώρα, η εικόνα στην καμπίνα είναι ριζικά
αλλαγμένη και ακολουθεί αυτό που λέμε μια
μινιμαλιστική σχεδίαση. Υπάρχει αισθητή
αναβάθμιση τόσο σε αυτό που βλέπεις, όσο
και σε αυτό που νιώθεις όταν απλώσεις το
χέρι σου πάνω στις διάφορες επιφάνειες.
Ακόμη, το τιμόνι έχει μικρύνει σε διάμετρο
και έχει αρκετά ενδιαφέρουσα σχεδίαση,
ενσωματώνοντας και χειριστήρια για όλες
σχεδόν τις λειτουργίες. Ο πίνακας οργάνων
από την έκδοση STYLE και άνω έχει ψηφιακό ταχύμετρο και στροφόμετρο σε δύο
κυκλικές οθόνες αλλά και μια μεγάλη οθόνη
πληροφοριών στο κέντρο η οποία μεταξύ
άλλων προβάλλει και τα οδικά σήματα που
αυτόματα αναγνωρίζονται στο δρόμο.

Νέο
TOYOTA YARIS
Γεννημένο best seller
Γ

ια πρώτη φορά οδηγείς ένα Yaris και νιώθεις να σε κοιτάζουν στο δρόμο. Η Toyota
κατάφερε και έδωσε μια νεανική σχεδίαση και αυτό κατά την άποψη μας θα πάει την
εμπορική επιτυχία του μοντέλου σε άλλο επίπεδο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το
φαινόμενο Yaris είναι μοναδικό στη χώρα μας. Κι αυτό γιατί είναι ένα μοντέλο που
βρίσκεται σταθερά στην 1η θέση των πωλήσεων της κατηγορίας στην Ελλάδα από το 2013
έως και σήμερα! Μάλιστα το Yaris είναι το δημοφιλέστερο μοντέλο στην Ελλάδα, ανεξαρτήτου κατηγορίας, αφήνοντας πίσω του και με τεράστια διαφορά τα Nissan Qashqai και
Peugeot 208.

Ξεχωριστή σχεδίαση
Το καινούργιο Yaris βασίζεται σε μια εντελώς νέα πλατφόρμα, την GA-B η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη μικρή κατηγορία. Και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η νέα
γενιά έχει διαφορετικές διαστάσεις από πριν. Είναι σχεδόν το ίδιο σε μήκος, στα 3,94
μέτρα αλλά έχει μεγαλύτερο πλάτος και μεταξόνιο κατά 5 εκ, ενώ μικρότερο ύψος κατά
4 εκ. Σχεδιαστικά έχει ένα πολύ δυναμικό εμπρός τμήμα, τονισμένα τόξα των τροχών
και ένα εντυπωσιακό πίσω μέρος.
Ως αποτέλεσμα, το νέο Yaris δείχνει πιο φαρδύ, ενώ ένα νέο χαρακτηριστικό στο γενικότερο του σχήμα αποτελούν οι τραβηγμένες προς τα πίσω εμπρός κολώνες που το
κάνουν να δείχνει πιο μακρύ. Ταυτόχρονα επιτρέπει στους σχεδιαστές να “χτίσουν”
έναν συνολικά πιο δυναμικό και νεανικό χαρακτήρα. Οι προβολείς LED, το “ανοιχτό” ρύγχος και οι έντονες νευρώσεις εμπρός συνθέτουν μια εικόνα αν μη τι άλλο
πρωτόγνωρη για Yaris.
Πίσω το πιο χαρακτηριστικό σημείο αποτελεί το μαύρο πάνελ που ενώνει τα φώτα, τα οποία και στις περισσότερες εκδόσεις είναι LED, όπως και στο αυτοκίνητο
της δοκιμής. Επίσης μας αρέσει που τα φτερά δείχνουν αρκετά φουσκωμένα, τόσο πίσω όσο και μπροστά, ενώ στις εκδόσεις CHIC και άνω υπάρχουν όμορφες
ζάντες 17 ιντσών. Οι πιο βασικές εκδόσεις έχουν ζάντες 15 ή 16 ιντσών.

ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΝΈΟ TOYOTA YARIS. Ένα μοντέλο
που με το καλημέρα μπαίνει πολύ δυναμικά στην
κατηγορία και ταυτόχρονα απαρνείται κάθε σχεδιαστικό
συντηρητισμό που χαρακτήριζε τις προηγούμενες γενιές!
Βενζίνη, υβριδικό αλλά όχι diesel
Κάτω από το καπό, υπάρχουν τρεις επιλογές κινητήρων. Δύο νέοι ατμοσφαιρικοί κινητήρες και
ένα εντελώς νέο υβριδικό σύνολο που η Toyota ονομάζει Hybrid Dynamic Force. Πρόκειται για
έναν 3-κύλινδρο υβριδικό κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων, που συνδυάζεται με την 4ης γενιάς υβριδική τεχνολογία της Toyota και παρέχει 15% περισσότερη ισχύ και 20% χαμηλότερη κατανάλωση.
Οι μπαταρίες του υβριδικού συστήματος είναι πιο αποδοτικές και ελαφρύτερες κατά 27%, αυξάνοντας τη συνολική απόδοση, επιτρέποντας έτσι στο Yaris να επιταχύνει πιο γρήγορα. Ως προς τους
αριθμούς, το νέο υβριδικό Yaris αποδίδει 116 ίππους και κάνει το 0-100 km/h σε 9,7 δευτερόλεπτα,
ενώ μπορεί να κινηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια σε ταχύτητες έως και 130 km/h.
Κατά τη δοκιμή μας είχαμε στη
διάθεσή μας την κλασική έκδοση βενζίνης που πλέον υιοθετεί
έναν καινούριο 3-κύλινδρο
ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,5
λίτρου, με αυξημένη απόδοση
στους 125 ίππους. Διαθέσιμος είναι και ένας μικρότερος
1000άρης, επίσης 3-κύλινδρος,
με 72 ίππους. Ο 1000άρης κινητήρας συνδυάζεται με μηχανικό
5άρι κιβώτιο, ο 1500άρης με
μηχανικό 6άρι, ενώ υπάρχει και
επιλογή ενός αυτόματου e-CVT
στην ισχυρότερη εκ των δύο. Το
υβριδικό Yaris διατίθεται μόνο
με το αυτόματο κιβώτιο e-CVT

Ωστόσο, την παράσταση φαίνεται να
κλέβει η νέα μεγάλη οθόνη αφής του συστήματος multimedia, η οποίο ακολουθεί
τα πρότυπα της εποχής και “αιωρείται”
στο κέντρο του ταμπλό. Έχει διάμετρο
8 ιντσών σε όλες τις εκδόσεις εκτός της
βασικής ACTIVE όπου είναι στις 7 ίντσες.
Παντού όμως υπάρχει σύστημα Bluetooth
με πλήρη ενσωμάτωση των Android Auto
& Apple CarPlay, θύρα USB και φωνητικές
εντολές. Επίσης το μενού είναι στα ελληνικά και γενικά αρκετά κατανοητό. Επίσης
για πρώτη φορά υπάρχει και ασύρματη
φόρτιση κινητού τηλεφώνου, όμως από το
επίπεδο εξοπλισμού CHIC και άνω.
Ο χώρος φόρτωσης στο νέο Yaris μετρά
286 λίτρα. Αυτό σημαίνει πως είναι από
τους μικρότερους στην κατηγορία και
οριακά κάτω από τα 292 lt του Fiesta.
Ακόμη κι έτσι όμως θα ικανοποιήσει στις
καθημερινές ανάγκες, έχοντας βολικό και
τετραγωνισμένο σχήμα.
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Το πιο ασφαλές μικρό
Εντελώς διαφορετικό και στο δρόμο

Ένα από τα δυνατά πλεονεκτήματα του νέου
Yaris είναι το γεγονός ότι είναι πλέον το ασφαλέστερο αυτοκίνητο της κατηγορίας, κι αυτό γιατί πρόσφατα υποβλήθηκε σε crash test από τον
EuroNCAP, σύμφωνα μάλιστα με ένα νέο και
αυστηρότερο σύστημα δοκιμών. Το Yaris ήταν
από τα πρώτα αυτοκίνητα ανεξαρτήτου κατηγορίας που βαθμολογήθηκαν με το νέο σύστημα.

Η αίσθηση που παρέχει το νέο Yaris στο δρόμο είναι έτη φωτός
καλύτερη από το μοντέλο που αντικατέστησε. Και αυτό γιατί
νιώθεις το αυτοκίνητο πιο στιβαρό, πιο δεμένο και γενικότερα
πιο premium από ότι πριν. Η ανάρτηση είναι σχετικά σφιχτή
ώστε να μην επιτρέπει έντονες κλίσεις στις στροφές, ωστόσο είναι και αρκετά ευχάριστη στην καθημερινότητα, αποσβένοντας
ένα μεγάλο μέρος από τις ανωμαλίες των δρόμων. Το αυτοκίνητο της δοκιμής με τις 17άρες ζάντες φέρνει λίγη περισσότερη
τραχύτητα στην καμπίνα, όχι όμως για να πεις ότι γίνεται και
κουραστικό.

Αρνητικά
• Χώρος φόρτωσης

Έτσι λοιπόν πέτυχε 86% στην προστασία ενηλίκων επιβατών, 81% στην προστασία παιδιών
και 78% στην προστασία πεζών. Ωστόσο, απέσπασε 85% στα συστήματα ασφαλείας, την υψηλότερη διάκριση στην κατηγορία, αφήνοντας 2ο
το Audi A1 με 80%. Το 2ης γενιάς πακέτο ασφάλειας Toyota Safety Sense περιλαμβάνει τεχνολογίες όπως σύστημα αποφυγής σύγκρουσης με
ανίχνευση πεζών ημέρα και νύχτα, ανίχνευση
ποδηλάτων, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας,
υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας
και πλήρως σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης
με δυνατότητα ακόμη και αυτόματου ελιγμού σε
χαμηλές ταχύτητες.

• Το δάπεδο στα πόδια των πίσω
επιβατών δεν είναι πλέον επίπεδο όπως στο προηγούμενο Yaris
• Ελλιπής φωτισμός στην καμπίνα,
με μια μόνο πλαφονιέρα οροφής
εμπρός.

Θετικά
• Εντυπωσιακή σχεδίαση.
• Πλούσιος εξοπλισμός από τη
βασική έκδοση.
• Επιδόσεις κινητήρα 1.5 λτ.

Εκδόσεις και τιμές
Οι διαθέσιμες εκδόσεις του νέου Yaris είναι οι Active, Active Plus, Style, Chic και Premier. Όλες οι εκδόσεις
εφοδιάζονται με ζάντες αλουμινίου (εκτός της απολύτως βασικής Active), LED φώτα ημέρας, multimedia με
οθόνη αφής 8 ιντσών (7 ιντσών στην Active), με Bluetooth Apple CarPlay και Android Auto, κάμερα οπισθοπορείας, δερμάτινο τιμόνι και επιλογέα ταχυτήτων, air condition, Adaptive Cruise Control, σύστημα ειδοποίησης
αλλαγής λωρίδας, 7 αερόσακους συμπεριλαμβανομένου ενός κεντρικού ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα, αυτόματους προβολείς, αναγνώριση σημάτων σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης με ανίχνευση πεζών και ποδηλάτων,
σύστημα κλήσης ανάγκης και πολλά πολλά ακόμη.
Με όλα αυτά, το 1000άρι Yaris ξεκινά από τις 13.770 ευρώ, ενώ με τον 1500άρη των 125 ίππων από 15.550. Και
αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ καλό deal, αφού δεν είναι μόνο φθηνότερο από το προηγούμενο Yaris αλλά
και με πλουσιότερο εξοπλισμό. Βέβαια αν θέλετε ακόμη περισσότερα σε εξοπλισμό, οι τιμές πιο πάνω γίνονται
λιγότερο ανταγωνιστικές, με τη Style να κοστίζει από 17.160 ευρώ.

Γενικά καλή είναι και η ηχομόνωση, χωρίς αεροδυναμικούς
θορύβους, αλλά όχι τόσο καλή όσο σε ένα VW Polo. Στον ανοιχτό δρόμο πάντως το Yaris θα ταξιδέψει άνετα και ξεκούραστα
ακόμη και με ταχύτητες άνω των 130 km/h, ενώ σε επαρχιακό
δίκτυο με στροφές είναι επίσης ευχάριστο χωρίς να προβληματίζει πουθενά, ακόμη κι όταν ο οδηγός θα αποφασίσει να
κινηθεί πιο επιθετικά.
Η αίσθηση του τιμονιού είναι αρκετά ελαφριά εκτός πόλης. Σε
γενικές γραμμές είναι αρκετά ικανοποιητική για τα δεδομένα
της κατηγορίας, ωστόσο ένα σκαλί πιο κάτω από την αντίστοιχη αίσθηση που προσφέρουν τα Ford Fiesta και Mazda 2. Αλλά
και πάλι έχει γίνει τεράστια αναβάθμιση από το προηγούμενο
Yaris. Μέσα στην πόλη η μαλακή αίσθηση δίνει εξαιρετική άνεση, κυρίως στο παρκάρισμα. Επίσης το τιμόνι είναι τώρα πιο
πιο όμορφο στο μάτι αλλά και με μικρότερη διάμετρο, θυμίζοντας πιο σπορ μοντέλο.

Ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται σε καλή θέση, ίσως
λίγο πιο χαμηλά από το τέλειο ύψος, αλλά έχει καλό
κούμπωμα ως αίσθηση. Η έκδοση με τον 1500άρη
κινητήρα έχει 6άρι μηχανικό κιβώτιο, με σχετικά
κοντή κλιμάκωση έως και την 4η, ευνοώντας έτσι τις
επιδόσεις. Στο κομμάτι της κατανάλωσης, η επίσημη
τιμή μέση κατανάλωσης για την έκδοση 1,5 λίτρου
είναι στα 5 λτ/100 χλμ. Σε χαλαρό ταξίδι με αυτοκινητόδρομο και επαρχιακό δίκτυο με κλιματισμό ανοιχτό, αυτό που είδαμε στην πράξη ήταν τιμές γύρω
στα 5,2 λτ, ενώ σε μικτή χρήση μέσα και έξω από την
πόλη να περιμένετε νούμερα γύρω στα 6,0-6,2 λίτρα.
Όσο για τις επιδόσεις, σύμφωνα με την Toyota, η διαδικασία 0-100 km/h γίνεται σε 9 δευτερόλεπτα ακριβώς, επίδοση καλύτερη ακόμη και από turbo μοντέλα
του ανταγωνισμού τα Clio, Corsa και Fiesta.

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Toyota Yaris 1.5lt 125hp
Κινητήρας: 1.490 cc
Ισχύς: 125ps/6.600 rpm
Ροπή: 153Nm/4.800-5.000 rpm
0-100 km/h: 9,0 sec
Τελική ταχύτητα: 180 km/h
Μέση κατανάλωση: 5 lt/100km
Εκπομπές CO2: 113 g/km
Βάρος: 1.065 kg
Ρεζερβουάρ: 42 lt
Χώρος αποσκευών: 286 lt
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MBUX Hyperscreen,
το ταμπλό-οθόνη
της Mercedes-Benz
ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ
MERCEDES-BENZ. Η νέα MBUX Hyperscreen είναι μια
ενιαία οθόνη που πρακτικά καλύπτει όλη την πρόσοψη
του ταμπλό στη νέα ηλεκτρική EQS.

Μ

ε τις οθόνες των πολυμέσων στα αυτοκίνητα να γίνονται όλο και μεγαλύτερες και να υποστηρίζονται ακόμη και από οθόνες σε ρόλο ψηφιακού
πίνακα οργάνων, η Mercedes-Benz σβήνει τον όποιο ανταγωνισμό. Κι
αυτό γιατί γίνεται η πρώτη μάρκα παγκοσμίως που παρουσιάζει το πρώτο
ταμπλό-οθόνη! Ναι, μιλάμε για μια ενιαία μονάδα οθόνης που καλύπτει ουσιαστικά
ολόκληρη την πρόσωψη του ταμπλό, από την αριστερή έως την δεξιά εμπρός κολόνα.
Αυτή είναι η MBUX Hyperscreen, η πρεμιέρα της οποίας θα γίνει στη νέα ηλεκτρική
Mercedes-Benz EQS.
Στην πράξη αυτή η τεράστια οθόνη αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το γνώριμο
MBUX που είδαμε στην τελευταία A-Class αλλά και στη GLA. Και βεβαίως την
αναβαθμισμένη εκδοχή του που παρουσιάστηκε στην τελευταία S-Class. Η MBUX
Hyperscreen είναι το επόμενο level, κάτι που ξεκινά από την ηλεκτρική EQS και θα
είναι έκπληξη αν μελλοντικά δεν τη δούμε να παίρνει τη θέση της και σε άλλα μοντέλα της γκάμας Mercedes.

“Κινηματογραφική” οθόνη
μέσα στο αυτοκίνητο
Η Mercedes-Benz αναφέρεται στην MBUX Hyperscreen με τον όρο “κινηματογραφική
οθόνη” και όχι άδικα. Στην πράξη μιλάμε για μια high-tech υπερ-οθόνη με ενσωματωμένη τεχνική νοημοσύνη. Με λογισμικό ικανό να μαθαίνει, η οθόνη και ο τρόπος λειτουργίας της προσαρμόζονται πλήρως στον χρήστη της και κάνουν εξατομικευμένες
προτάσεις για πολλές λειτουργίες ψυχαγωγίας, άνεσης και λειτουργιών του οχήματος.
Χάρη στο λεγόμενο «μηδενικό επίπεδο», ο χρήστης δεν χρειάζεται να μεταφερθεί σε
υπομενού ή να δώσει φωνητικές εντολές.Οι πιο σημαντικές εφαρμογές εμφανίζονται
πάντα στο επάνω μέρος της οθόνης.
Με αυτόν τον τρόπο, ο οδηγός μπορεί να αφοσιωθεί στην οδήγηση. Και όχι μόνο
αυτό. Η MBUX Hyperscreen είναι επίσης ένας σημαντικός βοηθός για τον συνοδηγό,
ο οποίος έχει τη δική του περιοχή προβολής και διαχείρισης διαφόρων λειτουργιών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Parking Findr App και βρες πιο
εύκολα μια θέση στάθμευσης
Μία θέση στάθμευσης στην Ελλάδα και κυρίως στις μεγάλες πόλεις μπορεί να είναι πιο πολύπλοκη υπόθεση από
όσο ακούγεται! Πλέον όμως γίνεται λίγο πιο εύκολη χάρη
σε μια νέα εφαρμογή για κινητά!
Το καλύτερο στην περίπτωση της εφαρμογής
ParkingFindr δεν είναι ότι βρίσκει για εμάς μια θέση πάρκινγκ. Αλλά το γεγονός ότι είναι πέρα για πέρα ελληνική
εφαρμογή! Η σχεδίαση και υλοποίηση της εφαρμογής έχει
γίνει από τον Γιάννη - Αλέξανδρο Ευαγγέλου και είναι
διαθέσιμη στο App Store
για iPhone και σύντομα και
στο Google Play Store, για
συσκευές Android.
To ParkingFindr έχει
ως στόχο τη διευκόλυνση των χρηστών στην
εύρεση θέσεων πάρκινγκ. Μιλάμε για απλές
θέσεις στο δρόμο και
όχι σε κάποιο κλειστό
πάρκινγκ επί πληρωμή.
Ο τρόπος λειτουργίας
είναι απλός. Ο χρήστης
βαθμολογεί τις διαθέσιμες θέσεις πάρκινγκ
που υπάρχουν στην
περιοχή που βρίσκεται και παίρνει
αστέρια. Αυτά τα
αστέρια μπορεί να τα
χρησιμοποιήσει για
να δει εάν υπάρχουν διαθέσιμες
θέσεις πάρκινγκ
στον προορισμό
που θέλει να φτάσει.
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Πρόσφατα η Ford πραγματοποίησε με επιτυχία μία σειρά δοκιμών του συστήματος eCall στα
οχήματα της στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία.
Η Ford διαθέτει σε όλα τα νέα μοντέλα της την τεχνολογία eCall, η οποία συνδυάζεται τώρα με
σημαντικές αναβαθμίσεις, προωθώντας επιπλέον στοιχεία καλώντας στον πανευρωπαϊκό αριθμό
κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112 στην περίπτωση ατυχήματος. Τα οχήματα Ford με eCall ενημερώνουν αυτόματα σε περίπτωση ατυχήματος το πλησιέστερο κέντρο αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης
ανάγκης, μέσω του αριθμού 112,
για τα στοιχεία και την ακριβή
θέση του οχήματος. Πλέον, χάρη
στις πρόσφατες αναβαθμίσεις
που πραγματοποιήθηκαν, με
κάθε κλήση προς αποστέλλονται
και στοιχεία όπως η μάρκα του
αυτοκινήτου, το χρώμα του, ο
τύπος του καυσίμου που χρησιμοποιεί κ.α.

Το Ford eCall
διαθέσιμο
και στην Ελλάδα

Η λειτουργία eCall ενεργοποιείται αυτόματα μόνο σε περίπτωση ατυχήματος που
χρειάζεται η παροχή βοήθειας - στις υπόλοιπες περιπτώσεις παραμένει ανενεργή - και
δεν περιλαμβάνει την αποστολή προσωπικών στοιχείων, όπως για παράδειγμα το
ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη του οχήματος. Στην πράξη, όλα τα μοντέλα Ford με
σύστημα SYNC και ενσωματωμένο μόντεμ
FordPass Connect έχουν τη δυνατότητα να
παραμένουν συνεχώς συνδεδεμένα και σε
περίπτωση ατυχήματος, χωρίς την ανάγκη
σύνδεσης του κινητού του πελάτη, να ενεργοποιούν αυτόματα μία κλήση προς το 112,
αποστέλλοντας ταυτόχρονα στοιχεία που βοηθούν στον εντοπισμό του οχήματος και την
άμεση αποστολή βοήθειας. Η κλήση προς
τον αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 μπορεί
επίσης να ενεργοποιηθεί και με πρωτοβουλία του οδηγού πατώντας το σχετικό κουμπί,
σε περίπτωση που έχει χάσει τον προσανατολισμό του ή έχει ανάγκη βοήθειας.

Mercedes-Benz:
Γιορτάζει την παραγωγή 50 εκ.
επιβατικών αυτοκινήτων

Βέβαια, τεχνικά μιλώντας, το σύστημα δεν είναι μια ενιαία οθόνη. Η MBUX
Hyperscreen έχει αρκετές επιμέρους οθόνες που συγχωνεύονται ωστόσο άψογα.
Το αποτέλεσμα είναι μια εντυπωσιακή, καμπύλη οθόνη. Ακόμη και οι αναλογικοί
αεραγωγοί του κλιματισμού ενσωματώνονται σε αυτήν τη μεγάλη ψηφιακή επιφάνεια,
συνδέοντας ψηφιακό και φυσικό κόσμο.

Η πρώτη νέα Mercedes Maybach S-Class που κατασκευάστηκε στο Factory 56 είναι το 50-εκατομμυριοστό επιβατικό αυτοκίνητο της Mercedes-Benz
που βγήκε από τη γραμμή παραγωγής του δικτύου
εργοστασίων της παγκοσμίως.

Κορυφαία τεχνολογία
οθόνης

Συνολικά 50 εκατομμύρια οχήματα της MercedesBenz και της smart έχουν παραχθεί τα τελευταία 75
χρόνια με την υψηλότερη ακρίβεια και τη γνωστή
σε όλους κορυφαία ποιότητα. Το 50-εκατομμυριοστό
όχημα είναι το πρώτο νέο Mercedes Maybach S-Class
που βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της εταιρίας στο Sindelfingen της Γερμανίας.
Τόσο αυτή η πολυτελής λιμουζίνα, όσο και η S-Class
Sedan (μαζί με την έκδοση Long), όπως και η EQS, η
παραγωγή της οποίας θα αρχίσει σύντομα, παράγονται
στο Factory 56. Αυτό το εργοστάσιο υψηλής τεχνολογίας άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 2020 στις εγκαταστάσεις
του Sindelfingen και αποτελεί το πιο σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων της Mercedes-Benz.

Η MBUX Hyperscreen περιβάλλεται από ένα συνεχές πλαστικό μπροστινό πλαίσιο.
Το ορατό μέρος του είναι βαμμένο με μια περίπλοκη διαδικασία τριών στρωμάτων σε
απόχρωση “Silver Shadow”. Με αυτό το σύστημα επικάλυψης επιτυγχάνεται ιδιαίτερα
υψηλής ποιότητας επιφάνεια, εξαιτίας των εξαιρετικά λεπτών ενδιάμεσων στρωμάτων. Ο ενσωματωμένος φωτισμός περιβάλλοντος που είναι εγκατεστημένος στο κάτω
μέρος της MBUX Hyperscreen κάνει τη μονάδα οθόνης να φαίνεται σα να αιωρείται
στον πίνακα οργάνων.
Ο συνοδηγός έχει επίσης τη δική του οθόνη και χώρο λειτουργίας, γεγονός που
κάνει το ταξίδι πιο ευχάριστο και διασκεδαστικό. Με έως και επτά προφίλ, μπορεί να
προσαρμόσει το περιεχόμενο της οθόνης του σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Ωστόσο,
οι λειτουργίες ψυχαγωγίας της οθόνης για τον συνοδηγό είναι διαθέσιμες μόνο κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού και πάντοτε στο πλαίσιο των επιμέρους, για κάθε χώρα,
νομικών κανονισμών.
Εάν το κάθισμα του συνοδηγού δεν είναι κατειλημμένο, η οθόνη μετατρέπεται σε
ψηφιακό διακοσμητικό μέρος. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζονται κινούμενα
αστέρια, δηλαδή το μοτίβο της Mercedes-Benz.
Με τεχνολογία OLED τόσο στην κεντρική οθόνη όσο και στην οθόνη του συνοδηγού,
το οπτικό αποτέλεσμα και η ευκρίνεια είναι εξαιρετικά. Βέβαια πίσω από την οθόνη
κρύβεται και μια μονάδα με τεράστια υπολογιστική δύναμη, προκειμένου όλες οι λειτουργίες να γίνονται χωρίς “κολλήματα”. Έτσι υπάρχει ένας 8-πύρηνος επεξεργαστής
(CPU), μνήμη RAM 24GB και μεταφορά δεδομένων μνήμης RAM 46,4 GB/δευτερόλεπτο.

Αυτήν τη στιγμή, το παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής
επικεντρώνεται στην ηλεκτροκίνηση. Μέχρι το 2022,
συνολικά έξι νέα μοντέλα EQ θα βγαίνουν από τις
τρέχουσες γραμμές παραγωγής, με αποτέλεσμα το
υπάρχον παγκόσμιο δίκτυο της Mercedes-Benz να
συμβάλλει στους φιλόδοξους στόχους αειφορίας που
έχει θέσει η εταιρεία. Οι μπαταρίες για τα ηλεκτρικά
οχήματα Mercedes-EQ παρέχονται από ένα παγκόσμιο
δίκτυο παραγωγής μπαταριών με εγκαταστάσεις σε
τρεις ηπείρους. Επιπλέον, από το 2022 η παραγωγή σε
όλα τα εργοστάσια της Mercedes-Benz AG παγκοσμίως θα έχει ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα.
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ΔΟΚΙΜΗ PEUGEOT 3008

Δείτε τη δοκιμή του Peugeot 3008 στο κανάλι μας στο YouTube:

Μικρές αλλαγές,
περισσότερος εξοπλισμός

Με δύο νέες plug-in
υβριδικές εκδόσεις

Εκ πρώτης το εσωτερικό στο ανανεωμένο 3008 φαίνεται χωρίς αλλαγές. Ωστόσο,
το βασικότερο που άλλαξε είναι η μικρή οθόνη πολυμέσων στο ταμπλό. Πλέον
όλες οι εκδόσεις, εκτός της βασικής Active, έρχονται με οθόνη αφής 10 ιντσών
και όλες τις γνώριμες λειτουργίες, ελληνικό menu, ψηφιακό ραδιόφωνο, τρισδιάστατο σύστημα πλοήγησης και συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto.

Η γκάμα του Peugeot 3008 διαθέτει πλέον δύο
νέες plug-in hybrid εκδόσεις που συνδυάζουν
κινητήρα βενζίνης και ένα ή δύο ηλεκτρομοτέρ,
αποδίδοντας στην πρώτη περίπτωση 225 ίππους
και στη δεύτερη 300. Μάλιστα στην ισχυρότερη
έκδοση, ο δεύτερος ηλεκτροκινητήρας κινεί τους
πίσω τροχούς, κάνοντας έτσι το αυτοκίνητο τετρακίνητο για πρώτη φορά. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει μπαταρία που φορτίζει εξωτερικά.
Μια πλήρη φόρτιση σε μονοφασική πρίζα απαιτεί
έως 8 ώρες. Αυτές οι εκδόσεις μπορούν να κινηθούν και αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για
αποστάσεις έως 50-60 χλμ.
Συνεχίζουν και διατίθενται οι γνώριμοι κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου. Το αυτοκίνητο της
δοκιμής μας είναι με τον κινητήρα πετρελαίου 1.5
BlueHDi και 130 ίππους. Συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 8 ταχυτήτων όπως εδώ, ή με μηχανικό
6 σχέσεων. Σε βενζίνη υπάρχουν δύο επιλογές,
ένας 1.2 turbo με 130 ίππους και ένας 1.6 με 180
ίππους και αποκλειστικά αυτόματο κιβώτιο.

Όσον αφορά τέλος στη θέση οδήγησης, υπάρχει το i-cockpit της Peugeot με ένα
μικρό τιμόνι και ψηφιακό πίνακα οργάνων στις 12,3 ίντσες. Όμως για να μπορέσει ο οδηγός να βλέπει τον πίνακα οργάνων θα πρέπει να αλλάξεις ριζικά τον
τρόπο που ρυθμίζει το κάθισμα και το τιμόνι, αφού εδώ τα όργανα είναι ορατά
επάνω από τη στεφάνη και όχι από μέσα όπως σε όλα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα.
Ο χώρος φόρτωσης στο Peugeot 3008 μετρά 591 λίτρα και πρακτικά είναι από
τους μεγαλύτερους σε αυτή την κατηγορία. Την όλη πρακτικότητα ενισχύουν και
οι διακόπτες στο πλάι για την αυτόματη αναδίπλωση των πίσω θέσεων.

Οδηγώντας
το ανανεωμένο 3008

Αρνητικά
• Κλιματισμός ενσωματωμένος
στην οθόνη του συστήματος
multimedia.
• To Grip control είναι διαθέσιμο
μόνο στις ανώτερες εκδόσεις
εξοπλισμού.

Θετικά

Ανανεωμένο
Peugeot
3008:
Το καλό…
καλύτερο!

• Ποιότητα εσωτερικού και χώροι
για επιβάτες και αποσκευές.
• Ποιότητα κύλισης και συνολική
ηχομόνωση.
• Σχεδίαση εξωτερικά και
εσωτερικά.

Τ

ο πρώτο πράγμα που βλέπεις στο ανανεωμένο Peugeot 3008
είναι η νέα μάσκα χωρίς πλαίσιο που θυμίζει το μικρότερο 2008.
Βέβαια θα ήταν λάθος της Peugeot να ακολουθήσει κάποιον
άλλο δρόμο, αφού η λογική που εφαρμόζει στα τελευταία της
μοντέλα την κάνει να ξεχωρίζει οπτικά από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί.
Στο ανανεωμένο 3008 οι γρίλιες της μάσκας βγαίνουν και έξω από το
νοητό πλαίσιο και συνεχίζουν κάτω από τους προβολείς σε ένα ενδιαφέρον μοτίβο.
Εντελώς νέοι είναι οι προβολείς αλλά και το σχήμα των LED φώτων
ημέρας που πλέον είναι κάθετα στον προφυλακτήρα όπως στα 508, 208
και 2008. Μια σχεδιαστική λεπτομέρεια που σύμφωνα με τη μάρκα είναι
εμπνευσμένη από τους κυνόδοντες του λιονταριού. Στο πίσω μέρος οι
αλλαγές είναι πιο περιορισμένες και πρακτικά το μάτι πέφτει στα νέα full
LED φώτα που συμβολίζουν τις τρεις κάθετες “νυχιές” και πλέον βρίσκουμε σε κάθε νέο μοντέλο Peugeot. Οι εξωτερικές αλλαγές περιλαμβάνουν ακόμη νέα σχέδια ζαντών αλουμινίου,, ενώ νέα είναι και δύο μπλε
χρώματα αμαξώματος.
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https://youtu.be/2dt_z4ytdIc

Ο εξοπλισμός από την έκδοση Active περιλαμβάνει ένα πλήρες πακέτο ασφάλειας με έξυπνο σύστημα ανίχνευσης πεζών και ποδηλάτων. Διαθέσιμο ως στάνταρ
είναι και σύστημα ειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας με δυνατότητα διόρθωσης πορειας, βελτιωμένο σύστημα αναγνώρισης οδικών σημάτων,
αυτόματη ενεργοποίηση φώτων και υαλοκαθαριστήρων, αυτόματος διζωνικός
κλιματισμός, ψηφιακός πίνακας οργάνων, επιλέξιμα προφίλ οδήγησης, LED προβολείς, cruise control και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών. Για πρώτη φορά όμως
συναντούμε και ένα σύστημα νυχτερινής όρασης που χρησιμοποιεί τεχνολογία
υπερύθρων και ανιχνεύει πεζούς και ζώα στο δρόμο, ακόμη και στα 200 μέτρα
πιο μακριά από τη δέσμη των προβολέων τη νύχτα.

ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΈΝΟ PEUGEOT 3008,
το οποίο έχει αλλαγές στην εμφάνιση, νέα επίπεδα
εξοπλισμού, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά δύο
plug-in υβριδικές εκδόσεις.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κινητήρας: 1.499 cc
Ισχύς: 130ps/3.750 rpm
Ροπή: 300 Nm/1.750 rpm
0-100 km/h: 11,5 sec
Τελική ταχύτητα: 189 km/h
Μέση κατανάλωση*: 5,1-5,2
lt/100km
Εκπομπές CO2: 135-137 g/km
Βάρος: 1.504 kg
Ρεζερβουάρ: 53 lt
Χώρος αποσκευών: 591 lt (με κιτ
επισκευής ελαστικού)
*εργοστασιακή μέτρηση κατά
WLTP

Από πλευράς επιδόσεων, ο πετρελαιοκινητήρας
είναι παραπάνω από ικανοποιητικός για ένα
αυτοκίνητο αυτού του μεγέθους. Με 130 ίππους
και 300 Nm ροπής είναι αρκετά ζωηρός και θα
ικανοποιήσει μια μεγάλη μερίδα οδηγών. Ταυτόχρονα είναι και αρκετά οικονομικός, με τη μέση
κατανάλωση στα 5,1-5,2 λτ/100 χλμ σύμφωνα με
το πρωτόκολλο μέτρησης WLTP. Στην πράξη το
trip computer έγραψε στα χέρια μας τιμές γύρω
στα 6,7 λτ/100 χλμ. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./
ώρα γίνεται σε 11,5 δλ. στην έκδοση diesel με
αυτόματο κιβώτιο, ενώ το 1200άρι βενζίνης κάνει
τη διαδικασία σε 9,5 δλ.
Στο οδηγικό κομμάτι, το μικρό σε μέγεθος τιμόνι
διευκολύνει πολύ στους χειρισμούς. Απαιτεί μια
μικρή εξοικείωση, κυρίως ως προς τη θέση οδήγησης, αλλά σε γενικές γραμμές εξυπηρετεί λόγω
σχήματος. Παρά το σπορ σχήμα του πάντως, δεν
έχει και αντίστοιχη σπορ αίσθηση. Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων είναι ίσως η καλύτερη
επιλογή για το 3008. Ο επιλογέας του είναι τύπου
joystick, ενώ ο οδηγός έχει και paddles στο
τιμόνι. Πολύ καλά σε αίσθηση είναι τα φρένα και
αποδοτικά όπου χρειαστεί.
Η ανάρτηση του Peugeot 3008 αποτελείται από
γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και ημιάκαμπτο
άξονα πίσω. Είναι προσανατολισμένη προς την
άνεση, αφού έχουμε να κάνουμε άλλωστε με
μοντέλο SUV. Σχετικά χαμηλός είναι και ο ήχος
κύλισης που φτάνει στο εσωτερικό, αφού σε νόμιμες ταχύτητες το αυτοκίνητο ταξιδεύει εντελώς
αθόρυβα. Αν ο οδηγός αποφασίσει να κινηθεί
λίγο πιο σβέλτα, υπάρχει και μια επιλογή Sport
που βαραίνει την αίσθηση στο τιμόνι, αλλάζει
τη χαρτογράφιση στο αυτόματο κιβώτιο και την
απόκριση στο γκάζι.
Όσο για την κίνηση εκτός δρόμου, ναι πλέον
υπάρχει και τετρακίνητη επιλογή, ενώ στις συμβατικές δικίνητες εκδόσεις βενζίνης και πετρελαίου το σύστημα Grip control δίνει μια πρόσθετη
βοήθεια σε χιόνι, λάσπη ή χώμα.
Εκδόσεις και τιμές
Το ανανεωμένο Peugeot 3008 διατίθεται σε τιμές
από 25.900 ευρώ στις εκδόσεις βενζίνης και το
πρώτο επίπεδο εξοπλισμού Active. Η δεύτερη
έκδοση Active Plus ξεκινά από τις 29.500 ευρώ
και περιλαμβάνει αυτόματη κλήση SOS, τη νέα
10άρα οθόνη για το σύστημα multimedia, κάμερα
οπισθοπορείας 180 μοιρών και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες με φωτισμό
LED. Οι εκδόσεις diesel ξεκινούν από τις 26.900
ευρώ και οι plug-in υβριδικές από 49.500 ευρώ
με τους 225 ίππους και 52.500 ευρώ στην τετρακίνητη με 300 ίππους.
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ΔΟΚΙΜΗ FORD RANGER RAPTOR

Δείτε τη δοκιμή του Ford Ranger Raptor Black Force στο κανάλι μας στο YouTube:

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 •
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https://youtu.be/SH38iF-BMQ8

Όταν το Raptor γίνεται Black Force

Ford Ranger
Raptor
Black Force

Αυτός που θα πάρει ένα Ranger Raptor δε θα το χρησιμοποιήσει ως
αγροτικό, αλλά κυρίως ως “παιχνίδι”. Και εδώ έρχεται να ταιριάξει το αυτοκίνητο της δοκιμής μας, το οποίο εξοπλίζεται με πρόσθετα στοιχεία για
ακόμη μεγαλύτερη απόλαυση. Την επιμέλεια αυτής της έκδοσης με ονομασία “Black Force” έχει η Ford Βροχίδης-Χατζής στη Θεσσαλονίκη, η οποία
προετοίμασε αυτό το αυτοκίνητο προκειμένου να δώσει στους πελάτες της
αυτό το κάτι παραπάνω που θέλει ο πολύ ψαγμένος οδηγός ενός Raptor.
Έτσι λοιπόν το αυτοκίνητο εφοδιάζεται ως έξτρα με μπροστινό μπλοκέ
διαφορικό, έχει νέους προβολείς LED αλλά και πανίσχυρες μπάρες LED,
σύστημα νυχτερινής όρασης με θερμική κάμερα, αυτόματα αναδιπλούμενα σκαλοπάτια και έξτρα μόνωση σε ουρανό, δάπεδο και πόρτες. Η
έκδοση Black Force έχει ακόμη ενισχυμένο ηχοσύστημα και subwoofer,
κάμερες 360 μοιρών και έναν πολύ έξυπνο συναγερμό με λειτουργίες
GPS και αναγνώριση ιδιοκτήτη. Βεβαίως μια ειδική έκδοση οφείλει να
ξεχωρίζει και οπτικά, γι αυτό και υπάρχει η δυνατότητα να το παραλάβει
κάποιος με βινύλιο που στην συγκεκριμένη περίπτωση προσωμειώνει το
δέρμα του Καρνόσαυρου.

Ανέσεις επιβατικού στην καμπίνα

Αρνητικά
• Τιμή
• Αδυναμία αγοράς ως μη
επαγγελματικό

Θετικά
• Δυνατότητες εκτός δρόμου
• Αίσθηση και απόσβεση
ανάρτησης
• Ποιότητα εσωτερικού (για
pick-up)

Στο εσωτερικό υπάρχουν όλα αυτά που κάνουν το Raptor ένα σύγχρονο pick-up και ειδικά σε αυτό το αυτοκίνητο ακόμη περισσότερα αφού
το σύστημα multimedia περιλαμβάνει μεταξύ άλλων YouTube, Netflix
και σερφάρισμα στο internet. Από εκεί και πέρα, δε συναντούμε ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με το “απλό” Ranger Wildtrack. Οι ραφές εδώ
είναι σε μπλε απόχρωση, υπάρχουν λεπτομέρειες σε look carbon, τα
καθίσματα είναι διαφορετικά και με επένδυση από αλκαντάρα, ενώ το
τιμόνι φιλοξενεί τα μεγάλα paddles, κατασκευής τιτανίου! Ο πίνακας
οργάνων περιλαμβάνει μια ψηφιακή οθόνη με πρόσθετη πληροφόρηση για την εκτός δρόμου χρήση.
Φυσικά, οι τέσσερις πόρτες σημαίνουν ότι τέσσερις και πέντε επιβάτες θα μεταφερθούν χωρίς πρόβλημα. Ο χώρος φόρτωσης στο Ranger
Raptor είναι πλήρως καλυμμένος και έχει διαστάσεις 1.560 χλστ. x
1.575 χλστ.

Bi-turbo με 213 ίππους

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Κινητήρας: 1.996 cc
Ισχύς: 213ps/3.750 rpm
Ροπή: 500Nm/1.750-2.000 rpm
0-100 km/h: 10,5 sec
Τελική ταχύτητα: 170 km/h
Μέση κατανάλωση*: 8,9
lt/100km
Εκπομπές CO2: 233 g/km
Απόσταση από το έδαφος: 283
mm
Βάρος: 2.332 kg
Ρεζερβουάρ: - lt
Χώρος αποσκευών: - lt

ΤΟ ΠΙΟ «ΤΡΕΛΌ» PICK UP ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΆ ΕΊΝΑΙ ΤΟ RANGER RAPTOR,
το οποίο στην πράξη αποτελεί περισσότερο
ένα rally-car παρά ένα “αγροτικό” με την
έννοια που ξέρουμε και φανταζόμαστε. Ω
ναι, είναι ένα παιχνίδι για μεγάλα παιδιά!

Η

Ford μας έχει καλομάθει παρουσιάζοντας κατά τακτά χρονικά διαστήματα αυτοκίνητο αρκετά έξω από τα
συνηθισμένα. Αυτοκίνητα όπως το
Focus RS, η Mustang, πρόσφατα το Puma ST.
Πλέον μέλος αυτής της όμορφης οικογένειας
που ακούει στο όνομα Ford Performance είναι
το Ranger Raptor. Ένα εξωπραγματικό pick-up!
Για την Ford το όνομα Raptor συνδέεται με την
αντοχή, με κορυφαίες δυνατότητες και επιδόσεις εντός και εκτός δρόμου. Αν ψάξουμε όμως
ουσιαστικά τι σημαίνει το όνομα του μοντέλου

θα οδηγηθούμε στον δεινόσαυρο Raptor (στα
ελληνικά Καρνόσαυρος). Αυτός, αν και μικρός
είναι τρομακτικά γρήγορος, ευέλικτος και δυνατός θυμίζοντας Τυραννόσαυρο σε μικρογραφία.
Αν δε δει κανείς ένα Ranger Raptor από κοντά
δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί ακριβώς περί
τίνος πρόκειται. Ξεχωρίζει η τεράστια μαύρη
μάσκα εμπρός, ο ειδικά σχεδιασμένος προφυλακτήρας, τα φουσκωμένα συνθετικά φτερά τα
οποία και φιλοξενούν τα φαρδύτερα μετατρόχια. Ειδικά για το Ranger Raptor είναι τα ελαστικά της BF Goodrich διαστάσεων 285/70 R17.

Κάτω από το καπό του Ranger Raptor βρίσκεται ένας 2.0 λτ. Bi-turbo
κινητήρας πετρελαίου με απόδοση 213 ίππους και 500 Nm ροπής. Συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων, ενώ υπάρχουν και paddles
αλλαγών στο τιμόνι. Η μέση εργοστασιακή κατανάλωση είναι 8,9 λτ./100
χλμ. και οι εκπομπές ρύπων CO2 στα 233 γρ./χλμ. Αισιόδοξες τιμές από τη
Ford, αφού στην πράξη είναι σχεδόν απίθανο να δει κανείς νούμερα που
δε θα είναι διψήφια. Στα χέρια μας το Raptor έδειξε με προσοχή γύρω στα
10,5 λτ/100χλμ.
Πάντως, αν για κάποιο λόγο το Ranger Raptor δε εντυπωσιάσει με την
εμφάνιση του, θα εντυπωσιάσει μόλις κάποιος το οδηγήσει. Κι αυτό γιατί
οι όποιες ομοιότητες με τα άλλα Ranger σταματούν μόλις βάλουμε μπροστά και ξεκινήσουμε. Εδώ πέρα από το ίδιο ενισχυμένο πλαίσιο, έχουμε
αγωνιστική ανάρτηση με αμορτισέρ FOX, αυξημένες διαδρομές κατά
32% εμπρός και 18% πίσω και τεχνολογία Position Sensitive Damping.
Μπροστά έχουμε διπλά ψαλίδια αλουμινίου και πίσω άκαμπτο άξονα με
βραχίονες στήριξης και σύνδεσμο watt, συνδυασμένα με ελατήρια και
αμορτισέρ, αντί για φύλλα σούστας που έχουν τα υπόλοιπα Ranger. Επιπρόσθετα, έχουμε οι ειδικές βαλβίδες bypass στα αμορτισέρ που επιτρέπουν τη διαφυγή λαδιού.
Στην πράξη το αυτοκίνητο παραμένει σταθερό όταν διέρχεται πάνω από
ανωμαλίες και δεν έχουμε χτύπημα των αναρτήσεων όταν πλησιάζει το
τελείωμα της διαδρομής τους. Η απόσταση από το έδαφος είναι στα 283
χλστ., η οποία εξασφαλίζει μεγάλη γωνία προσέγγισης στις 32 μοίρες και
διαφυγής στις 24 μοίρες. Ακόμη, έχουμε ενισχυμένη εμπρός ατσάλινη
ποδιά 2,3 χλστ. έναντι 1,4 χλστ. των απλών εκδόσεων. Τα εμπρός φρένα
έχουν αυξημένη διάμετρο κατά 20%, ενώ έχουμε αεριζόμενους δίσκους
εμπρός και πίσω.
Η αίσθηση οδήγησης στο χώμα είναι απίστευτη. Κι αυτό γιατί το αυτοκίνητο γεννήθηκε για σκληρή χρήση. Η ανάρτηση ισοπεδώνει κυριολεκτικά
κάθε ανωμαλία, ενώ και τα ελαστικά πολύ δύσκολα θα αντιμετωπίσουν
κάποιο πρόβλημα πρόσφυσης. Και όταν (και αν) έρθουν τα δύσκολα, το
Raptor έχει 6 προφίλ οδήγησης: Normal, Sport, Χώμα-Χιόνι-Γρασίδι, Λάσπη-Άμμο, Βράχια και Baja για γρήγορη οδήγηση εκτός δρόμου.

Ένα supercar για το χώμα
Το Ford Ranger Raptor κοστίζει στη βασική του έκδοση 58.053 ευρώ.
Αυτή η ειδικά εξοπλισμένη έκδοση Black Force με όλα τα πρόσθετα
και το βινύλιο της εξωτερικής εμφάνισης κοστίζει 75.000 ευρώ. Και
αυτό πρακτικά είναι το μοναδικό αρνητικό χαρακτηριστικό στο Raptor
Black Force.
Βέβαια να μην ξεχνάμε ότι δε μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με τα παραδοσιακά pick-up. Είναι ξεκάθαρα ένα παιχνίδι, ένα
αυτοκίνητο που πρέπει να έχεις σε ένα “dream garage”. Όποιος θα το
οδηγήσει θα το ποθήσει, ειδικά αν του αρέσει έστω και λίγο η οδήγηση στο χώμα.
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Autodelta: Πάθος για
αγώνες και παντοτινή
οδηγική απόλαυση
ΓΕΝΝΗΜΈΝΗ ΑΠΌ ΤΟ ΠΆΘΟΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΚΊΝΗΤΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌ,
Η AUTODELTA εξελίχθηκε στην κινητήριο
δύναμη που επανέφερε την Alfa Romeo
στους αγώνες, δημιουργώντας ακόμα έναν
θρύλο στην πλούσια ιστορία της μάρκας.

Σ

την ιστορία της Alfa Romeo είναι δεκάδες
τα ονόματα σημαντικών ανθρώπων που
καθόρισαν τη μοίρα της μάρκας, αλλά
και άφησαν το στίγμα τους στο ευρύτερο
χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Nicola Romeo,
Vittorio Jano, Enzo Ferrari, Tazio Nuvolari, Juan
Manuel Fangiο, Nino Farina, Battista “Pinin”
Farina, Giuseppe Busso και τόσοι άλλοι που
συνέβαλαν ώστε η Alfa Romeo και τα μοντέλα
της να κατακτήσουν χιλιάδες νίκες. Kαι μαζί την
αναγνώριση από το κοινό και τους ειδικούς.
Οι Carlo Chiti και Lodovico Chizzola, ίσως δεν
απολαμβάνουν την φήμη των παραπάνω θρύλων,
όμως αποτελούν τους δημιουργούς ενός εκ των
σημαντικότερων κεφαλαίων στην ιστορία της
Alfa Romeo. Ουσιαστικά είναι υπεύθυνοι για τη
δυναμική επιστροφή της μάρκας στους αγώνες
μετά την αποχώρηση της από την Formula 1
στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Το 1961 ο
Chiti, μηχανολόγος μηχανικός που είχε εργαστεί
τόσο για την Alfa Romeo, όσο και την Ferrari
και ο Chizzola, επίσης μηχανολόγος και έμπορος
αυτοκινήτων, ίδρυσαν την Auto-Delta με στόχο
την εξέλιξη αγωνιστικών αυτοκινήτων. Μόλις δύο
χρόνια αργότερα το 1963, η Auto-Delta ξεκίνησε την ενασχόληση της με αυτοκίνητα της Alfa
Romeo. Το 1964 μετονομάζεται σε Autodelta
S.p.A. και γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της
μάρκας. Πλέον έχει σχεδόν ως μοναδική της
αποστολή να βοηθήσει την Alfa Romeo να επιστρέψει -όπως της αξίζει- στους αγώνες μετά τη
θριαμβευτική της πορείας στα πρώτα χρόνια της
Formula 1.
Στα τέλη του 1964, η μετακόμιση της Autodelta από το Feletto Umberto του Ούντινε στο
Settimo Milanese επιτρέπει στους μηχανικούς της εταιρείας να εργάζονται δίπλα στους
ανθρώπους της Alfa Romeo. Και κυρίως να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του κέντρου
δοκιμών του Balocco που εκείνη την εποχή είχε δημιουργήσει η Alfa Romeo. Το πρώτο
αυτοκίνητο που εγκαινίασε τη συνεργασία της Autodelta με την Alfa Romeo ήταν η θρυλική Giulia TZ του Giuseppe Busso. Η Autodelta παρουσίασε τέσσερις Alfa Romeo Giulia
TZ στη Monza στο Coppa F.I.S.A. το Νοέμβριο του 1963, κατακτώντας τις τέσσερις πρώτες
θέσεις στην κατηγορία των πρωτοτύπων. Με την έγκριση τύπου για την κατηγορία Gran
Turismo οι Giulia TZ συνέχισαν να εντυπωσιάζουν κατακτώντας την πρώτη θέση στην
κατηγορία τους στον 24ωρο αγώνα του Sebring στις Η.Π.Α. και στο 48ο Targa Florio. Το
όμορφο coupe κέρδισε διακρίσεις και σε αγώνες ράλι.
Το 1965 όμως, με την παρουσίαση της Alfa Romeo Giulia GTA η Autodelta θα πέρναγε σε
ένα νέο επίπεδο και θα έβαζε για τα καλά τα θεμέλια του θρυλικού της πλέον ονόματος. Η
Alfa Romeo GTA ήταν ουσιαστικά η αγωνιστική έκδοση της Giulia GT με το «Α» στο όνομα
να υποδεικνύει το βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου. Το οποίο ήταν η σημαντική μείωση του βάρους (A=alleggerita δηλ. ελαφρωμένη), το οποίο ήταν 205 κιλά χαμηλότερο από
τη συμβατική έκδοση. Η χρησιμοποίηση ελαφρών κραμάτων για τα μέρη του αμαξώματος
και η απουσία οποιαδήποτε ηχομόνωσης συνέβαλαν ιδιαίτερα σε αυτό το αποτέλεσμα. H
Giulia GTA με τον κινητήρα των 1.6 λίτρων κατέκτησε τρείς φορές στη σειρά το Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα (από 1966 μέχρι και το 1968), ενώ γνώρισε μεγάλη επιτυχία και σε αγώνες
στις Η.Π.Α.

Από το 1966, χρονιά κατά την οποία η Autodelta εξαγοράστηκε από την Alfa
Romeo, η εταιρεία αποτέλεσε και επίσημα το αγωνιστικό τμήμα της μάρκας με
επικεφαλής τον Carlo Chiti. Η επιτυχία του ονόματος GTA συνεχίστηκε και με
την έκδοση των 1,3 λίτρων, της GTA 1300 Junior. Αλλά και τις εντυπωσιακές σε
επιδόσεις και εμφάνιση Alfa 1750 GT Am και 2000 GT Am. Έχοντας μακρά και
επιτυχημένη πορεία στην Formula 1, ο Chiti έπεισε την Alfa Romeo να επανέλθει
στην κορυφαία μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, κυρίως ως προμηθευτής
κινητήρων. Αποστολή που δεν ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά έφερε
αρκετές καινοτόμες ιδέες στο χώρο, όπως για παράδειγμα το πρώτο σύγχρονο V10
κινητήριο σύνολο. Αντίθετα, η βαθιά μηχανολογική γνώση του Chiti στους κινητήρες, αλλά και στον τομέα της αεροδυναμικής βοήθησαν ώστε η Autodelta να
φέρει πολύ σημαντικές διακρίσεις και τίτλους με τα πρωτότυπα της σειράς T33.
Το 1986 η Autodelta ανέστειλε τις δραστηριότητες της, παραδίνοντας τη σκυτάλη
για τις αγωνιστικές δραστηριότητες της μάρκας στην Alfa Corse. Όμως η αύρα
και η κληρονομιά της Autodelta παραμένει ζωντανή μέχρι και σήμερα. Απόδειξη,
οι νέες Giulia GTA και GTAm, οι οποίες αποτελούν συνέχεια της θρυλικής Giulia
GTA της Autodelta του 1965. Η εξέλιξη τους πραγματοποιείται στο Balocco και
στις παλιές εγκαταστάσεις του δημιουργήματος των Chiti και Chizzola. Λεπτομέρεια, το λογότυπο Autodelta στα φτερά των νέων Giulia GTAm που κλείνουν
νοσταλγικά το μάτι σε μια παράδοση που αντιστέκεται στο χρόνο και δεν είναι
άλλη από την απόλυτη οδηγική απόλαυση που προσφέρει μια Alfa Romeo.
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8 συμβουλές
για πιο
οικονομική
οδήγηση
ΑΠΛΈΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ που
θα μας εξοικονομήσουν καύσιμο και χρήμα
στις μετακινήσεις μας με το αυτοκίνητο.

Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο:

Γούρι ή
καταστροφή;

Η οικονομία καυσίμου είναι κάτι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο
στις μετακινήσεις μας. Μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί οι οδηγοί που θα
επιλέξουν το επόμενο τους αυτοκίνητο με βασικό κριτήριο το “πόσο
καίει στα 100 km” παρά το “πόσο κάνει το 0-100 km/h”.
Συνεπώς και κάθε συμβουλή εξοικονόμησης καυσίμου είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτη στις μέρες μας, αφού στην πράξη μπορεί να μας
γλιτώσει λίγα ή περισσότερα ευρώ! Παράλληλα η χαμηλή κατανάλωση,
εκτός από την τσέπη μας, ευνοεί και το περιβάλλον, αφού οδηγώντας
οικονομικά μειώνουμε το αποτύπωμα μας σε διοξείδιο του άνθρακα.

Οι κουτσουλιές από πουλιά θεωρούνται γούρι σε πολλές χώρες, ωστόσο οι επιπτώσεις τους στο χρώμα ενός αυτοκινήτου μπορεί να είναι
σοβαρές.
Γνωρίζοντας, λίγο πολύ, τις διαβρωτικές ιδιότητες των κουτσουλιών, οι
περισσότεροι σπεύδουμε να τις απομακρύνουν άμεσα, πριν καταστρέψουν ανεπανόρθωτα το χρώμα του αυτοκινήτου μας. Όμως, πριν από το
στάδιο αυτό, κατασκευαστές, ανάμεσα τους και η Ford, έχουν ήδη φροντίσει να αυξήσει το επίπεδο προστασίας των εξωτερικών χρωμάτων
των οχημάτων εφαρμόζοντας διάφορες διαδικασίες. Στην περίπτωση
της Ford μάλιστα γίνεται ακόμη και χρήση εργαστηριακών περιττωμάτων, δοκιμές ελέγχου αντοχής και τεστ θερμικής καταπόνησης. Ναι,
τεχνητές κουτσουλιές!

Πώς μπορούμε να οδηγούμε πιο οικονομικά;
Στις μέρες μας, πολλοί είναι οι καταναλωτές που επιλέγουν υβριδικά
ή και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στοχεύοντας σε πιο οικονομικές μετακινήσεις. Τι γίνεται όμως αν δε θέλουμε να αλλάξουμε αυτοκίνητο;
Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη πολλοί τρόποι για να μειώσουμε το κόστος
στις μετακινήσεις μας, χωρίς να πάμε απαραίτητα σε ένα νέο υβριδικό
ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

1. Σχεδιάζουμε
με στρατηγική
τις μετακινήσεις μας
Ένας κινητήρας κάθε φορά που ξεκινάει αποδεδειγμένα καίει περισσότερο από ότι όταν λειτουργεί συνεχόμενα και σταθερά. Ωστόσο, η
κατανάλωση αυξάνεται όταν τον βάζουμε μπροστά μετά από κάποια
ώρα σβηστό, αφού πρακτικά καίει περισσότερο τα 5 πρώτα λεπτά
μέχρι να έρθει σε θερμοκρασία λειτουργίας (ανάλογα με την εποχή).
Έτσι, από το να πηγαίνουμε σε διαφορετικές ώρες στη δουλειά, στο
super market ή κάπου αλλού, είναι προτιμότερο να μειώσουμε τις
διαδρομές, αποτρέποντας έτσι τον κινητήρα να κρυώσει. Δοκιμάστε το
super μετά τη δουλειά για παράδειγμα, ή αφού πάρετε τα παιδιά από
το σχολείο.

2. Οδηγούμε ομαλά

6. Ελέγχουμε και συντηρούμε τον κινητήρα τακτικά

3. Αποφεύγουμε τους
δρόμους με τραχύ
οδόστρωμα

7. Ελέγχουμε τις πιέσεις των ελαστικών
και την ευθυγράμμιση των τροχών

Οι τεχνική της οδήγησης επηρεάζει πολύ την κατανάλωση και κατά συνέπεια την τσέπη μας. Δεν
αρκεί το να είμαστε καλοί οδηγοί ως προς την ικανότητα χειρισμού του αυτοκινήτου. Εδώ τεράστιο
ρόλο παίζει το πόσο ομαλοί είμαστε στο γκάζι και στο φρένο, αφού μία βίαιη επιτάχυνση ανεβάζει
κατακόρυφα την κατανάλωση. Με άλλα λόγια, όσο πιο χαλαρά τόσο πιο καλά!

Οι χαμηλές πιέσεις αέρα στα ελαστικά αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου. Το
ίδιο και οι μη ευθυγραμμισμένοι τροχοί. Είναι κάτι που συμβαίνει με την πάροδο
του καιρού και τη χρήση του αυτοκινήτου. Συνεπώς και ένας τακτικός έλεγχος θα
βελτιώσει σίγουρα την κατάσταση.

Αν και στην Ελλάδα κάτι τέτοιο μοιάζει ακατόρθωτο, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι ένας ποιοτικός, επίπεδος δρόμος μειώνει την κατανάλωση
καυσίμου. Πρακτικά μειώνει την αντίσταση των
ελαστικών του αυτοκινήτου. Η οδήγηση σε δρόμους με χώμα, κακό οδόστρωμα και συνεχόμενες
ανωμαλίες μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση
έως και κατά 30%, αφού αναγκαζόμαστε να οδηγούμε λίγο πιο “άτσαλα”, πατώντας ή αφήνοντας
το γκάζι πιο συχνά από το φυσιολογικό.

4. Δεν επιταχύνουμε
στην ανηφόρα

5. Κλείνουμε το air condition
όταν δεν κάνει ζέστη

Η οδήγηση σε ανηφορικό δρόμο αυξάνει
από μόνη της τις απαιτήσεις του κινητήρα,
προκειμένου το αυτοκίνητο να νικήσει τη
βαρύτητα. Όταν επιταχύνουμε περισσότερο
από όσο χρειάζεται δε βοηθούμε το
αυτοκίνητο.

Η χρήση του κλιματιστικού όσο ευεργετική και
αν είναι το καλοκαίρι, όλοι γνωρίζουμε πως
κάνει το αυτοκίνητο να καίει περισσότερο καύσιμο. Συνεπώς και όταν δεν υπάρχει πραγματική
ανάγκη για ψύξη του εσωτερικού, καλό είναι
απλά να το απενεργοποιούμε. Υπάρχουν πολλοί
οδηγοί που οδηγούν όλο το χρόνο με το κλιματιστικό ανοιχτό και αυτό είναι περιττό.

Αντιθέτως αναγκάζουμε τον κινητήρα να
δουλεύει πιο εντατικά και κατά συνέπεια να
καίει περισσότερο. Στις περισσότερες των
περιπτώσεων, το ίδιο σταθερό πάτημα στο
γκάζι είναι υπεραρκετό!

Η καλή λειτουργία του κινητήρα παίζει σημαντικό ρόλο στη χαμηλή κατανάλωση.
Κινητήρες με παλιά εξαρτήματα (πχ μπουζί) ή κακά συντηρημένοι, καίνε περισσότερο.
Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή για να πετυχαίνουμε το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα αλλά και τη μακροζωία του.

8. Χρησιμοποιούμε
λιπαντικά που
προτείνει ο
κατασκευαστής
Τα σωστά λιπαντικά βοηθούν τον
κινητήρα να λειτουργεί ομαλά και
ενισχύουν τη μακροζωία του. Για
παράδειγμα, η κατανάλωση καυσίμου μπορεί να αυξηθεί κατά 1-2%
αν χρησιμοποιούμε λιπαντικά 5W30 αντί για 10W-30 που προτείνει
ο κατασκευαστής. Ακολουθούμε τις
οδηγίες συντήρησης σωστά λοιπόν
ή αν δε γνωρίζουμε, το αφήνουμε
στους ειδικούς.

Η Ford λοιπόν δημιουργεί συνθετικές κουτσουλιές στο εργαστήριο που
είναι τόσο ρεαλιστικές ώστε να αντανακλούν με ακρίβεια τη διαφορετική διατροφή – και κατά συνέπεια τη διαφορετική οξύτητα των περιττωμάτων – των περισσοτέρων πτηνών στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια
των δοκιμών, οι τεχνητές κουτσουλιές ψεκάζονται σε μεταλλικά στοιχεία (πάνελ) και, στη συνέχεια, κάποια δείγματα υποβάλλονται σε μία διαδικασία θερμικής καταπόνησης σε φούρνο στους 40° C, 50° C και 60° C.
Η διαδικασία αυτή προσομοιώνει με τον καλύτερο τρόπο την πραγματική χρήση του οχήματος σε ακραία υψηλές θερμοκρασίες και δοκιμάζει
την αντιδιαβρωτική προστασία της βαφής σε οριακές καταστάσεις.
Το «τεστ κουτσουλιών» είναι μία μόνο από τις δοκιμασίες που πρέπει
να περάσουν οι βαμμένες επιφάνειες. Τα πάνελ ψεκάζονται επίσης με
μίγμα φωσφορικού οξέος και απορρυπαντικού, καθώς και με συνθετική γύρη πριν το τεστ αντοχής, σε θερμοκρασίες 60° C και 80° C για
30 λεπτά μέσα σε φούρνο. Η δοκιμή αυτή διασφαλίζει την προστασία
των επιφανειών από αερομεταφερόμενα σωματίδια όπως η γύρη και το
κολλώδες ρετσίνι των δέντρων.

Καθαρισμός αυτοκινήτου από κουτσουλιές
Η άνοιξη και το καλοκαίρι είναι εποχές ιδιαίτερα επικίνδυνες για το
χρώμα του αυτοκινήτου, καθώς όχι μόνο κυκλοφορούν περισσότερα
πουλιά, αλλά επιπλέον γιατί η βαφή μαλακώνει και διαστέλλεται κάτω
από έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Όταν ψύχεται, η βαφή συστέλλεται και
τυχόν βρομιές, όπως οι κουτσουλιές, κολλάνε πάνω στην επιφάνεια.
Εάν παραμείνουν στο όχημα, δίνουν την αίσθηση ότι χρειάζεται ειδική
διαδικασία για να αφαιρεθούν. Βελτιώνοντας τις χρωστικές ουσίες, τις
ρητίνες και τα πρόσθετα από τα οποία αποτελείται το λαμπερό προστατευτικό στρώμα της βαφής, οι ειδικοί μπορούν να διασφαλίσουν ότι το
χρώμα στα αυτοκίνητά έχει τη βέλτιστη σύνθεση για να αντέχει «επιθέσεις» από τέτοιους ρύπους, ανεξαρτήτως καιρού.
Οι κουτσουλιές που μένουν πάνω σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο δεν είναι
κάτι το επιθυμητό. Καλό είναι απλά να πλένουμε τακτικά το αυτοκίνητό
μας με σφουγγάρι και χλιαρό νερό που περιέχει σαμπουάν με ουδέτερο
pH και να αφαιρούμε αμέσως και προσεκτικά φαινομενικά αβλαβείς
ουσίες από τη βαφή. Το κέρωμα των βαμμένων επιφανειών μία ή δύο
φορές το χρόνο αυξάνει την αντοχή των νέων χρωμάτων σε «δριμείς
επιθέσεις», διατηρώντας τη λάμψη τους σε βάθος χρόνου.
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