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Η αυτοκίνηση
τρέχει
με χίλια!
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Toyota bZ4X Concept: Το
πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό
Toyota
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Το Fiat 500 έγινε 500e και πλέον κυκλοφορεί
μόνο ως ηλεκτρικό! Παραμένει ένα στιλάτο
και νεανικό αυτοκίνητο, με σημαντικές
αναβαθμίσεις σε κάθε τομέα

Audi Q4 e-tron: Επέκταση
της ηλεκτρικής γκάμας
Audi

Το Toyota bZ4X
είναι το πρώτο
ηλεκτρικό Toyota
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Mercedes-Benz EQS:
Ηλεκτρική πολυτέλεια
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Το Hyundai Tucson άλλαξε και πλέον τίποτα δε
το συνδέει με το παρελθόν. Ταυτόχρονα αποτελεί
τον ορισμό του value for money στην κατηγορία
των μεσαίων SUV
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Οδηγούμε το ηλεκτρικό
Fiat 500.

Οδηγούμε το νέο Hyundai
Tucson
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Η νέα γενιά του Seat Leon ανεβάζει τον
πήχη προσφέροντας από τους καλύτερους
εσωτερικούς χώρους στην κατηγορία!

Τα τελευταία νέα στις
τεχνολογίες αυτοκινήτων.
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Οδηγούμε το νέο Seat
Leon
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Οδηγούμε το ανανεωμένο
Opel Crossland
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Air Condition στο αυτοκίνητο:
Γιατί το χρησιμοποιούμε λανθασμένα;

Κλασικά αυτοκίνητα:
Ο μύθος του Bialbero
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Τα λάθη που κάνουμε
χρησιμοποιώντας το Air
Condition στο αυτοκίνητο

Μαζί μας αυτό το μήνα και το ανανεωμένο babySUV της Opel, το Crossland. Το πρώτο από τα Opel
που υιοθετούν μια νέα μαύρη μάσκα, το λεγόμενο
“Opel Vizor”.
Με 1000 λοιπόν στην εξέλιξη, γιατί από τελική
ταχύτητα τα πράγματα αλλάζουν. Κι αυτό γιατί μετά
την ανακοίνωση της Volvo ότι σταδιακά περιορίζει
τα αυτοκίνητα της στη μέγιστη ταχύτητα των
180 km/h, έρχονται και άλλοι κατασκευαστές να
υιοθετήσουν αυτή τη λογική. Είναι λοιπόν τα 200+
παρελθόν; Πιθανά ναι, σε μια τεράστια προσπάθεια
να αλλάξουμε συνείδηση ως οδηγοί. Άλλωστε πόσες
φορές θα πας με πάνω από 150 km/h και κυρίως
που; Και με τα περισσότερα ηλεκτρικά να έχουν ήδη
τελική ταχύτητα τα 150, κυρίως λόγω αυτονομίας, η
αυτοκίνηση γύρω μας αλλάζει. Είπαμε… με χίλια!

Αφίξεις νέων μοντέλων
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Ηλεκτρική διείσδυση όμως έχουμε και στην Ελλάδα,
όπου νέα ηλεκτροκίνητα μοντέλα προστίθενται
συνεχώς στην αγορά. Και ένα από αυτά είναι το
Fiat 500e, ίσως το πιο ενδιαφέρον αυτοκίνητο που
οδήγησα το μήνα που πέρασε. Γρήγορο, πλήρως
αθόρυβο, ποιοτικό και κυρίως στιλάτο και ξεχωριστό!
Απο την άλλη, η λογική επιμένει σε πιο
παραδοσιακά συστήματα κίνησης και γι αυτό
σήμερα θα δούμε δύο ακόμη μοντέλα με το καλύτερο
value for money στις κατηγορίες τους. Τα νέας
γενιάς Seat Leon και Hyundai Tucson, που και τα
δύο προσφέρουν “περισσότερο αυτοκίνητο στη
χαμηλότερη τιμή”!

https://youtu.be/P9iHM1rY8qc

ΤΟ ΠΡΩΤΌΤΥΠΟ
TOYOTA BZ4X
είναι το πρώτο
από μια νέα
σειρά ηλεκτρικών
αυτοκινήτων και
πρακτικά το πιο
σημαντικό μοντέλο
στη σύγχρονη
ιστορία της Toyota!

Citroen C5 X: Ένα νέο
είδος

ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΣΤΈΦΟΥ

ρανή απόδειξη η “βροχή” νέων μοντέλων
και τεχνολογιών που βλέπουμε τους
τελευταίους μήνες. Και βεβαίως πολλά από
αυτά είναι ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά,
όπως η νέα και υπερπολυτελής Mercedes EQS, τα
νέα Audi e-tron Q4 και Q4 Sportback και βεβαίως το
bZ4X. Ένα εντυπωσιακό ηλεκτρικό πρωτότυπο της
Toyota που θα έρθει μέσα στο 2022 για να θέσει νέα
δεδομένα στα ηλεκτρικά SUV.

Δείτε το σχετικό video
στο κανάλι μας στο YouTube:
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EDITORIAL
ΧΡΌΝΙΑ ΠΟΛΛΆ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΌΣ
ΑΝΈΣΤΗ! Ο Μάιος ήρθε, η
άνοιξη στα καλύτερα της, κι εμείς
σταδιακά μπαίνουμε σε διαδικασία
“εξόδου” από lockdown και
απαγορεύσεις. Ωστόσο, ο κλάδος
του αυτοκινήτου δε σταμάτησε
να εξελίσσεται και να προχωράει
μπροστά!
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ο Toyota bZ4X Concept έχει ένα ιδιαίτερο και περίεργο όνομα. Είναι βεβαίως ένα μεσαίο SUV με σύστημα AWD. Πρόκειται για ένα
μοντέλο αναπόσπαστα συνδεδεμένο με το όραμα μετασχηματισμού
της Toyota, από μία εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων, σε μία εταιρεία που προσφέρει καλύτερη και ελεύθερη μετακίνηση για όλους.
Το «bZ»είναι ακρωνύμιο του «beyond Zero». Που σημαίνει ότι η Toyota,
εκτός από τις μηδενικές εκπομπές ρύπων και την ουδετερότητα του άνθρακα, δεσμεύεται να προχωρήσει πέρα από περιορισμούς και να πετύχει και
άλλους στόχους που θα ωφελήσουν το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την
κοινωνία συνολικά. Το «4» υποδηλώνει ότι ανήκει στη μεσαία κατηγορία,
ενώ το «X», αντίστοιχα, ότι πρόκειται για crossover SUV.
Είναι προϊόν συνεργασίας της Toyota με τη Subaru και βασίζεται στην
εξειδίκευση και εμπειρία κάθε εταιρείας. Το bZ4X δεν είναι απλά ένα μέσο
μεταφοράς. Όπως λέει η ίδια η Toyota είναι ένα μοντέλο που συγχρόνως
λειτουργεί ως ένας άνετος χώρος με προδιαγραφές συνδεσιμότητας, όπου οι
επιβάτες μπορούν να περνούν όμορφα το χρόνο τους μαζί ενώ ταξιδεύουν.
Η εξωτερική σχεδίαση του υποδηλώνει ότι είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο,
αφού υπάρχει «έλλειψη» αεραγωγών. Έτσι, το εμπρός τμήμα καταργεί τη
γνώριμη μάσκα και στη θέση της υιοθετεί μία διάταξη αισθητήρων, φώτων
και αεροδυναμικών στοιχείων που παραπέμπει σε σφυροκέφαλο καρχαρία.
Στόχος των σχεδιαστών ήταν ένα πάντρεμα δυναμισμού και χρηστικότητας.
Και ως SUV έχει μία χαρακτηριστική, ψηλή θέση οδήγησης, μαζί φυσικά
με το ανάλογο εξωτερικό παρουσιαστικό. Οι επιφάνειες του αμαξώματος
συνδυάζουν θελκτικές γραμμές με high-tech ακρίβεια. Είναι ένα σύγχρονο
αυτοκίνητο και αυτό με άλλα λόγια φαίνεται!
Βασισμένο στη νέα αρθρωτή πλατφόρμα e-TNGA, που έχει σχεδιαστεί
ειδικά για ηλεκτρικά οχήματα, εξασφαλίζει μια ευρύχωρη και ανοιχτή
καμπίνα. Στην πραγματικότητα, ο χώρος των ποδιών των πίσω επιβατών
είναι εφάμιλλος του πολυτελούς sedan Lexus LS, αφού δεν υπάρχει κάποιος
περιορισμός. Η σχεδίαση του ταμπλό είναι προσανατολισμένη στον οδηγό.
Ο χαμηλά τοποθετημένος πίνακας οργάνων επιτρέπει πανοραμική ορατότητα και τονίζει την αίσθηση ευρυχωρίας.
Το ρόλο του εδώ παίζει και το «κοφτό» τιμόνι που δείχνει ότι πρόκειται για
κάτι μη συμβατικό. Οπτικά θυμίζει περισσότερο χειριστήριο παρά τιμόνι. Κι
αυτό γιατί στο bZ4X υπάρχει μια παγκόσμια πρωτιά (για μοντέλο μαζικής
παραγωγής) με την υιοθέτηση ενός συστήματος steer-by-wire. Η τεχνολογία αυτή βελτιώνει τον έλεγχο του οδηγού, αφαιρώντας τις αντιδράσεις
στο τιμόνι από τις ανωμαλίες του δρόμου και το φρενάρισμα, παρέχοντας
επομένως πιο ακριβή απόκριση σύμφωνα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου
και τη γωνία διεύθυνσης.

Μπαταρία και αυτονομία
Η Toyota δεν ανακοινώνει τα αναλυτικά στοιχεία για τη
μπαταρία και το πόσο αυτονομία αυτή θα παρέχει. Ούτε τις
εκδόσεις ισχύος για το bZ4X. Ωστόσο, με εμπειρία 20+ ετών
στον εξηλεκτρισμό των οχημάτων είναι σχεδόν βέβαια ότι
θα έχουμε κάτι που θα τοποθετεί το μοντέλο παραγωγής
στα πλαίσια του ανταγωνισμού.
Το βαθύτερο νόημα πίσω από τη νέα σειρά ηλεκτρικών
Toyota
Το bZ4X είναι το πρώτο μοντέλο με την νέα ονοματοθεσία
της Toyota bZ (beyond Zero). Μέχρι το 2025, η Toyota
μάλιστα σκοπεύει να λανσάρει 15 ηλεκτρικά οχήματα,
μεταξύ των οποίων 7 μοντέλα “bZ”. Τα μοντέλα “bZ” θα
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της ουδετερότητας
του άνθρακα. Η ουδετερότητα του άνθρακα αναφέρεται σε
μεθόδους και πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 από ολόκληρο των κύκλο ζωής
του οχήματος, όπως παραγωγή, διανομή, χρήση, ανακύκλωση και απόρριψη.
Προς το παρόν πάντως το Toyota bZ4X είναι ένα πρωτότυπο. Η έκδοση παραγωγής θα κυκλοφορήσει γύρω στα
μέσα του 2022 σε εκδόσεις που παραμένουν αδιευκρίνιστες
σήμερα.
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Τα νέα ηλεκτρικά Audi Q4 e-tron
και Q4 Sportback e-tron

Η AUDI ΕΠΕΚΤΕΊΝΕΙ ΤΗ ΓΚΆΜΑ των
ηλεκτρικών της μοντέλων με δύο ακόμη SUV.
Αυτά είναι τα Q4 e-tron και Q4 Sportback e-tron
που θα έρθουν το καλοκαίρι!

Τ

α Audi Q4 e-tron και Q4 Sportback e-tron είναι τα πρώτα ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας στην compact SUV κατηγορία. Και όπως
υποδηλώνει και η ονομασία, τα Q4 τοποθετούνται ανάμεσα στα
Q3 και Q5. Με τη διαφορά ότι εδώ έχουμε πλέον να κάνουμε με
αποκλειστικά ηλεκτρικές εκδόσεις. Διαθέσιμο σε δύο τύπους αμαξώματος,
μια τυπική και μια Sportback, το Q4 e-tron θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι.

Άνετο, digital εσωτερικό
Με μήκος 4,59 μέτρα, οι εσωτερικοί χώροι ξεπερνούν τα όρια της κατηγορίας, ενώ
ο χώρος αποσκευών είναι 520 λίτρα και 535 στο Sportback. Σχεδιαστικά η ψηφιακή
εμπειρία είναι αρκετά έντονη, τόσο από τις δύο οθόνες όσο και από τις επιμέρους
επιφάνειες αφής. Διατίθενται διάφορες λειτουργίες ανάλογα με το επίπεδο διαμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας head-up οθόνης επαυξημένης πραγματικότητας και του Audi virtual cockpit plus. Σε χαμηλότερο επίπεδο βρίσκεται μια
«αιωρούμενη» οριζόντια κονσόλα όπου φιλοξενείται ο μικρός μοχλός επιλογής των
ταχυτήτων. Εντελώς καινούργιο είναι το τιμόνι, επίσης με επιφάνειες αφής για τον
έλεγχο του ψηφιακού πίνακα οργάνων.

Με την πρώτη ματιά τα δύο νέα μοντέλα ξεχωρίζουν, εκπέμποντας δυναμισμό αλλά και τεχνολογία. Την οποία άλλωστε διαθέτουν σε αφθονία.
Ξεχωρίζει το πολύ δυναμικό εμπρός μέρος με τη μεγάλη μάσκα της Audi
να αγκαλιάζεται από ένα φαρδύτερο σκουρόχρωμο πλαίσιο. Στις επάνω
γωνίες βρίσκονται οι προβολείς LED Matrix οι οποίοι έχουν και επιλέξιμη
φωτεινή υπογραφή μεταξύ τεσσάρων μοτίβων φωτισμού.

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Η

Mercedes EQS είναι το πρώτο μοντέλο που
βασίζεται στην αρθρωτή αρχιτεκτονική για
τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της πολυτελούς και
της executive κατηγορίας. Η EQS θα κυκλοφορήσει αρχικά στην έκδοση EQS 450+, με 245 kW
(333 ίπποι) και στην EQS 580 4MATIC με 385 kW
(523 ίπποι).

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 •

Η MERCEDES ΑΠΟΚΆΛΥΨΕ ΤΗ ΝΈΑ EQS. Το πρώτο αμιγώς
ηλεκτρικό πολυτελές sedan από τη σειρά Mercedes-EQ με το οποίο
επαναπροσδιορίζει ολόκληρη την κατηγορία

Με αυτονομία που φτάνει έως και τα 770χλμ (WLTP),
το σύστημα μετάδοσης κίνησης της EQS ικανοποιεί
κάθε προσδοκία που μπορεί να έχει κανείς από μία
S-Class. Σχεδιάζεται η κυκλοφορία και μιας έκδοσης
υψηλών επιδόσεων που θα αποδίδει ισχύ έως 560 kW.
Όλα τα μοντέλα EQS εξοπλίζονται με ένα ηλεκτρικό
σύστημα μετάδοσης κίνησης (eATS) στον πίσω άξονα.
Οι τετρακίνητες εκδόσεις με σύστημα 4MATIC διαθέτουν και ένα eATS στον μπροστινό άξονα.

Ηλεκτρική
πολυτέλεια:
Η νέα
MercedesBenz EQS
Άκρως αεροδυναμική σχεδίαση
Σχεδιαστικά η EQS βασίζεται στη λογική ενός πολυτελούς σεντάν και coupe φόρμες και ένα εξαιρετικά αεροδυναμικό αμάξωμα. Με εξαιρετική επιμέλεια και βασισμένοι στο “Purpose design”, οι ειδικοί αεροδυναμικής
πέτυχαν κορυφαία τιμή Cd ίσο με 0,20, κάνοντας την το πλέον αεροδυναμικό αυτοκίνητο σειράς παραγωγής
στον κόσμο.

Οι κοντοί εμπρός πρόβολοι, οι μεγάλοι τροχοί 19 έως 21 ιντσών και οι
τονισμένοι «ώμοι» στα φτερά δημιουργούν ένα αρκετά σπορτίφ SUV.
Μάλιστα το Q4 Sportback e-tron έχει και κουπέ γραμμή οροφής με σχήμα
που καταλήγει σε μια διακριτική αεροτομή..

Δυο μπαταρίες, τρεις εκδόσεις ισχύος
Τα Q4 e-tron και Q4 Sportback e-tron είναι διαθέσιμα σε δύο εκδόσεις μπαταρίας και τρεις
εκδόσεις ισχύος. Το Q4 35 e-tron έχει καθαρή ενεργειακή χωρητικότητα 52 kWh (55 kWh ακαθάριστη), ενώ η μεγάλη μπαταρία στα Q4 40 e-tron και Q4 50 e-tron quattro είναι 77 (82) kWh.
Το Q4 35 e-tron και το Q4 40 e-tron έχουν έναν ηλεκτροκινητήρα που κινεί τους πίσω τροχούς,
αποδίδοντας 170 PS και 204 PS αντίστοιχα. Η κορυφαία έκδοση Q4 50 e-tron quattro έχει δύο
ηλεκτροκινητήρες για την ηλεκτρική τετρακίνηση quattro. Προσφέρουν μέγιστη ισχύ 299 PS, η
οποία εξασφαλίζει επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,2 δευτερόλεπτα και ηλεκτρονικά περιορισμένη τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα. Για μεγαλύτερο βαθμό ενεργειακής απόδοσης, ο κινητήρας
στον μπροστινό άξονα ενεργοποιείται μόνο όταν απαιτείται υψηλή ισχύς ή έξτρα πρόσφυση.

Φόρτιση και αυτονομία
Τα νέα ηλεκτρικά SUV της Audi μπορούν να φορτιστούν με διάφορα επίπεδα ισχύος. Η μπαταρία μπορεί να δεχθεί έως και 7,4 kW φόρτιση AC και έως 100 kW όταν χρησιμοποιείται
φόρτιση υψηλής ισχύος (HPC). Ως στάνταρ, η μεγαλύτερη μπαταρία επιτρέπει έως και 11 kW με
AC και έως και 125 kW με HPC. Τα δύο μοντέλα διακρίνονται για τη μεγάλη αυτονομία τους. Το
Q4 40 e-tron έχει αυτονομία έως και 520 χιλιόμετρα (WLTP) με μία μόνο φόρτιση. Στο ταχύτερο
σενάριο φόρτισης 125 kW, η μπαταρία μπορεί να αποκτήσει αρκετή ενέργεια για περίπου 130
χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά. Η μπαταρία στα Q4 e-tron και Q4 Sportback e-tron
βρίσκεται τοποθετημένη μεταξύ των αξόνων, εξασφαλίζοντας χαμηλό κέντρο βάρους και ισορροπημένη κατανομή μαζών.
Το Audi Q4 e-tron θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη το καλοκαίρι, με τα μοντέλα Sportback να
ακολουθούν προς τα τέλη του. Οι τιμές τους στην ελληνική αγορά θα ανακοινωθούν λίγο πριν το
λανσάρισμα του μοντέλου.

Παρόλο που η EQS έχει πολύ στενή συγγένεια με τη νέα S-Class, έχει βασιστεί σε μία εξ ολοκλήρου ηλεκτρική αρχιτεκτονική. Οπτικά η EQS διαφοροποιείται ξεκάθαρα, ακόμη και με την πρώτη ματιά, από τα οχήματα
με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Το μπροστινό τμήμα χαρακτηρίζεται από τη μονάδα «Black Panel», όπου οι
προβολείς συνδέονται μεταξύ τους με μία φωτεινή λωρίδα. Η μαύρη επένδυση ψυγείου συνθέτουν μία πολύ
χαρακτηριστική όψη. Προαιρετικά διατίθεται και ένα μοτίβο τρισδιάστατων αστεριών. Αυτό συνδυάζεται με τις
γραμμές εξοπλισμού AMG Line εξωτερικού ή Electric Art εξωτερικού.
Προαιρετικά, η EQS εξοπλίζεται με αυτόματες πόρτες άνεσης μπροστά και πίσω. Όταν ο οδηγός πλησιάζει το
αυτοκίνητο, αρχικά εκτείνονται οι λαβές στις πόρτες. Όταν πλησιάσει ακόμη περισσότερο, η πόρτα του οδηγού
ανοίγει αυτόματα. Χρησιμοποιώντας το MBUX, ο οδηγός μπορεί επίσης να ανοίγει τις πίσω πόρτες. Όταν αφήνει, για παράδειγμα, τα παιδιά μπροστά από το σχολείο!

Μπαταρίες και τεχνολογία
Η EQS σηματοδοτεί επίσης την εισαγωγή μιας νέας γενιάς μπαταριών με σημαντικά υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα. Η μεγαλύτερη από
τις δύο μπαταρίες διαθέτει ωφέλιμο ενεργειακό περιεχόμενο της τάξεως των 107,8 kWh. Αυτό είναι περίπου 26% περισσότερο από εκείνο
στην EQC. Η EQS μπορεί να φορτίζεται με έως 200 kW σε ταχυφορτιστές και να επαναφορτίζεται για +300 χιλιόμετρα σε μόλις 15’. Στο
σπίτι και σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης, η EQS μπορεί να φορτίζεται πολύ εύκολα με τον φορτιστή αυτοκινήτου με έως 22 kW.
Η EQS είναι ένα εξαιρετικά ευφυές αυτοκίνητο με έως 350 αισθητήρες, ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού. Οι αισθητήρες αυτοί καταγράφουν αποστάσεις, ταχύτητες και επιταχύνσεις, συνθήκες φωτισμού, βροχόπτωση και θερμοκρασίες, χρήση των καθισμάτων καθώς και το
βλέμμα του οδηγού ή την ομιλία των επιβατών. Η EQS μπορεί να επεκτείνει τις δυνατότητές της με βάση νέες εμπειρίες, επειδή μπορεί να
μαθαίνει χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).
Το σύστημα διεύθυνσης πίσω άξονα του βασικού εξοπλισμού με γωνία διεύθυνσης έως 4,5 μοίρες συμβάλλει στην πρακτικότητα και τη δυναμική
οδήγηση της EQS. Εναλλακτικά, το σύστημα διεύθυνσης πίσω άξονα με γωνία έως 10 μοίρες μπορεί να παραγγελθεί ή να ενεργοποιηθεί εκ
των υστέρων μέσω απομακρυσμένης αναβάθμισης. Αυτό επιτρέπει στην EQS να αποκτά κύκλο στροφής 10,9 μέτρων, όσο και στα περισσότερα αυτοκίνητα της κατηγορίας compact.
Η οθόνη MBUX Hyperscreen αποτελεί το απόλυτο αξιοθέατο στο εσωτερικό. Η μεγάλη, κυρτή μονάδα οθονών εκτείνεται σχεδόν σε όλο το
ταμπλό και ενσωματώνει τρεις οθόνες πίσω από ένα ενιαίο κρύσταλλο. Μία σε ρόλο πίνακα οργάνων, μία στο κέντρο για τις λειτουργίες
του οχήματος και μια στην πλευρά του συνοδηγού για τον δικό του χώρο ενδείξεων και ελέγχου.
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ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Ανανεωμένο Volkswagen Polo

Citroen C5 X,
η cross ναυαρχίδα
των Γάλλων

Το Volkswagen το Polo είναι ένα από τα δημοφιλέστερα αυτοκίνητα στη supermini κατηγορία. Το μοντέλο ανανεώνεται μέσα στο 2021 και υιοθετεί φρέσκο design και πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν νέους
προφυλακτήρες και πόρτα χώρου αποσκευών, ενώ τα φώτα είναι LED εμπρός και πίσω. Για πρώτη φορά υπάρχει
λωρίδα φωτός LED κατά μήκος της μάσκας, σε συνδυασμό με τους προαιρετικούς προβολείς IQ.LIGHT LED matrix.
Στην καμπίνα, όλες οι εκδόσεις έχουν το Digital Cockpit, επανασχεδιασμένο τιμόνι και τελευταίας γενιάς σύστημα
infotainment με ασύρματο mirroring για κινητά τηλέφωνα. Το ανανεωμένο Polo περιλαμβάνει και μια νέα σειρά συστημάτων υποβοήθησης όπως Adaptive Cruise Control και Lane Assist, υποστηρίζοντας έτσι ημιαυτόνομη οδήγηση
«Επιπέδου 2». Το μοντέλο θα προσφέρεται με τέσσερις βενζινοκινητήρες και έναν κινητήρα φυσικού αερίου/βενζίνης,
με απόδοση από 80 έως 110 ίππους. Το ανανεωμένο Polo αναμένεται στην Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Νέο
Leon 1.5 TGI
και δωρεάν 1 χρόνο
καύσιμο από τη Seat

Τ

Πρακτικά είναι μια πρόταση του segment D, ωστόσο αντί για έναν
τυπικό αντικαταστάτη του προηγούμενου C5 η Citroen δημιούργησε το C5 X. Ένα μοντέλο που φαίνεται να διαχωρίζεται από τον
καθαρό SUV χαρακτήρα του C5 Aircross, υιοθετώντας αναλογίες
που θυμίζουν saloon, sport wagon και φυσικά crossover. Ναι,
είναι λίγο από όλα, δημιουργώντας μια νέα κατηγορία στα τυπικά
«οικογενειακά».
Ψάχνοντας λίγο περισσότερο στις λεπτομέρειες, ξεχωρίζει το μακρύ
καπό, οι αεροδυναμικές γραμμές του αμαξώματος και η χαρακτηριστική διαμόρφωση πάνω από τους πίσω τροχούς. Αποτελούν
επίσης παραπομπές διαφόρων μοντέλων που έχουν σημειώσει ξεχωριστή επιτυχία στην ιστορία της κορυφαίας γκάμας της Citroen.
Η πίσω πόρτα, ένα άλλο ξεχωριστό χαρακτηριστικό των μεγάλων
αυτοκινήτων της μάρκας, προσφέρει όλη την πρακτικότητα ενός
wagon με μεγάλο, λειτουργικό άνοιγμα και χαμηλό κατώφλι φόρτωσης.
Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό sedan και οι τροχοί 19’’ στις περισσότερες εκδόσεις, επιτρέπει υψηλότερη θέση οδήγησης και αυξημένη περιμετρική ορατότητα. Το C5 X έχει μήκος 4.805 mm που το τοποθετεί στην καρδιά
του Segment D, ενώ το μεταξόνιο του είναι στα 2.785 mm.

Το νέο Leon 1.5 TGI EVO διατίθεται
στην τιμή των 25.290 ευρώ και αποκλειστικά στο επίπεδο εξοπλισμού
Style.

Το Renault Kadjar είναι άμεσα διαθέσιμο με τον
ισχυρό turbo κινητήρα βενζίνης 1.3 TCe με 140
ίππoυς και 260 Nm. Συνδυάζεται με χειροκίνητο
κιβώτιο 6 σχέσεων ή με αυτόματο κιβώτιο διπλού
συμπλέκτη EDC 7 σχέσεων. Ο κινητήρας χαρίζει
δυνατές επιδόσεις, με την επιτάχυνση 0-100 χλμ./
ώρα να χρειάζεται μόλις 9,8 δλ. (9,5 δλ. με EDC).
Η έκδοση Sport Edition είναι η νέα «βασική» της
γκάμας του μοντέλου, ωστόσο κάθε άλλο παρά
«βασική» είναι. Κι αυτό γιατί μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής, ψηφιακό πίνακα
οργάνων, σύστημα πολυμέσων με έγχρωμη οθόνη
αφής 7”, αισθητήρες παρκαρίσματος, σύστημα
προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας
και πολλά ακόμη! Το Kadjar 1.3 TCe 140hp Sport
Edition, είναι διαθέσιμο στην τιμή των 22.980€,
δημιουργώντας έτσι μια κορυφαία σχέση τιμής –
εξοπλισμού στην κατηγορία.

Ανανεωμένο Skoda Kodiaq, στην Ελλάδα το
φθινόπωρο!
Σχεδόν 4 χρόνια μετά το λανσάρισμα του, το μεγάλο SUV της Skoda
ανανεώθηκε. Το Kodiaq πλέον έρχεται με πιο ελκυστική και σύγχρονη σχεδίαση εξωτερικά και εσωτερικά, με προβολείς Full LED Matrix
αλλά πολλά ακόμη νέα χαρακτηριστικά. Εξωτερικά απέκτησε αεροδυναμικές βελτιώσεις αλλά και μια όψη αλουμινίου στην μπροστινή και
πίσω ποδιά. Οι προφυλακτήρες είναι ολικά επανασχεδιασμένοι, όπως
και το καπό, η μάσκα και οι προβολείς. Μάλιστα οι τελευταίοι είναι
LED στο βασικό εξοπλισμό και για πρώτη φορά υπάρχει δυνατότητα
εξοπλισμού προβολέων full LED Matrix.

Citroen = Άνεση
Το C5 X ανοίγει νέους δρόμους με την παγκόσμια
πρεμιέρα της ενεργής ανάρτησης Citroën Advanced
Comfort. Αυτή ενισχύει περαιτέρω την εντύπωση του
ταξιδιού «σε ένα μαγικό χαλί», μια αίσθηση που συνδέεται στενά με την ιστορία της μάρκας. Μάλιστα σε
συνδυασμό με τα άνετα καθίσματα Advanced Comfort,
η Citroen υπόσχεται πραγματικά ξεκούραστα ταξίδια. Η
ευρυχωρία βεβαίως είναι κορυφαία, ιδιαίτερα για τους
πίσω επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών με χωρητικότητα
545 λίτρων είναι επιπέδου μεγάλου SUV.
Φυσικά εκτός από άνεση χώρων, η καμπίνα επωφελείται από πολλές σύγχρονες τεχνολογίες. Έτσι βρίσκουμε
μια μεγάλη οθόνη τύπου Head Up Display, καθώς και
μια σειρά λειτουργιών υποβοήθησης του οδηγού, όπως
Highway Driver Assist ή τη νέα διεπαφή ψυχαγωγίας
με κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών HD με αναγνώριση
φωνής και προσαρμόσιμα widget. Διαθέσιμες είναι 4
υποδοχές USB Type C, ασύρματη φόρτιση smartphone
αλλά και ασύρματο Mirror Screen.

Renault Kadjar 1.3 TCe 140hp
Sport Edition από 22.980€

Η γκάμα αυτοκινήτων φυσικού
αερίου της Seat εμπλουτίζεται με την
προσθήκη του Leon 1.5 TGI EVO
130hp, αρχικά με αυτόματο κιβώτιο
DSG. Οι 3 δεξαμενές φυσικού αερίου
στο Leon έχουν συνολική χωρητικότητα 17.3 kg και χαρίζουν αυτονομία
440 χλμ με αποκλειστική χρήση
CNG. Το αυτοκίνητο εφοδιάζεται και
με ένα ρεζερβουάρ ασφαλείας βενζίνης 9 λίτρων.

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΉ ΠΟΥ ΤΑ
ΚΆΘΕ ΕΊΔΟΥΣ CROSSOVER ΕΥΔΟΚΙΜΟΎΝ,
η Citroen αποκαλύπτει το νέο C5 X, το μοντέλο που τοποθετείται στην κορυφή
της γκάμας της και βεβαίως έχει χαρακτηριστικά… cross (X)
ο Citroen C5 X φέρνει νέα δεδομένα στην κατηγορία των
μεγάλων Crossover αυτοκινήτων, με ένα πρωτότυπο σχέδιο. Συνδυάζει χαρακτηριστικά από διαφορετικές κατηγορίες, έχει βεβαίως έντονο το στοιχείο του crossover, έχει
άνετο εσωτερικό αλλά και την πρακτικότητα ενός shooting brake
μοντέλου. Ταυτόχρονα θα είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις βενζίνης αλλά και σε plug-in υβριδικές, ενώ για πρώτη φορά οι επιλογές diesel
λάμπουν δια της απουσίας τους.
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Διαθέσιμο ως plug-in
υβριδικό
Η Citroen αναφέρει πως το C5 X θα
διατεθεί με κινητήρες βενζίνης, χωρίς
να αναλύει ποιοι θα είναι αυτοί. Εκτιμούμε όπως πως θα δούμε τα γνώριμα σύνολα PureTech που εφοδιάζουν
και άλλα μοντέλα της μάρκας, όπως το
επίσης μεγάλο C5 Aircross. Ωστόσο,
από το λανσάρισμα του μοντέλου θα
έρθει και μια plug-in Hybrid επιλογή
που συνδυάζει τη λειτουργία ενός θερμικού κινητήρα βενζίνης με έναν ηλεκτροκινητήρας, αποδίδοντας μαζί 225
ίππους. Μια φόρτιση σε μία οικιακή
πρίζα, ένα wallbox ή έναν ταχυφορτιστή προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία
έως 50 χιλιόμετρα και ταχύτητες έως
135 χλμ/ώρα. Ταυτόχρονα εξασφαλίζει
μετακινήσεις με μηδενικούς ρύπους.

Το Citroen C5 X θα κυκλοφορήσει με κινητήρες βενζίνης και plug-in
υβριδικούς και αναμένεται στην ελληνική αγορά το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Μαζί με το λανσάρισμα του Leon TGI,
η Seat παρέχει δωρεάν καύσιμο για
έναν χρόνο σε κάθε αγορά μοντέλου
CNG της γκάμας της. Η προσφορά έχει
υπολογιστεί με μία μέση κατανάλωση φυσικού αερίου για τα 3 μοντέλα
(Ιbiza, Arona και Leon) 3,5kg/100χλμ,
για 14.000 χλμ σε ετήσια βάση και με
σημερινή τιμή διάθεσης του φυσικού
αερίου στα €0.834/kg.

Στην καμπίνα εκ πρώτης βλέπουμε το νέας σχεδίασης τιμόνι, ίδιο
με αυτό που υπάρχει και στην Octavia, ενώ νέος είναι και ο πίνακας
οργάνων, πλήρως ψηφιακός. Το σύστημα ψυχαγωγίας έχει οθόνες
αφής έως 9,2 ίντσες, ενώ διαθέσιμο είναι και σύστημα ασύρματης
φόρτισης κινητών τηλεφώνων. Η μεγαλύτερη αλλαγή στη γκάμα των
κινητήρων αφορά στην έκδοση Kodiaq RS, η οποία πλέον εφοδιάζεται με βενζινοκινητήρα 2.0 TSI 245 ίππων. Το Kodiaq διατίθεται με
δύο ακόμη βενζινοκινητήρες, 1.5 TSI 150ps και 2.0 TSI 190ps. Σε
πετρέλαιο ο γκάμα περιλαμβάνει τον 2.0 TDI με 150 ή 200ps.
Στην Ελλάδα, το νέο Skoda Kodiaq αναμένεται το φθινόπωρο, με τις
τιμές να ανακοινώνονται πιο κοντά στο λανσάρισμα του μοντέλου.

Η Ford Mustang Mach 1 στην Ελλάδα
Η νέα Mustang Mach 1 είναι η πιο οδηγοκεντρική έκδοση παραγωγής του εμβληματικού σπορ μοντέλου της Ford. Κάτω από το καπό έχει μία τροποποιημένη έκδοση του 5λιτρου, V8 βενζινοκινητήρα, με φιλτροχωάνη, πολλαπλή εξαγωγής και πεταλούδα από τη Shelby GT350. Ο κινητήρας αποδίδει 460 ίππους και ροπή 529 Nm. Ένα βοηθητικό ψυγείο
λαδιού, το οποίο προέρχεται επίσης από τη Shelby GT350, συνεργάζεται με ένα νέο φίλτρο εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη
ροή του λαδιού. Το σύστημα εξαγωγής διαθέτει τετραπλές απολήξεις ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τον μοναδικό ήχο
του κινητήρα. Η Mustang Mach 1 διατίθεται στην Ελλάδα με 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο, στην τιμή των 81.768 ευρώ.

Νέο Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 4×4 από 44.990 ευρώ
Με την προσθήκη ενός plug-in υβριδικού κινητήρα, το Hyundai Tucson προσφέρει την ευρύτερη γκάμα εξηλεκτρισμένων συστημάτων μετάδοσης στην κατηγορία του. Πλέον διαθέσιμο και σε μια Plug-in Hybrid επιλογή με 265
ίππους, συνδυάζει τον 1.6 T-GDi Smartstream κινητήρα με έναν ηλεκτροκινητήρα και μια μπαταρία 13,8 kWh.
O κινητήρας βενζίνης και ο ηλεκτροκινητήρας συνδυαστικά παρέχουν μέγιστη ισχύ 265ps και μέγιστη ροπή 350
Nm. Το μοντέλο διατίθεται με αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων και στάνταρ τετρακίνηση ΗTRAC, επιτυγχάνοντας
μέση κατανάλωση 1,38lt/100km και εκπομπές ρύπων 31g.
Η τετρακίνηση στο Tucson Plug-in Hybrid είναι στάνταρ και διαθέτει επιλογέα Terrain Mode για οδήγηση σε δύσκολα εδάφη. Το μοντέλο είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε δύο εκδόσεις 4×4 με τιμή εκκίνησης τα 44.990€.
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Δείτε τη δοκιμή του Fiat 500e στο κανάλι μας στο YouTube:
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https://youtu.be/pfKZTVAGaQw

Fiat 500e, στιλάτο
και πλέον
ηλεκτρικό!
Πιο άνετο
και πιο hi-tech
το εσωτερικό

ΤΟ 500ΑΡΆΚΙ ΑΝΈΚΑΘΕΝ ΉΤΑΝ
ΤΟ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ ΠΟΥ ΞΕΧΏΡΙΖΕ
για το μοναδικό του στυλ, όχι μόνο στη
σύγχρονη του εκδοχή αλλά και μισό αιώνα πριν.
Και τώρα ήρθε η ώρα της αλλαγής. Το αγαπημένο σε όλους 500 άλλαξε
κατεύθυνση, σχεδιάστηκε από την αρχή και ναι… έγινε ηλεκτρικό!

Τ

ο να δημιουργήσεις ένα αυτοκίνητο από την
αρχή και να το κάνεις να μοιάζει και βεβαίως να είναι το ίδιο αναγνωρίσιμο με το
προηγούμενο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εν
συντομία, ναι το νέο 500 μοιάζει με το προηγούμενο και βεβαίως καταλαβαίνεις αμέσως ότι είναι
ένα 500. Όμως αν μπούμε στη διαδικασία να το
ψάξουμε σε βάθος θα δούμε ότι έχει πάρα πολλές
αλλαγές από πριν. Και εκτός από τις μεγαλύτερες
διαστάσεις, έχουμε νέα μάσκα με το λογότυπο
500 στη θέση αυτού της FIAT, έχουμε νέους LED
προβολείς αλλά και γενικότερα ένα “φρέσκο”
εμπρός τμήμα.
Στο πλάι παλιό και καινούριο 500 έχουν παρόμοια σχεδίαση αλλά τόσο διαφορετική και
πάλι. Πέρα λοιπόν από τις τυπικές αναλογίες,
πλέον έχουμε χωνευτές χειρολαβές στις πόρτες αλλά και ένα ενδιαφέρον παιχνίδι στα
πλαίσια των πίσω παραθύρων. Και φυσικά
έχουμε τις πολύ όμορφες ζάντες 17 ιντσών.
Γνώριμη είναι η εικόνα και πίσω, όπου και
πάλι έχουμε εντελώς νέα φώτα, μια μεγάλη
αεροτομή οροφής, αλλά και μια συνολικά
μινιμαλιστική εμφάνιση. Το νέο λογότυπο της FIAT βρίσκεται στο κέντρο και
πρακτικά πίσω είναι η μοναδική φορά
που το βλέπει κανείς στο νέο 500.

Εκεί όμως που το νέο 500 διαφοροποιείται
είναι στο εσωτερικό και μάλιστα πολύ! Από
μέσα τίποτα δε θυμίζει το προηγούμενο
μοντέλο. Πλέον είναι πιο φαρδύ αλλά
και πιο ευρύχωρο. Κυρίως γιατί πλέον
δεν υπάρχει η κεντρική κονσόλα ούτε ο
επιλογέας των ταχυτήτων. Έτσι για να
κινηθούμε εμπρός ή πίσω υπάρχουν
κάποια μπουτόν στην κονσόλα. Απλό,
λειτουργικό και ωραίο.
Νέο είναι και το τιμόνι, διάκτινο και flat
bottom, ενώ έχει και ποιοτικά χειριστήρια
για το ηχοσύστημα και τα συστήματα
υποστήριξης. Στο ταμπλό “αιωρείται” μια
μεγάλη οθόνη αφής 10,25’’ για το νέας
γενιάς infotainment Uconnect 5. Αυτό
εκτός από τα υψηλής ευκρίνειας γραφικά
έχει συμβατότητα δικτύου 5G και ασύρματα
Apple Car Play & Android Auto.
Ακριβώς από κάτω βρίσκονται τα
χειριστήρια για το κλιματιστικό, με τη
μορφή φυσικών μπουτόν, ενώ πιο κάτω
υπάρχει μια βολική θήκη για κινητά
με ασύρματη φόρτιση. Μέσα στη θήκη
υπάρχουν όμορφα ανάγλυφα γραφικά
που δείχνουν το Τορίνο, ενώ αντίστοιχα
γραφικά υπάρχουν και εσωτερικά στις
λαβές της πόρτας.
Ο οδηγός έχει πίσω από το τιμόνι ένα
πλήρως ψηφιακό πίνακα στις 7 ίντσες,
όπου πέρα από ένα χρήσιμο πολυόργανο
φιλοξενούνται και πληροφορίες για
τη μπαταρία, το navigation και την
κατανάλωση με όμορφα και υψηλής
ανάλυσης γραφικά.
Συνολικά η εικόνα είναι πολύ
αναβαθμισμένη για ένα 500, με ποιοτικά
και ευχάριστα στην υφή υλικά, όπου και
αν φτάσει το χέρι. Οι πίσω χώροι από την
άλλη, όπως και στο προηγούμενο Fiat 500,
είναι οριακοί για 2 επιβάτες, καθιστώντας
πρακτικά το μοντέλο διθέσιο με δύο έξτρα
θέσεις “ανάγκης”.
Ο χώρος φόρτωσης μετρά 185 λίτρα και
είναι ικανοποιητικός για ένα αυτοκίνητο
πόλης.
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ΔΟΚΙΜΗ

FIAT 500E
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Τιμή και
εξοπλισμός

Οδική συμπεριφορά
και επιδόσεις “έκπληξη”
Όπως συμβαίνει σε όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το 500e έχει κιβώτιο
1 σχέσης και ο οδηγός επιλέγει αν θα κινηθεί εμπρός ή πίσω από κάποια μπουτόν στην κονσόλα. Διαθέσιμα είναι τρία προγράμματα οδήγησης: Normal, Range και Sherpa. Μάλιστα στο Range αλλάζει ριζικά
ο τρόπος οδήγησης, αφού εδώ το αυτοκίνητο κινείται κυριολεκτικά με
ένα πεντάλ. Έτσι κάθε φορά που αφήνουμε το δεξί πεντάλ, το αυτοκίνητο επιβραδύνει και μάλιστα αρκετά έντονα που πρακτικά μπορείς
να κινείσαι χωρίς το πεντάλ του φρένου. Η επιλογή Sherpa είναι και η
περίπτωση ανάγκης, όταν δηλαδή έχουμε κρίσιμα χαμηλή ενέργεια και
θέλουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας ή στον πλησιέστερο σταθμό
φόρτωσης. Eδώ το αυτοκίνητο δεν υπερβαίνει τα 80 χλμ/ώρα.

Αρνητικά
• Πίσω χώροι
επιβατών
• Μικρός χώρος
αποσκευών

Θετικά
• Σχεδίαση και στυλ

Συνολικά σαν αίσθηση, το ηλεκτρικό 500 δεν έχει καμία σχέση με το
απλό 500. Eίναι πολύ πιο στιβαρό, αλλά και αρκετά πιο “σφιχτό”. Η
ανάρτηση έχει ρυθμιστεί έτσι για να διαχειριστεί και το έξτρα βάρος
από τις μπαταρίες, οι οποιες ζυγίζουν περίπου 300 κιλά. Έτσι το συνολικό βάρος του αυτοκινήτου διαμορφώνεται συνολικά στα 1290 κιλά!
Παρόλα αυτά, στο δρόμο αν και πιο σκληρό από ένα τυπικό αυτοκίνητο, το νιώθεις πολύ καλύτερο, ενώ το κοντό μεταξόνιο δεν ενοχλεί και
τόσο στις εγκάρσιες ανωμαλίες. Στον αυτοκινητόδρομο το 500e επίσης
είναι μια έκπληξη, αφού θα κινηθεί πολύ άνετα σε ταχύτητες κοντά στα
130 χλμ/ωρα και μάλιστα εμπνέει αρκετή ασφάλεια. Η τελική ταχύτητα
περιορίζεται στα 150 χλμ/ώρα, ηλεκτρονικά, για λόγους αυτονομίας.
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• Οδική συμπεριφορά
για αυτοκίνητο πόλης
• Επιδόσεις και
ηλεκτρική αυτονομία
Αυτό όμως που απολαμβάνεις περισσότερο είναι η δύναμη. Η έκδοση μεγάλης μπαταρίας αποδίδει
118 ίππους και 220 Nm ροπής, ενώ μπορεί να κάνει την επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 9
δευτερόλεπτα! Βέβαια αν οι επιδόσεις δεν είναι κάτι θέλετε να πληρώσετε έξτρα σε ένα αυτοκίνητο
πόλης, υπάρχει και η έκδοση με τη μικρή μπαταρία χωρητικότητας 23,8kWh και απόδοση 95 ίππων.
Σε αυτή την περίπτωση η αυτονομία αγγίζει τα 180 χλμ, ενώ η μεγάλη μπαταρία των 42kWh προσφέρει 321 χλμ με μία φόρτιση.

Τα επίπεδα εξοπλισμού στο
ηλεκτρικό 500 τώρα είναι τα
Action, Passion, Icon και La
Prima, ενώ διαθέσιμοι είναι και
τρεις τύποι αμαξώματος: τρίθυρο,
cabrio με υφασμάτινη ανοιγόμενη
οροφή αλλά και μια έκδοση
3+1 με μια μικρότερη αντίθετα
ανοιγόμενη πόρτα στη δεξιά μεριά
για ευκολότερη πρόσβαση στις
πίσω θέσεις.
Οι τιμές ξεκινούν από τις 18.970
ευρω αν υπολογίσουμε και
την κρατική επιδότηση για τα
ηλεκτρικά οχήματα αλλά και 1.000
ευρώ απόσυρσης συμβατικού
αυτοκινήτου. Κάτι που καθιστά
το 500αράκι την πιο οικονομική
πρόταση αυτή τη στιγμή ανάμεσα
στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Ο εξοπλισμός είναι βεβαίως
υπερπλήρης και περιλαμβάνει
τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης,
7 αερόσακους, ψηφιακά όργανα
και πολλά ακόμη. Ταυτόχρονα
είναι ένα αυτοκίνητο που αποτελεί
τον ορισμό του lifestyle και είναι
πολύ ποιοτικό για το μέγεθος του.
Σίγουρα θέλει θάρρος για να
πάρει κάποιος ένα ηλεκτρικό
σήμερα ως βασικό αυτοκίνητο,
όμως πρακτικα αν κινείσαι εντός
πόλης και κάνεις μικρά ταξίδια το
απολαμβάνεις πολύ περισσότερο
από ένα συμβατικό Fiat 500.

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Fiat 500e
Κινητήρας: e-Motor
Ισχύς: 118 hp
Ροπή: 220 Nm
0-100 km/h: 9,0 sec
Τελική ταχύτητα: 150 km/h
(ηλεκτρονικά περιορισμένη)
Αυτονομία*: 321 km σε μικτές
συνθήκες
Χρόνος φόρτισης σε φορτιστή:
35’ (0-80% σε DC 85kW)
Χρόνος φόρτισης σ
ε απλή πρίζα: 15h 5’
(0-100% σε AC 2,3kW)
Βάρος: 1.290 kg
Χώρος αποσκευών: 185 lt
*εργοστασιακή μέτρηση κατά
WLTP
Αρχική τιμή Fiat 500e 23,8kWh
Action HB: 18.970€ (με κρατική
επιδότηση -4.320€ και απόσυρση
-1.000€)
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής Fiat
500e 42kWh Icon HB: 24.153€
(με κρατική επιδότηση -5.747€
και απόσυρση)
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Τ

ο Tucson αποτελεί ένα
σημαντικό βήμα εξέλιξης για τη Hyundai,
σχεδιαστικά και ποιοτικά. Από όπου και να το δούμε
έχουμε ένα μοντέλο που τραβά
την προσοχή στο δρόμο. Το πιο
χαρακτηριστικό στοιχείο στο
Tucson είναι η νέα σχεδιαστική
φιλοσοφία που βάζει στη σιλουέτα του αυτοκινήτου έντονα
γεωμετρικά σχήματα, σχεδόν σε
κάθε σημείο και κυρίως γύρω
από τους τροχούς. Όπου και να
πέσει το μάτι βρίσκεις ωραίες
λεπτομέρειες. Κυρίως στο πλάι
που υπάρχει και ένα έντονο
νεύρο που τονίζει ακόμη περισσότερο τα φουσκωμένα φτερά.

ΔΟΚΙΜΗ

Hyundai Tucson:
Ο ορισμός του value
for money στα SUV
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HYUNDAI TUCSON
Ποσότητα και ποιότητα
στο εσωτερικό
Οι τεράστιες αλλαγές συνεχίζονται όμως και στο
εσωτερικό του νέου Tucson. Το ταμπλό ακολουθεί μια νέα μινιμαλιστική προσέγγιση με έντονη
συμμετρία στο πάνω μέρος. Η συμμετρία αυτή
ενισχύεται και από την απουσία του παραδοσιακού πίνακα οργάνων, στη θέση του οποίου υπάρχει
μια οθόνη 10,25’’, σα να άφησε εκεί κανείς ένα
τάμπλετ. Η οθόνη αυτή είναι γεμάτη πληροφορία,
ενώ προσφέρει και 4 επιλογές απεικόνισης.
Ψηφιακή είναι και ολόκληρη η επιφάνεια στο
κέντρο του ταμπλό, όπου τόσο η οθόνη του
multimedia όσο και το χωριστό πάνελ του κλιματισμού δεν έχουν πουθενά φυσικούς διακόπτες.
Εντυπωσιακό και hi-tech, όμως όταν οδηγείς δεν
μπορείς απλά να ψηλαφίσεις με τα δάχτυλα τους
διακόπτες χωρίς να κοιτάζεις. Σε κάθε περίπτωση
η οθόνη των 10,25’’ στο ηχοσύστημα έχει πολύ
καλά γραφικά, όμως δεν έχει ελληνικό menu. Περιλαμβάνει βεβαίως συνδεσιμότητα Apple CarPlay
και Android Auto, ενώ ενδιαφέρον έχει και η προσθήκη κάποιων ατμοσφαιρικών ήχων που δίνει
μια έξτρα αίσθηση ελευθερίας… έστω και τεχνητή!

Τιμή και εξοπλισμός
Οι διαθέσιμες εκδόσεις είναι
οι Exclusive, Premium και
Distinctive. Όλες διαθέτουν
στον εξοπλισμό τους ένα πλήρες
πακέτο ασφάλειας με 7 αερόσακους, σύστημα κλήσης έκτακτης
ανάγκης και την παλέτα Hyundai
SmartSense. Αυτή περιλαμβάνει
προειδοποίηση εκτροπής από τη
λωρίδα κυκλοφορίας και υποβοήθηση οδήγησης στο μέσο της
λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα
ανάγκης με ανίχνευση αυτοκινήτων, πεζών και δικύκλων, προειδοποίηση εκκίνησης προπορευόενου οχήματος, προειδοποίηση
απόσπασης προσοχής οδηγού,
αναγνώριση και προειδοποίηση
υπέρβασης ορίων ταχύτητας και
αυτόματη ρύθμιση υψηλής σκάλας φώτων.

Ποιοτικά, ολόκληρη η καμπίνα στο Tucson είναι
πολύ καλύτερη από αυτό που περιμένεις εκ πρώτης. Υπάρχουν μαλακά και πολύ ευχάριστα στην
αφή υλικά, ενώ έχει δοθεί προσοχή ακόμη και στις
πιο κρυφές λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα
στους διακόπτες πίσω από το τιμόνι. Ποιοτικό
σε αίσθηση είναι και το τιμόνι, στο νέο 4-άκτινο
σχέδιο της Hyundai, αλλά και οι διακόπτες και οι
χειρολαβές στις πόρτες.
Και βεβαίως είναι το εμπρός
τμήμα για το οποίο θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Εδώ η Hyundai
δημιούργησε τα κρυμμένα φώτα
που ονομάζει Parametric Hidden
Lights. Στην πράξη έχουμε 10
LED φώτα ομαδοποιημένα ανά
5 σε κάθε πλευρά και πλήρως
ενσωματωμένα στη μάσκα. Μάλιστα όταν το αυτοκίνητο ξεκινά,
μοιάζει να ανάβει μέρος από
τη μάσκα, αφού διαφορετικά
γίνονται αόρατα. Οι κανονικοί
προβολείς είναι πιο χαμηλά τοποθετημένοι και χωνευτοί μέσα
σε ανοίγματα του προφυλακτήρα
και επίσης περνούν απαρατήρητοι όταν είναι σβηστοί.

ΤΟ ΝΈΟ HYUNDAI TUCSON, πέρα από την ονομασία και τις SUV αναλογίες,
δεν έχει κρατήσει τίποτα που να το συνδέει με το παρελθόν! Σε σημείο μάλιστα
που αν δεν είσαι υποψιασμένος, δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι αυτό είναι ένα
Hyundai. Είναι ένα μοντέλο με άνετους χώρους για μια οικογένεια, φορτωμένο
με όλες τις τελευταίες τεχνολογίες και βεβαίως ικανούς turbo κινητήρες
βενζίνης, πετρελαίου, υβριδικούς και plug-in υβριδικούς.

Πίσω, επίσης τίποτα δε θυμίζει
Hyundai. Τα φώτα είναι ιδιαίτερα σχεδιαστικά, πλήρως LED και
με ενδιαφέρουσες ακμές. Ψηλά
υπάρχει μια αεροτομή οροφής και κάτω κρύβεται ο πίσω
υαλοκαθαριστήρας. Το μόνο που
χαλάει κάπως την εικόνα είναι
τα πολύ χαμηλά τοποθετημένα
φλας, τα οποία βρίσκονται κάτω
στον προφυλακτήρα και ίσως
δεν είναι τόσο εύκολα αντιληπτά
από τους οδηγούς που ακολουθούν.

Αρνητικά

Θετικά

• Χαμηλά τοποθετημένα
πίσω φλας

• Σχεδίαση

• Αίσθηση τιμονιού στη
σβέλτη οδήγηση
• Απουσία ρεζέρβας

• Ποιότητα
εσωτερικού
• Τιμή και
εξοπλισμός
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Ικανοποιητικοί για τα δεδομένα της κατηγορίας
είναι και οι πίσω θέσεις, με άνετο χώρο στα πόδια
αλλά και στο κεφάλι ακόμη και των ψηλότερων επιβατών. Τρεις ενήλικες θα καθίσουν χωρίς σημαντικές παραχωρήσεις πίσω, ενώ η πλάτη του μεσαίου
καθίσματος όταν κρύβει και ένα βολικό υποβραχιόνιο. Ο χώρος φόρτωσης στο Tucson είναι από τους
μεγαλύτερους στην κατηγορία και έχει όγκο 577
λίτρα. Κάτω από το δάπεδο βρίσκεται η μπαταρία
του 48V ήπιου υβριδικού συστήματος, ενώ τα καθίσματα αναδιπλώνουν και μάλιστα αυτόματα.

Επίσης όλες οι εκδόσεις έχουν
πλήρη και αυτόματα φώτα LED,
κάμερα οπισθοπορείας με σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος, ψηφιακά όργανα με οθόνη
10,25’’, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους,
θερμαινόμενους και ηλεκτρικά
αναδιπλούμενους καθρέπτες,
επιλέξιμα προφίλ οδήγησης,
cruise control με speed limiter
και πολλά ακόμη!

Πλήρως εξηλεκτρισμένη
γκάμα
Αυτό που δίνει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα
στο Tucson είναι η γκάμα κινητήρων του, αφού
διατίθεται με τέσσερις εξηλεκτρισμένες επιλογές.
Αυτό που αλλάζει πρακτικά είναι το πόσο εξηλεκτρισμένες. Έτσι λοιπόν διατίθεται μια Plug-in
υβριδική επιλογή με 265 ίππους, μια πλήρως
υβριδική με 230 ίππους και δυο επιλογές με ήπια
υβριδική τεχνολογία 48V, σε βενζίνη με 150 ή 180
ίππους αλλά και σε πετρέλαιο με 136 ίππους. Όλες
οι εκδόσεις είναι 1600 κ.εκ. κάτι που επίσης αποτελεί πλεονέκτημα, κυρίως φορολογικό για πολλούς.
Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας ήταν η έκδοση
βενζίνης με 180 ίππους, κίνηση εμπρός και 6άρι
μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων. Υπάρχει και τετρακίνητη επιλογή αλλά μόνο με το 7άρι αυτόματο DCT,
διπλού συμπλέκτη. Διαθέσιμα είναι τρία προφίλ
οδήγησης: ECO, NORMAL και SPORT, τα οποία
ο οδηγός αλλάζει από ένα μπουτόν στην κονσόλα,
επηρεάζοντας τη χαρτογράφηση του κινητήρα και
την αίσθηση στο τιμόνι. Στην πράξη το ήπια υβριδικό Tucson καίει κατά μέσο όρο 8,5 λτ/100 χλμ.,
ενώ σε ταξίδι στον ανοιχτό δρόμο η μέση κατανάλωση μπορεί να πέσει και στα 7,4. Τιμή απολύτως
λογική για ένα SUV 4,5 μέτρων και με 180 ίππους.
Όσο για τις επιδόσεις, η έκδοση των 180 ίππων
επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 9,4 δλ.
Γενικά σαν αίσθηση, το Tucson κινείται αρκετά
αθόρυβα και το νιώθεις στιβαρό. Ταυτόχρονα
παραμένει και σχετικά μαλακό, με την ανάρτηση
να “ισοπεδώνει” αποτελεσματικά τις ανωμαλίες
και τις κακοτεχνίες των δρόμων. Ακόμη κι έτσι, οι
κλίσεις στις στροφές είναι περιορισμένες, ενώ η
πληθώρα σε ηλεκτρονικά συστήματα βοηθούν όταν
και όσο χρειαστεί.

Με όλα τα παραπάνω, το Tucson
με κινητήρα βενζίνης 150 ίππων
κοστίζει 25.490 ευρώ, τιμή ασυναγώνιστη σε αυτή την κατηγορία για αυτοκίνητο με αυτούς
τους χώρους και με τόσο πλούσιο
εξοπλισμό. Η πλούσια έκδοση
Distinctive με 180 ίππους που
οδηγήσαμε κοστίζει 29.090 ευρώ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Hyundai Tucson 1.6T 48V 180hp 2WD 6MT
Κινητήρας: 1.598cc

Τελική ταχύτητα: 205 km/h

Ρεζερβουάρ: 54 lt

Ισχύς: 180 hp/5.500 rpm

Μέση κατανάλωση*: 6,6

Χώρος αποσκευών: 577 lt

Ροπή: 265 Nm/1.500 rpm

Εκπομπές CO2*: 150

0-100 km/h: 9,4 sec

Βάρος: 1.463-1.588 kg

*εργοστασιακή μέτρηση
κατά WLTP
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προβολείς που
λειτουργούν
προληπτικά
στις στροφές

Nissan και BrainBox προσφέρουν
υπηρεσίες car sharing
Με την ένταξη του δημοφιλούς
ηλεκτρικού αυτοκινήτου LEAF
της Nissan, η Νικ. Ι. Θεοχαράκης
Α.Ε αγκαλιάζει την πρωτοποριακή υπηρεσία του eCarSharing
της Brainbox. Για να έχει
ένας ενδιαφερόμενος χρήστης της υπηρεσίας NISSAN
eCarSharing πρόσβαση σε ένα
Nissan LEAF, θα πρέπει να
“κατεβάσει” στο smartphone
του την ειδική εφαρμογή
προκειμένου να πραγματοποιεί κρατήσεις/μισθώσεις
οχημάτων και on-line συναλλαγές με χρήση πιστωτικής/
χρεωστικής κάρτας.

Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
ΠΡΟΒΟΛΈΩΝ δείχνει πιο γρήγορα
στους οδηγούς την τροχιά που
πρέπει να ακολουθήσουν όταν
πλησιάζουν στις στροφές

Η

οδήγηση τη νύχτα, ειδικά σε άγνωστους δρόμους με στροφές, μπορεί να είναι τόσο αγχωτική
ώστε πολλοί οδηγοί επιλέγουν να την αποφεύγουν τελείως. Ωστόσο, η Ford διερευνά συνεχώς
νέους τρόπους για να κάνει την οδήγηση τις νυχτερινές
ώρες ευκολότερη και πιο άνετη. Έτσι οι μηχανικοί της
δοκιμάζουν μία τεχνολογία που χρησιμοποιεί δεδομένα τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο για να δείχνει στο
αυτοκίνητο την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει. Το
προληπτικό και έξυπνο σύστημα των προβολέων κατευθύνει τις δέσμες σε επερχόμενες στροφές πριν καν οι οδηγοί
τις δουν, βοηθώντας τους να αντιληφθούν κινδύνους και
άλλους χρήστες του δρόμου έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Πώς λειτουργεί
Το πρωτότυπο σύστημα φωτισμού χρησιμοποιεί δεδομένα προσδιορισμού τοποθεσίας μέσω GPS, προηγμένες
τεχνολογίες και πολύ ακριβείς πληροφορίες γεωμετρίας
οδών ώστε να αναγνωρίζει με ακρίβεια τις επερχόμενες
στροφές. Ένας αλγόριθμος υπολογίζει την τροχιά και την
ταχύτητα του οχήματος. Σκοπός του η προληπτική προσαρμογή της κατεύθυνσης των προβολέων, προσφέροντας
βέλτιστη κάλυψη φωτισμού σε καμπές, διασταυρώσεις,
ακόμα και κινδύνους που παραμονεύουν στις στροφές.
Εάν το όχημα βρεθεί σε έναν δρόμο για τον οποίο δεν
υπάρχουν δεδομένα τοποθεσίας, το σύστημα θα λειτουργήσει παράλληλα με την τεχνολογία δυναμικού φωτισμού
στροφής. Αυτή βασίζεται σε δεδομένα από την κάμερα και
το σύστημα διεύθυνσης για να συνεχίσει να φωτίζει το
δρόμο μέχρις ότου τα δεδομένα τοποθεσίας βελτιωθούν.
Οι ερευνητές χρησιμοποιούν εκτενώς την προσομοίωση
“digital twin” που αναπαράγει το φυσικό κόσμο σε εικονικό περιβάλλον. Ο προσομοιωτής υπολογίζει με ακρίβεια
τον τρόπο με τον οποίο το φως πέφτει και αντανακλάται
σε πραγματικές συνθήκες, δίνοντας τη δυνατότητα στους
ερευνητές να οπτικοποιούν και να βελτιστοποιούν καλύτερα την τεχνολογία για τους οδηγούς.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή NISSAN eCarSharing
μεταξύ άλλων περιλαμβάνει δυνατότητα ηλεκτρονικής κράτησης-ενοικίασης
ενός οχήματος, on-line
συναλλαγές με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικό κλείδωμα & ξεκλείδωμα
του οχήματος και του κινητήρα, real-time ενημέρωση
των πελατών αναφορικά με τη διαδρομή τους μέσω GPS
και ενημέρωση του Κέντρου για την θέση του οχήματος
και την κατάσταση του (επίπεδο μπαταρίας / αυτονομία).

Το Volvo XC60 τώρα
πιο έξυπνο από ποτέ
Η Volvo Cars παρουσιάζει μια σειρά από αναβαθμίσεις για το μεσαίο της SUV, το XC60. Ανάμεσα
σε αυτές, ξεχωρίζει η προσθήκη του νέου συστήματος infotainment, με Android και ενσωματωμένες υπηρεσίες και εφαρμογές Google, που καθιστά το μοντέλο πιο έξυπνο από ποτέ.
Το διαισθητικό σύστημα infotainment επόμενης γενιάς προσφέρει στους πελάτες πρωτόγνωρες
δυνατότητες εξατομίκευσης και απαράμιλλη συνδεσιμότητα, η οποία ενισχύεται περαιτέρω με το
λανσάρισμα του Πακέτου Digital Υπηρεσιών. Επίκεντρο του πακέτου είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές Google, που περιλαμβάνουν φωνητική βοήθεια μέσω του Google Assistant,
πλοήγηση μέσω του Google Maps και μια ευρεία γκάμα in-car εφαρμογών μέσω του Google Play.
Όλο το hardware που απαιτείται για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες υπάρχει ήδη στο αυτοκίνητο
και όλα τα δεδομένα που απαιτούνται συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο.
Το Volvo Car Group είναι
ο πρώτος οργανισμός
που συνεργάζεται με την
Google για να εξοπλίσει
τα αυτοκίνητά της με
σύστημα infotainment
με Android και ενσωματωμένες εφαρμογές και
υπηρεσίες Google. Το
Volvo XC60 MY2022 θα
μπει στην παραγωγή στο
τέλος Μαΐου.

Οι εταιρείες Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota
και Mazda συμφώνησαν στην από κοινού ανάπτυξη, προώθηση και κοινή χρήση τεχνικών
προδιαγραφών σε συσκευές και συστήματα
επικοινωνίας που θα φιλοξενούνται σε οχήματα επόμενης γενιάς.
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Ιαπωνικές
εταιρείες εξελίσσουν
νέα συστήματα
επικοινωνίας
οχημάτων

Στόχος αυτής της συνεργασίας των Ιαπώνων
κατασκευαστών αυτοκινήτου, είναι η δημιουργία μιας πιο ελκυστικής πρότασης σε θέματα
υπηρεσιών, ώστε να παρέχονται πιο άμεσες,
πιο ασφαλείς και πιο εύκολες στη χρήση, υπηρεσίες δικτύωσης. Το πρόγραμμα CASE (Connected,
Autonomous/Automated, Shared, and Electric), το οποίο
προκαλεί σημαντικούς μετασχηματισμούς στην αυτοκινητοβιομηχανία, φέρνει ταχύτατη εξέλιξη στον τομέα της δικτύωσης σε σχέση με τις παραμέτρους των επικοινωνιών
και της τεχνολογία. Οι Ιάπωνες κατασκευαστές αυτοκινήτων εξελίσσουν, ανεξάρτητα ο
καθένας, συσκευές επικοινωνίας αυτοκινήτων. Κάθε εταιρεία υιοθετεί μια διαφορετική
προσέγγιση και αντίστοιχα δαπανά ξεχωριστά σημαντικούς πόρους.
Τοποθετώντας εξελιγμένες συσκευές επικοινωνίας στα αυτοκίνητα, επιτυγχάνουν μεγαλύτερη απόδοση και ταχύτερη εξέλιξη στα συστήματα επικοινωνίας οχημάτων. Η κάθε
εταιρεία μπορεί να επικεντρωθεί περισσότερο στην ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών.
Αυτή τη στιγμή, οι Suzuki, Subaru, Daihatsu και Mazda, αφού ενσωματώνουν τις τεχνολογίες δικτύωσης τους πάνω σε αυτές που ανέπτυξε η Toyota, θα κατασκευάσουν από
κοινού συστήματα δικτυωμένων αυτοκινήτων επόμενης γενιάς, με κοινές προδιαγραφές
σύνδεσης των οχημάτων.
Συνολικά και οι 5 εταιρίες θα εξετάσουν ανοιχτά τη συνεργασία με άλλους, παρόμοιας
αντίληψης, κατασκευαστές, ενώ συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να αναπτύξουν υπηρεσίες που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων και επιλύουν κοινωνικά προβλήματα.

Η λειτουργία του NISSAN ecarsharing πραγματοποιείται
εξ ολοκλήρου μέσω smartphones, διευκολύνοντας τη διαχείριση του αυτοκινήτου. Προσφέρει παράλληλα ευελιξία
χρόνου και επιτρέπει στον χρήστη να έχει πρόσβαση στο
αυτοκίνητο ανά πάσα στιγμή. Η εταιρία BrainBox Α.Ε.
δραστηριοποιείται στον κλάδο των έξυπνων εφαρμογών
μικροκινητικότητας από το 2008. Είναι κορυφαία στην
Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη εταιρία ανάπτυξης συστημάτων αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων
(bikesharing) και μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού για λύσεις
machine to machine (M2M). Η BrainBox ανέπτυξε το 1ο
σύστημα ecarsharing στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην Αθήνα. Η εφαρμογή NISSAN eCarSharing είναι διαθέσιμη στα Google
PlayStore και App Store.

Ο ισχυρότερος φορτιστής
ηλεκτρικών αυτοκινήτων
στην Ελλάδα
Η Μοτοδυναμική εγκατέστησε τον πρώτο σταθμό
υπερ-υψηλής φόρτισης, τον ισχυρότερο στην Ελλάδα,
στο Porsche Center Athens, στην Μεταμόρφωση Αττικής. Ο σταθμός Porsche Turbo Charge με δύο ανεξάρτητους φορτιστές έχει ικανότητα φόρτισης έως 320
KW (2X160 KW) και μπορεί να φορτίσει ταυτόχρονα
δύο Taycan, στο 80% της χωρητικότητάς τους, σε
χρόνο που δεν ξεπερνά τα 20 λεπτά. Το σύστημα είναι
«plug & play» για τους ιδιοκτήτες των Taycan, χωρίς
χρονοβόρα διαδικασία και χωρίς χρέωση.
Ο σταθμός είναι μέρος του δικτύου φόρτισης που
αναπτύσσει η Μοτοδυναμική σε συνεργασία με την
Porsche AG στην Ελλάδα και περιλαμβάνει εκτός
του Porsche Turbo Charge, φορτιστές 22KW ΑC σε
όλα τα Porsche Center, φορτιστές 11KW AC σε πέντε
σημεία σε όλη την χώρα (Golden Hall-Μαρούσι, Life
Gallery-Εκάλη, Fougaro Art Center-Nαύπλιο, Hotel
Nikopolis-Θεσσαλονίκη, Hotel Port Palace-Θεσσαλονίκη), τα οποία εντός του 2021 θα αυξηθούν σε είκοσι.
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Δείτε τη δοκιμή του Seat Leon FR στο κανάλι μας στο YouTube:

ΔΟΚΙΜΗ

https://youtu.be/8qt_cttPwW8

Από τα πιο
ευρύχωρα
εσωτερικά στην
κατηγορία

Σπορ και σε αίσθηση
Από την πρώτη κιόλας επαφή με το Leon αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα αυτοκίνητο πολύ καλό στο
δρόμο. Η ποιότητα κύλισης είναι εξαιρετική και
η συνολική απόσβεση θα ικανοποιήσει και με το
παραπάνω. Ακόμη και σε αυτή την έκδοση FR με
τις 18άρες ζάντες και τη λίγο πιο σκληρή ρύθμιση
στην ανάρτηση. Αρχιτεκτονικά, η ανάρτηση σε
όλα τα Leon (έως και 150 ίππους) υιοθετεί γόνατα
ΜακΦέρσον εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω.

Η σχεδίαση στο εσωτερικό είναι
αρκετά μινιμαλιστική και με
έντονες ακμές. Κάτι που βεβαίως
ενισχύει τον συνολικά δυναμικό
χαρακτήρα του μοντέλου. Οι φυσικοί διακόπτες αποτελούν είδος
προς εξαφάνιση, με τις περισσότερες λειτουργίες να ελέγχονται με
την αφή. Ωστόσο, η βασική οθόνη
του συστήματος infotainment
παραμένει λίγο πιο παραδοσιακή
με δύο περιστροφικούς διακόπτες
και μπουτόν σε ρόλο συντομεύσεων. Η οθόνη είναι στις 8,25
ίντσες, ενώ προαιρετικά διατίθεται και μία οθόνη 10 ιντσών.

Στον ανοιχτό δρόμο το Leon ταξιδεύει παραπάνω
από άνετα. Είναι αρκετά αθόρυβο και το νιώθεις
σχεδόν το ίδιο ήσυχο όσο ένα Golf. Και αναφερόμαστε στο Golf, αφού κατασκευαστικά τα δύο μοντέλα μοιράζονται την ίδια MQB Evo πλατφόρμα
και βεβαίως τον ίδιο κινητήρα. Το σύστημα διεύθυνσης, παραδοσιακά σε ένα Leon είχε καλύτερη
αίσθηση από ένα Golf και γενικότερα το συνολικό
στήσιμο του αυτοκινήτου ήταν προσανατολισμένο προς τη σπορ οδήγηση. Στο νέο Leon αυτό το
“κενό” έχει μικρύνει ελαφρώς. Back to back το
νιώθεις λίγο πιο σπορ από ένα Golf και σίγουρα
πιο δεμένο, ειδικά στην έκδοση FR.

Η έκδοση FR έχει κάποιες ενδιαφέρουσες πινελιές που κάνουν
το εσωτερικό πιο σπορ, όπως το
flat bottom τιμόνι, οι κόκκινες
ραφές, τα πιο μπάκετ καθίσματα
και φυσικά ο ψηφιακός πίνακας
οργάνων που υπάρχει επίσης στις
εκδόσεις Xcellence.

Seat Leon FR:
Δυναμισμός
& ευρυχωρία!
ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΝΈΟ SEAT LEON,
το οποίο άλλαξε ριζικά και απέκτησε
μια πιο σύγχρονη σχεδίαση,
εξωτερικά και εσωτερικά. Στα χέρια
μας η σπορτίφ έκδοση FR με turbo
κινητήρα 1.5 TSI και 150 ίππους

Αυτό που θα εκτιμήσει ο οδηγός αν αποφασίσει
να κινηθεί πιο γρήγορα, είναι το σύστημα XDS.
Μια τεχνολογία που προσομοιώνει τη λειτουργία
ενός μηχανικού μπλοκέ διαφορικού, φρενάροντας
στιγμιαία τον τροχό με τη λιγότερη πρόσφυση, βοηθώντας το αυτοκίνητο να ανταποκριθεί καλύτερα
στις στροφές. Οι εκδόσεις FR έχουν και επιλέξιμα
προφίλ οδήγησης, με τον οδηγό να έχει στη διάθεση του κάποιες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που
αλλάζουν τη συνολική αίσθηση του αυτοκινήτου,
με επεμβάσεις στην απόκριση και στην αίσθηση
του τιμονιού.

Οι πίσω χώροι είναι μια ωραία
έκπληξη στο Leon και πρακτικά ο
διαθέσιμος χώρος είναι αισθητά
μεγαλύτερος από το αναμενόμενο.
Δύο ή και τρεις ενήλικες επιβάτες, άνω του μετρίου ύψους, θα
καθίσουν χωρίς παραχωρήσεις
έχοντας άφθονο χώρο τόσο στα
γόνατα τους όσο και στο κεφάλι.
Και με χώρο αποσκευών στα 380
λίτρα, το Leon θα ικανοποιήσει
τις μεταφορικές ανάγκες μιας
οικογένειας, με το φαρδύ άνοιγμα
να βολεύει ακόμα και στην τοποθέτηση ενός παιδικού καροτσιού.

Τ

ο Leon ανέκαθεν ήταν ένα μοντέλο που αποτελούσε την
έξυπνη επιλογή από τα τρία hatchback του ομίλου VW
κι αυτό γιατί πάντα ήταν το πιο σπορ σε αίσθηση αλλά
και αυτό με το καλύτερο value fοr money. Έτσι η σπορτίφ
έκδοση FR της δοκιμής μας, με turbo κινητήρα βενζίνης και 150
ίππους, μεγάλες ζάντες, σπορ προφυλακτήρες και καλό εξοπλισμό,
κοστίζει 22.290 ευρώ. Μιλάμε λοιπόν για ένα από τα πιο οικονομικά hatchback στην κατηγορία των 130-160 ίππων!
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Επιδόσεις και κατανάλωση
Ο κινητήρας βενζίνης 1.5 TSI με τους 150 ίππους
δείχνει αρκετά ικανός και στα χαρτιά το Leon
είναι από τα ταχύτερα μοντέλα των 150 περίπου
ίππων. Μάλιστα η επιτάχυνση 0-100 σύμφωνα
με το εργοστάσιο γίνεται σε 8,4 δευτερόλεπτα. Η
εργοστασιακή μέτρηση της μέσης κατανάλωσης
είναι στα 6,3 λτ/100 χλμ, αν και κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας κυμάνθηκε περίπου στα 7,5
λτ/100 χλμ.

Αρνητικά

Θετικά

• Απουσία φυσικών διακοπτών
στο σύστημα
κλιματισμού

• Δυναμική
σχεδίαση

Σχεδιαστικά, το νέο Leon δε θυμίζει σε τίποτα το προηγούμενο.
Δείχνει πιο μυώδες και μεγαλύτερο, ενώ με μήκος στα 4,36 μ. είναι
8,5 εκ. μακρύτερο συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο. Και 5
από αυτά τα εκατοστά έχουν προστεθεί στο μεταξόνιο! Το εμπρός
τμήμα έχει προβολείς LED, ενώ νέα είναι και η μάσκα θυμίζοντας
το μεγαλύτερο SUV της Seat, το Tarraco. Πίσω τα φώτα συνδέονται
μεταξύ τους με μια φωτεινή κόκκινη λωρίδα που κάνει αναγνωρίσιμο το μοντέλο τη νύχτα.

• Πίσω ανάρτηση
με ημιάκαμπτο
άξονα στις εκδόσεις 150 ίππων

• Τιμή και
εξοπλισμός

Η έκδοση FR είναι και η πιο σπορ στη γκάμα (υπάρχει και η
CUPRA Leon αλλά πλέον διατίθεται ως αυτόνομη μάρκα) και έχει
διαφορετικούς προφυλακτήρες εμπρός και πίσω. Το μοναδικό ίσως
αρνητικό στην εμφάνιση είναι το εφέ των υποτιθέμενων απολήξεων της εξάτμισης, αφού η πραγματική εξάτμιση βρίσκεται κάτω
και πίσω από τον προφυλακτήρα.

Κινητήρας: 1.498cc

• Χώροι πίσω
επιβατών

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Seat Leon 1.5 EcoTSI 150ps
Ισχύς: 150 hp/5.000 rpm
Ροπή: 250 Nm/1.500 rpm
0-100 km/h: 8,4 sec
Τελική ταχύτητα: 216 km/h
Μέση κατανάλωση*: 5,5-6,3 lt/100km
Εκπομπές CO2: 126-144 g/km
Βάρος: 1.330 kg
Ρεζερβουάρ: 45 lt
Χώρος αποσκευών: 380 lt
*εργοστασιακή μέτρηση κατά WLTP
Αρχική τιμή Seat Leon 1.0 EcoTSI 110ps:
18.190€
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής 1.5 EcoTSI
150ps FR: 22.290€

Συνολικά ως προς το οδηγικό κομμάτι, το νέο Seat
Leon είναι ένα αυτοκίνητο που θα ικανοποιήσει
μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Είναι ποιοτικό,
αρκετά ευρύχωρο και βεβαίως αρκετά πρακτικό.
Ακόμη και αν δεν έχει τον μεγαλύτερο χώρο αποσκευών, έχει πολλές θήκες και ευκολίες που στην
καθημερινότητα δίνουν έξτρα πόντους. Αυτό που
όμως θέλει καλή εξοικείωση είναι οι πίσω κολώνες
με τα μικρά τριγωνικά φινιστρίνια. Πρακτικά περιορίζουν πολύ την ορατότητα όταν για παράδειγμα
θα βγούμε με όπισθεν από μια πυλωτή, αφού στο
παρκάρισμα η έκδοση FR έχει κάμερα οπισθοπορείας και κάνει τη διαδικασία παιχνιδάκι.

Τιμές και εξοπλισμός
Τιμολογιακά το Leon τοποθετείται πολύ επιθετικά
στην κατηγορία και πρακτικά είναι στα ίδια πλαίσια τιμής με το Hyundai i30. Η γκάμα ξεκινά από
τις 18.190 ευρώ για το Leon Business με 1000άρη
κινητήρα και 110 ίππους, ενώ οι εκδόσεις 1.5
EcoTSI με 130 ίππους ξεκινούν από τις 20.190
ευρώ. Το αυτοκίνητο της δοκιμής, η έκδοση FR
1.5 EcoTSI 150 ίππων κοστίζει 22.290 ευρώ και
βεβαίως είναι η πιο ολοκληρωμένη για όσους
ψάχνουν εξοπλισμό και σπορ χαρακτήρα. Από εκεί
και πέρα η γκάμα διαθέτει εκδόσεις με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, μια plug-in υβριδική με 205
ίππους αλλά και μία έκδοση TGI με φυσικό αέριο
που προσφέρει ασυναγώνιστα χαμηλή κατανάλωση (χωρίς ηλεκτροκινητήρα).
Τα επίπεδα εξοπλισμού είναι τα Business, Style,
Xcellence και FR. Όλα διαθέτουν σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος με αναγνώριση πεζών και
ποδηλάτων, σύστημα διατήρησης λωρίδας, cruise
control και speed limiter, infotainment με οθόνη
8,25’’, Bluetooth και τεχνολογίες mirroring.
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Δείτε τη δοκιμή του Opel Crossland στο κανάλι μας στο YouTube:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 •
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https://youtu.be/stLFj9Jy_Dk

Κινητήρες και επιδόσεις

ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΝΈΟ OPEL
CROSSLAND, το οποίο δεν λέγεται
πλέον Crossland X αλλά σκέτο
“Crossland”. Και το κυριότερο
επαναλανσάρεται με σχεδιαστικές
αλλαγές και μια μαύρη μάσκα εμπρός
που σταδιακά θα δούμε και σε άλλα
μοντέλα Opel

Αρνητικά
• Τιμή βασικής έκδοσης
• Άτολμη σχεδίαση
• Απουσία συρόμενου
πίσω καθίσματος στις
βασικές εκδόσεις

Θετικά
• Χώρος αποσκευών
• Εμπρός μάσκα Opel
Visor
• Επιδόσεις στην έκδοση
των 130 ίππων

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

Opel
Crosslnad:
Οπτική
διαφοροποίηση
Τ

ο νέο Crossland είναι το πρώτο μοντέλο
της μάρκας που λανσάρεται με το νέο
πρόσωπο της Opel, όπως αυτό παρουσιάστηκε αρχικά στο νέο Mokka. Περιλαμβάνει το περιβόητο Opel Vizor, ένα μαύρο
πάνελ δηλαδή στη μάσκα, κάτι που οι παλαιότεροι θα θυμούνται από μοντέλα Opel της δεκαετίας του 80. Αυτή η μαύρη μάσκα στο Crossland
ενσωματώνει τους προβολείς και πρακτικά
αγκαλιάζει ολόκληρο το εμπρός μέρος ως ένα
ενιαίο στοιχείο. Ταυτόχρονα οπτικά επιμηκύνει
το πλάτος και δίνει έτσι μια πιο “άγρια” αισθητική. Το Opel Vizor, πέρα από τα Crossland και
Mokka θα “φορεθεί” σε όλα τα νέα Opel που θα
λανσαριστούν αυτή τη δεκαετία.
Όπως συνέβη ήδη στο Mokka, το Crossland
απαλλάσσεται από το γράμμα “X” στην ονομασία του. Στο ανανεωμένο μοντέλο η ονομασία
CROSSLAND βρίσκεται στο κέντρο της πίσω
πόρτας, ενώ αλλαγές υπάρχουν και στα πίσω
φώτα. Νέες είναι οι εμπρός και πίσω ποδιές και
οι ζάντες αλουμινίου 16” ή 17”.

Μικρής έκτασης αλλαγές στην καμπίνα
Το ανανεωμένο Crossland δεν έχει ιδιαίτερες αλλαγές στο εσωτερικό
του, το οποίο σε γενικές γραμμές είναι αυτό που λέμε “τυπικό Opel”. Το
ταμπλό έχει μια ελαφριά κλίση προς τον οδηγό και ενσωματώνει στο
κέντρο το σύστημα πολυμέσων. Η οθόνη αφής έχει διαγώνιο στις 7’’
στις δύο πρώτες εκδόσεις, ενώ στην πιο πλούσια μεγαλώνει στις 8’’. Σε
κάθε περίπτωση είναι έγχρωμη και περιλαμβάνει ψηφιακό ραδιόφωνο,
Bluetooth, 6 ηχεία, 1 ή 2 θύρες USB και λειτουργικά Apple Car Play
και Android Auto.
Τα υλικά τώρα σε γενικές γραμμές είναι αρκετά καλά, με το πάνω μέρος
του ταμπλό να έχει επένδυση με μαλακό υλικό. Στα χαμηλότερα τμήματα και στις πόρτες υπάρχουν πιο σκληρά και τραχιά σε αίσθηση πλαστικά. Χωρίς αλλαγές είναι οι χώροι για τους επιβάτες και το αυξημένο
εσωτερικό ύψος θα εξυπηρετήσει στη μετακίνηση και ψηλότερων ενηλίκων. Πίσω οι χώροι θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες μιας οικογένειας,
ενώ τρεις επιβάτες πίσω θα μετακινηθούν με μικρές παραχρήσεις.
Ο χώρος φόρτωσης στο νέο Crossland είναι ίδιος με το προηγούμενο
μοντέλο και έχει όγκο 410 λίτρα. Πρακτικά είναι από τους πιο ευρύχωρους στα μικρά B-SUV και έχει αρκετά μεγάλο βάθος. Ωστόσο, στην
πλούσια έκδοση Ultimate υπάρχει και συρόμενο πίσω κάθισμα κατά
περίπου 10 εκ., αυξάνοντας έτσι τον χώρο έως τα 520 λίτρα.

Opel Crossland 1.2lt
Turbo
Κινητήρας: 1.199cc
Ισχύς: 130 hp/5.500 rpm
Ροπή: 230 Nm/1.750
rpm
0-100 km/h: 9,9 sec
Τελική ταχύτητα: 201
km/h
Μέση κατανάλωση*:
6,0-5,7 lt/100km
Εκπομπές CO2: 137-129
g/km
Βάρος: 1.259 kg
Ρεζερβουάρ: 45 lt
Χώρος αποσκευών:
410 lt
*εργοστασιακή μέτρηση
κατά WLTP
Αρχική τιμή Opel
Crossland 1.2 Edition
83ps: 16.700€
Τιμή αυτοκινήτου
δοκιμής (έκδοση 1.2T
Elegance 130ps): 19.100€

Η γκάμα κινητήρων στο ανανεωμένο Crossland διαθέτει
γνώριμα σύνολα βενζίνης και πετρελαίου. Βασικός κινητήρας είναι ένας ατμοσφαιρικός 1.2 λίτρων με 83 ίππους,
ενώ σε βενζίνη υπάρχει και ο 1.2 Turbo με 130 ίππους. Σε
πετρέλαιο ο 1.5 είναι διαθέσιμες με 110 και 120 ίππους,
με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων αντίστοιχα.
Η έκδοση της δοκιμής μας ήταν με τον 1200άρη Turbo
βενζίνης και τους 130 ίππους, η οποία αν μη τι άλλο έχει
εξαιρετικές επιδόσεις για το συνολικό ύφος του αυτοκινήτου. Η διαθέσιμη ροπή φτάνει στα 230 Nm από τις 1750
σ.α.λ. χαρίζοντας εξαιρετικό τράβηγμα ασχέτως αν το αυτοκίνητο είναι φορτωμένο ή όχι. Όσο για την επιτάχυνση, η
Opel επισήμως ανακοινώνει ότι το 0-100 χλμ./ώρα γίνεται
σε 9,9 δευτερόλεπτα, ενώ η μέση κατανάλωση είναι στα
6,0 lt/100 χλμ. Η κατανάλωση στη διάρκεια της δοκιμής
μας κυμάνθηκε κοντά στα 7,1-7,2 λτ/100 χλμ, λίγο παραπάνω δηλαδή από την επίσημη εργοστασιακή μέτρηση.

Άλλες αλλαγές
Το ανανεωμένο Crossland πέρα από το οπτικό κομμάτι,
έχει και μικρές αλλαγές σε σημεία που δεν είναι ορατά.
Έτσι έχουμε βελτιώσεις στο πλαίσιο με νέα ελατήρια και
αμορτισέρ. Αρχιτεκτονικά, εμπρός έχουμε γόνατα ΜακΦέρσον, ενώ πίσω ημιάκαμπο άξονα, όπως άλλωστε στα
περισσότερα μοντέλα αυτής της κατηγορίας.
Μικρές βελτιώσεις όμως υπάρχουν και στο σύστημα διεύθυνσης και για την ακρίβεια έχουμε έναν νέο ενδιάμεσο
άξονα κολώνας τιμονιού. Αυτό στην πράξη βελτιώνει την
κατευθυντική ακρίβεια και την αίσθηση σε ευθεία πορεία,
κάτι που πρακτικά σημαίνει μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας ταξιδεύοντας στον αυτοκινητόδρομο.
Η ηχομόνωση τέλος είναι καλή, αφού δεν υπάρχουν ράγες
οροφής που συνήθως επηρεάζουν το θόρυβο σε ταχύτητες ταξιδιού. Ακόμη, η έκδοση Elegance διατίθεται με
16άρες ζάντες αλουμινίου απορροφώντας και μέρος από
την τραχύτητα στους ελληνικούς δρόμους. Τέλος, ενδιαφέρον έχει το ότι η Opel προσφέρει στο νέο Crossland το
σύστημα IntelliGrip, έστω και ως πρόσθετο εξοπλισμό.
Αυτό προσαρμόζει τη λειτουργία του ESP και παρέχει βελτιωμένη πρόσφυση σε απαιτητικές συνθήκες. Υπάρχουν 5
προγράμματα: Normal, Snow, Mud, Sand και ESP Off (έως
50 km/h).

Τιμές και εξοπλισμός
Οι τιμές του ανανεωμένου Crossland ξεκινούν από τις
16.700 ευρώ στη βασική ατμοσφαιρική έκδοση Edition
με 83 ίππους. Τα επίπεδα εξοπλισμού είναι τρία: Edition,
Elegance και Ultimate και σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνουν δερμάτινο τιμόνι, ζάντες αλουμινίου, σύστημα
πολυμέσων με οθόνη αφής 7 ιντσών, Bluetooth, 6 ηχεία,
θύρα USB, χειριστήρια στο τιμόνι, προβολείς LED με φώτα
ημέρας LED, αισθητήρες βροχής/ φωτός και σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας.
Η έκδοση 1.2 Turbo στο επίπεδο εξοπλισμού Elegance
κοστίζει 19.100 ευρώ που το καθιστά την πιο οικονομική
επιλογή στο επίπεδο ισχύος των 125-130 ίππων.
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“Bialbero”: Το «φετίχ»
της Alfa Romeo
ΜΠΟΡΕΊ ΈΝΑΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑΣ να εξελιχθεί σε αντικείμενο λατρείας;
Σίγουρα ναι, όταν στην εξίσωση μπαίνει και το όνομα Alfa Romeo

Τ

ο όνομα Alfa Romeo έχει καταφέρει να εξελιχθεί
σε ένα μύθο της αυτοκίνησης, περιλαμβάνοντας
θρυλικές μορφές, όπως οι Franco Scaglione,
Tazio Nuvolari και Juan Manuel Fangio, μοντέλα
παραγωγής και αγωνιστικά που κατέκτησαν νίκες και τις
καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων. Όπως οι 33 Stradale,
Montreal και GTA, αλλά ακόμα και μηχανολογικές καινοτομίες που εξελίχθηκαν σε «φετίχ».
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ο Orazio Satta Puliga
επικεφαλής της μάρκας από το 1951, αναζητούσε έναν νέο
κινητήρα που θα περνούσε την Alfa Romeo σε μια νέα εποχή. Σε λίγο η Giulietta θα έκανε την εμφάνιση της και θα
έπρεπε να συνοδευόταν από ένα αντάξιο της κινητήριο σύνολο. Για το σχεδιασμό του νέου κινητήρα ο Orazio Satta
Puliga θα εμπιστευόταν τον Giuseppe Busso, έναν άνθρωπο που επίσης συνέδεσε άρρηκτα το όνομα του με τη
μάρκα. Η Alfa Romeo ήδη διέθετε στη γκάμα της κινητήρες
με διπλούς εκκεντροφόρους επικεφαλής, μια προηγμένη
για την εποχή λύση, με το σύνολο που εφοδίαζε την Alfa
Romeo 1900 να ακολουθεί αυτό το σχεδιασμό, έχοντας
κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο το μπλοκ του συνόλου.
Όμως οι οραματιστές Satta Puliga και Busso έβλεπαν ότι
ο νέος κινητήρας δεν θα έπρεπε να αποτελεί απλά μια
εξέλιξη, αλλά ένα άλμα στο μέλλον που θα επιβεβαίωνε για
ακόμα μια φορά τον καινοτόμο χαρακτήρα της Alfa Romeo.
Το 1954, η παρουσίαση της πανέμορφης Giulietta συνοδευόταν από την παρουσίαση ενός νέου κινητήρα, ο οποίος παράλληλα με τα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά διέθετε
και μια πολύ όμορφη εμφάνιση. Στοιχείο που η μάρκα θα
επαναλάμβανε και στο μέλλον με κινητήρες όπως ο “boxer”
και ο “V6 busso”. Ο νέος τετρακύλινδρος σε σειρά κινητήρας κάτω από το καπό της Giuietta είχε χωρητικότητα
1.290κ.εκ. και πήρε το προσωνύμιο “bialbero” από την
ύπαρξη των δύο εκκεντροφόρων επικεφαλής. Αυτή βέβαια
δεν ήταν και η μόνη καινοτομία του. Ο bialbero είχε, τόσο
το μπλοκ, όσο και την κεφαλή κατασκευασμένα από κράμα
αλουμίνιου και χιτώνια από χάλυβα. Παράλληλα οι εκκεντροφόροι κινούσαν άμεσα τις δύο βαλβίδες ανά κύλινδρο,

οι οποίες ήταν τοποθετημένες σε γωνία 80ο επιτρέποντας
την τοποθέτηση του σπινθηριστήρα (μπουζί) σχεδόν στο
κέντρο. Τέλος, ο στροφαλοφόρος άξονας ήταν σφυρήλατος,
στηριζόταν σε 5 κουζινέτα, ενώ ο χρονισμός του συνόλου
γινόταν μέσω καδένας.
Η συνολική απόδοση ήταν 53 ίπποι στις 5.500 σ.α.λ. και
8,5kgm ροπής στις 3.000 σ.α.λ., αλλά ο ίδιος κινητήρας στο
μέλλον θα έφτανε έως και τους 100 ίππους στις 6.500 σ.α.λ.
Με την αγωνιστική παράδοση της μάρκας, δεν προκαλεί
έκπληξη ότι ο Busso κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού,
έλαβε υπόψη του ότι ο κινητήρας κάποια στιγμή θα είχε
εμπλοκή και στους αγώνες. Κάτι βεβαιως που επαληθεύθηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο στις Giulia GTA.
Ο bialbero έδειξε αμέσως τις δυνατότητες του και αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία μεγαλύτερες εκδόσεις του
συνόλου (από 1.6 έως και 2.0 λίτρα) θα εφοδίαζαν εξίσου
επιτυχημένα μοντέλα, όπως η Giulia, η 2000 GTV, η 75 και
η Spider. Οι δυνατότητες του συνόλου ήταν τόσο μεγάλες
που η Alfa Romeo δεν δίστασε να δοκιμάσει μια σειρά
καινοτομιών. Όπως για παράδειγμα τη δημιουργία του μικρότερου τετρακύλινδρου κινητήρα με δύο εκκεντροφόρους
επικεφαλής χωρητικότητας 900κ.εκ., εκδόσεις με μηχανικούς υπερσυμπιεστές και στροβυλοσυμπιεστές καυσαερίων,
κούφιες βαλβίδες εξαγωγής με νάτριο, δεκαεξαβάλβιδες
κεφαλές και δύο μπουζί ανά κύλινδρο. Αλλά και το πρώτο
σύστημα μεταβλητού χρονισμού σε αυτοκίνητο παραγωγής
στην Alfa Romeo Spider του 1980.
Παράλληλα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο bialbero διέθετε ακόμα ένα ιδιαίτερο στοιχείο, το οποίο συνέβαλε εξίσου
στη δημιουργία του μύθου του. Η εμφάνιση του αποτελούσε ένα έργο τέχνης. Οι δύο εκκεντροφόροι επικεφαλής και
η κεντρική τοποθέτηση των μπουζί δημιουργούσαν ένα
πανέμορφο αλουμινένιο κάλυμμα. Κάτι που αποδεικνύει
πως οι Alfa Romeo αποτελούν σημείο αναφοράς σε αισθητικό επίπεδο, τόσο για το αμάξωμα, όσο και για τα μηχανικά τους μέρη. Η καινοτομία και η αισθητική ανέδειξαν τον
bialbero σε ένα από τα «φετίχ» της μάρκας.

Το 1994, ο bialbero πέρασε στην ιστορία μετά από 40 χρόνια ένδοξης πορείας. Η φιλοσοφία όμως της Alfa Romeo να συνδυάζει την
μηχανολογική αρτιότητα με την αισθητική τελειότητα παραμένει
παρούσα και σήμερα. Στις νέες Giulia και Stelvio στοιχεία, όπως τα
τμήματα της ανάρτησης, ο άξονας μετάδοσης από ανθρακονήματα
και το σύστημα πέδησης υπενθυμίζουν ότι η απόδοση και η ομορφιά κάθε άλλο παρά ασυμβίβαστες έννοιες είναι. Άλλωστε μια Alfa
Romeo οφείλει να ξεχωρίζει σε κάθε επίπεδο.
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Πέντε λάθη
που κάνουμε
χρησιμοποιώντας
το air condition
ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΈΡΕΣ ΝΑ ΖΕΣΤΑΊΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΉΣ,
το air condition στο αυτοκίνητο είναι παραπάνω από
σωτήριο. Το χρησιμοποιούμε όμως σωστά;

Έ

χει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι άνθρωποι θα ξεκινούσαν
ένα ταξίδι τις πρώτες πρωινές ώρες για να αποφύγουν την οδήγηση
κάτω από τον καυτό ήλιο. Αντίστοιχα σπάνια θα δούμε κάποιους να
οδηγούν στον αυτοκινητόδρομο με τα παράθυρα κατεβασμένα για να
“επιβιώσουν” από τη ζέστη χωρίς air condition.
Σε αντίθεση με το σήμερα, ο κλιματισμός δεν ήταν βασικός εξοπλισμός πίσω
στη δεκαετία του ’80. Πλέον και το πιο απλό αυτοκίνητο στην αγορά είναι
εξοπλισμένο με air condition. Τα εργοστάσια μάλιστα κάνουν ειδικές μελέτες
έως και στη γεωμετρία των αγωγών και των αεραγωγών σε 3D προσομοιώσεις.
Στόχος είναι να προβλεφθεί ο τέλειος τρόπος ροής του αέρα μέσα στο αυτοκίνητο. Παρ’ όλα αυτά, οι οδηγοί κάνουν ακόμα λάθη όταν χρησιμοποιούν τον
κλιματισμό στο αυτοκίνητο.
Δείτε παρακάτω πέντε από τα πιο κοινά λάθη και μερικές συμβουλές για το
πώς να χρησιμοποιούμε το air condition πιο αποτελεσματικά:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ

1

Ενεργοποίηση του air condition σε πλήρη ισχύ
μόλις μπούμε στο αυτοκίνητο
Το καλοκαίρι, το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου που έχει μείνει παρκαρισμένο για
ώρα στον ήλιο μπορεί να φτάσει στους 60 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η θερμοκρασία
μπορεί να πέσει στους 25 βαθμούς σε περίπου μισή ώρα, αν ακολουθήσουμε μερικές εύκολες οδηγίες. Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι η άμεση ενεργοποίηση του κλιματισμού σε πλήρη ισχύ.
Καλό είναι να ανοίξουμε τις πόρτες και χαμηλώσουμε τα παράθυρα για ένα λεπτό
πριν ενεργοποιήσουμε τον κλιματισμό. Με αυτή την απλή κίνηση η θερμοκρασία
στην καμπίνα μειώνεται αισθητά. Μπορούμε με μεγαλύτερη άνεση να εισέλθουμε
στο εσωτερικό και αφού κλείσουμε τις πόρτες και τα παράθυρα να ενεργοποιήσουμε τον κλιματισμό. Η καμπίνα θα μπορέσει να φτάσει έτσι ταχύτερα σε πιο ευχάριστες θερμοκρασίες.

Δεν ανοίγουμε το
κλιματιστικό το πρωί
γιατί έχει πιο “δροσιά”
Αναλόγως την περίοδο και την περιοχή
που κινούμαστε, κάποια πρωινά μπορεί
να είναι πιο δροσερά. Παρόλα αυτά, είναι
καλή ιδέα να ενεργοποιούμε τον κλιματισμό του αυτοκινήτου, ακόμη και αν
ρυθμίσουμε τη θερμοκρασία σε υψηλά
επίπεδα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουμε το θόλωμα στα παράθυρα όταν η
εξωτερική θερμοκρασία αρχίζει να
ανεβαίνει ελαφρά.

2
Μένουμε με την
ανακύκλωση
αέρα
ενεργοποιημένη
Αυτό είναι ένα ακόμη “κλασικό” λάθος στη χρήση του
air condition. Μπορεί το
να γυρίσουμε το σύστημα
στην ανακύκλωση να βοηθά λίγο στα πρώτα λεπτά,
ωστόσο η μόνιμη χρήση
θα έχει ως αποτέλεσμα το
θόλωμα των παραθύρων. Η
ιδανική επιλογή είναι να
χρησιμοποιούμε το κουμπί
“Auto” όπου αυτό υπάρχει.
Το σύστημα κλιματισμού
λειτουργεί με έναν “έξυπνο” τρόπο για την τάχιστη
ψύξη της καμπίνας χωρίς
να απαιτείται από εμάς καμία άλλη ενέργεια. Κάποιοι
το έχουν μελετήσει πολύ
αυτό το κουμπί και έχουν
κάνει χιλιάδες προσομοιώσεις για τη δική μας άνεση.
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3

Ρύθμιση των αεραγωγών
στο πρόσωπο
Είναι πολλές φορές που λόγω της ζέστης δεν
αισθανόμαστε την ψύξη του κλιματισμού και
θέλουμε απλά να γυρίσουμε τις περσίδες των
αεραγωγών επάνω μας. Μπορεί στιγμιαία να
νιώσουμε λίγο καλύτερα, ωστόσο δεν είναι θέμα
θερμοκρασίας. Το μυστικό είναι η κατεύθυνση
στην οποία ο αέρας ρέει μέσα στο αυτοκίνητο.

4

Για να επιτευχθεί ομοιόμορφη κατανομή της
ροής αέρα, τα ακροφύσια πρέπει να δείχνουν
προς τα πάνω, όχι προς τα πρόσωπα των
ανθρώπων. Με αυτή την απλή κίνηση ο αέρας
ρέει γύρω από το εσωτερικό του αυτοκινήτου
και φτάνει σε κάθε επιβάτη μέσα σε αυτό
πιο εύκολα. Ο ψυχρός αέρας είναι βαρύτερος
και γεμίζει την καμπίνα από πάνω προς τα
κάτω, δημιουργώντας μια συνολικά ευχάριστη
ατμόσφαιρα.

5

Κακή συντήρηση
Όπως συμβαίνει και με τον κινητήρα ή τα φρένα ενός
αυτοκινήτου, το σύστημα κλιματισμού απαιτεί επίσης
ειδική συντήρηση. Συνιστάται η αλλαγή των φίλτρων
κάθε 15.000 ή 20.000 χιλιόμετρα για να αποτρέψουμε
μειωμένο ρυθμό ροής και έντασης.
Τέλος, είναι σημαντικό να μην υποτιμούμε τις επιπτώσεις
της θερμότητας όταν οδηγούμε το καλοκαίρι. Μια
εσωτερική θερμοκρασία 35° C αναγκάζει τον οδηγό να
αντιδρά έως και 20% πιο αργά από ότι στους 25° C. Το
αποτέλεσμα είναι αντίστοιχο με την οδήγηση με επίπεδο
αλκοόλ αίματος περίπου 0,5 g/l. Για το λόγο αυτό είναι
σημαντικό να διατηρούμε το χώρο των επιβατών δροσερό
και καλά αεριζόμενο.
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