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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΟΥ

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΙΣΩΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ 
ΓΑΝΤΙ στη θεµατολογία µας αυτό 
το µήνα! Κι αυτό γιατί παρά το 
πλήρως ηλεκτρικό Audi e-tron 
των 75.000 ευρώ, που κλέβει 
εκ πρώτης τις εντυπώσεις, ο 
πραγµατικός ήρωας σε αυτό το 
τεύχος είναι το νέο Dacia Sandero 
Stepway.

Το αντίθετο άκρο στην κατηγορία που πατά 
το e-tron, αφού µε τιµή κάτω από 14.500 
ευρώ, το Stepway είναι δικαιωµατικά το 
φθηνότερο SUV/Crossover στην Ελλάδα. 

Τουλάχιστον µε ένα αξιόλογο πακέτο κινητήρα και 
εξοπλισµού. Και αυτό που καταφέρνει εδώ η Dacia 
είναι να αλλάζει και πάλι τους κανόνες, δηµιουργώ-
ντας ένα αυτοκίνητο φθηνό αλλά όχι “φτηνιάρικο”. 
Στα χέρια µας η ενδιαφέρουσα έκδοση µε LPG 
µοιάζει να ενσωµατώνει το προφίλ του µέσου Έλλη-
να που θέλει ένα µικρό, οικονοµικό SUV... αλλά δε 
µπορεί να το αποκτήσει.

Η σταδιακή “SUVοποίηση” της αυτοκίνησης πάντως 
δεν αφήνει ανεπηρέαστο και αυτό το τεύχος µας, 
αφού τα 3 στα 4 αυτοκίνητα που οδηγήσαµε αυτό το 
µήνα είναι αυτής της νέας τάσης. Έτσι στα χέρια µας 
βρέθηκε και το Nissan Juke, ξανά, αλλά αυτή τη φο-
ρά στην έκδοση µε το αυτόµατο 7άρι κιβώτιο διπλού 
συµπλέκτη. Και ένα αυτόµατο Juke είναι καλύτερο 
σε όλα από ένα χειροκίνητο και κυρίως είναι πιο 
ξεκούραστο στην καθηµερινότητα. Άλλωστε γι αυτό 
οι 2 στους 5 αγοραστές ψάχνουν ένα SUV. Για άνεση 
και βέβαια για χώρους.

Παρόλα αυτά, τα supermini δεν πεθαίνουν και 
βεβαίως συνεχίζουν να οδηγούν την αγορά µε τις 
περισσότερες πωλήσεις. Και το µικρό Mazda2 είναι 
µια εναλλακτική πρόταση, κυριολεκτικά για “ψαγµέ-
νους” οδηγούς, αφού προσφέρει εκτός από ποιότητα 
και οικονοµία, ίσως την καλύτερη οδηγική αίσθη-
ση σήµερα στην κατηγορία. Με τιµόνι και κιβώτιο 
ταχυτήτων που θα ζήλευαν πολλά αυτοκίνητα, το 
“2αράκι” αξίζει να το δει κανείς και να το µελετήσει 
σε βάθος.

Έτσι λοιπόν, ότι και να ψάχνει κανείς, πολυτέλεια, 
επιδόσεις ή πιο απλά ένα αυτοκίνητο να κάνει τη 
δουλειά του, το 5ο σε σειρά τεύχος του trcoff .gr τα 
έχει όλα. Καλή µας ανάγνωση!

EDITORIAL

Η Dacia ρίχνει στην αγορά το νέο Sandero Stepway, 
το οποίο ανεβάζει δραµατικά τον πήχη 

στα προσιτά µικρά crossover

Το Mazda2 αποτελεί την εναλλακτική πρόταση στην κατηγορία 
των supermini, προσφέροντας ποιότητα και αδιαµφισβήτητη 

ιαπωνική αξιοπιστία σε ένα πακέτο που αξίζει την προσοχή µας

Το e-tron quattro είναι το πρώτο 100% 
ηλεκτρικό SUV της Audi και δε στερείται το παραµικρό 

σε πολυτέλεια αλλά και επιδόσεις

To υδρογονοκίνητο Mirai διένυσε 1003 χλµ µε έναν 
ανεφοδιασµό και δείχνει πως η Toyota οδηγεί τις 

εξελίξεις σε ένα µέλλον µηδενικών ρύπων
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ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Μετά από ένα καινοτόµο πείραµα στην ανθρωποκεντρική 
σχεδίαση, η Ford αποκάλυψε τα χαρακτηριστικά που συγκέ-
ντρωσαν τις περισσότερες προτιµήσεις για το νέο Puma ST 
Gold Edition, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε περιορισµένο 
αριθµό αντιτύπων αργότερα µέσα στη χρονιά. Οι χρήστες 
σε Twitter και Instagram σε Ευρώπη και Ελλάδα κατέθεσαν 
τις προτιµήσεις τους µέσω των καναλιών της Ford στα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης δίνοντας σχεδόν 275.000 ψήφους. Οι 
ψηφοφορίες πραγµατοποιήθηκαν σε διάστηµα 10 ηµερών, µε 
τους συµµετέχοντες να επιλέγουν τους χρωµατικούς συνδυα-
σµούς στοιχείων όπως εξωτερικό φινίρισµα, αυτοκόλλητα και 
δαγκάνες φρένων – αποφασίζοντας ακόµα και το όνοµά του.

Ως αποτέλεσµα το πρώτο µοντέλο της Ford Performance που 
σχεδιάστηκε µε τη βοήθεια του κοινού θα έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά (σε παρένθεση η επικρατέστερη ψηφοφορία 
από Ελλάδα):

Εξωτερικό χρώµα: Μαύρο (55%)

∆αγκάνες φρένων: Κόκκινο (72%)

Ραφές ζωνών ασφαλείας: Γκρι (60%)

Εξωτερικά αυτοκόλλητα: Γραµµές (74%)

Εξωτερικά διακριτικά σήµατα: Σήµατα ST (90%)

∆ιακοσµητικά µαρσπιέ: Puma (55%)

Πινακίδα µοντέλου: ST (51%)

Όνοµα: ST Gold Edition (58%)

Τα αποτελέσµατα κάθε ψηφοφορίας συλλέχθηκαν από τις Ευ-
ρωπαϊκές αγορές και τα κεντρικά κανάλια της Ford Ευρώπης 
πριν γίνει αντιπαραβολή για την ανάδειξη της επικρατέστε-
ρης συνολικής εµφάνισης.

Το Puma ST Gold Edition κινείται από τον γνώριµο βενζινο-
κινητήρα 1.5 EcoBoost που αποδίδει 200 ίππους, προσφέρο-
ντας επιτάχυνση 0 100 km/h σε 6,7 δευτερόλεπτα. Η σειρά 
τεχνολογιών Sports Technologies περιλαµβάνει επιλέξιµα 
προφίλ οδήγησης, συµπεριλαµβανοµένων των Sport, Track 
και Eco, ένα µοναδικό στην κατηγορία µπλοκέ διαφορικό, 
πατενταρισµένα ελατήρια ανακατανοµής πλευρικών φορτίων 
(force vectoring springs) και µοναδικά χαρακτηριστικά ανάρ-
τησης και συστήµατος διεύθυνσης για εξαιρετική απόκριση 
στις στροφές.

Το Puma ST Gold Edition θα κατασκευαστεί σε περιορισµέ-
νο αριθµό αντιτύπων και οι παραδόσεις του θα ξεκινήσουν 
προς το τέλος της χρονιάς.

Νέο DS 7 Crossback 
E-Tense 225
Η ΓΚΑΜΑ ΤΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΤΟΥ DS 7 
CROSSBACK E-TENSE µεγαλώνει µε την 
έλευση της νέας δυναµικής έκδοσης E-Tense 225.

Πρόκειται για τη 2η plug-in υβριδική έκδο-
ση στη γκάµα του µοντέλου, µετά την κο-
ρυφαία E-Tense 4x4 300hp. Η νέα «µικρή» 
έκδοση συνδυάζει το οικολογικό προφίλ µε 
όλα τα δυναµικά χαρακτηριστικά, σε ένα 
οικονοµικότερο «σύνολο» που απευθύνεται 
σε ευρύτερο κοινό. Σε καµία περίπτωση 
δεν υπάρχουν περιορισµοί σε κοµψότητα, 
πολυτέλεια και άνεση.

Ο συνδυασµός του turbo κινητήρα βενζίνης 
των 1,6 λίτρων µε έναν ηλεκτροκινητήρα, 
στην προκειµένη περίπτωση αποδίδει 225 
ίππους και 360 Nm ροπής. Η ισχύς αυτή 
καταλήγει στους εµπρός τροχούς, ενισχύο-
ντας σηµαντικά τη γκάµα του µοντέλου. Η 
εν λόγω έκδοση διαθέτει έναν ηλεκτροκι-
νητήρα 110kW, έναν κινητήρα εσωτερικής 
καύσεως 180hp και µια επαναφορτιζόµενη 
µπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 
13,2kW. Η συνδυαστική ισχύς των 225 hp, 
καταλήγει µέσω του αυτόµατου κιβωτίου 8 
ταχυτήτων (ΕΑΤ8) στους εµπρός τροχούς.

Το DS 7 Crossback E-Tense 225, επιτυγχά-
νει αυτονοµία της τάξεως των 55 χλµ σε 
λειτουργία µηδενικών εκποµπών προσφέ-
ροντας την µέγιστη ηλεκτρική οδηγική 
εµπειρία, ενώ εκπέµπει µόλις 31g/km CO2 
σε υβριδική χρήση. Η µέση κατανάλωση 
καυσίµου είναι 1,4 lt/100 km στην υβρι-
δική λειτουργία, ενώ παράλληλα µέσω 
Wallbox 7,4kW το µοντέλο παρέχει τη δυ-
νατότητα φόρτισης της µπαταρίας σε 1 ώρα 
και 45 λεπτά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 
συγκεκριµένη διάταξη δεν επηρεάζει τόσο 
τους χώρους στο εσωτερικό της καµπίνας, 
όσο και τον χώρο αποσκευών λόγω της 
ενσωµάτωσης των µπαταριών κάτω από το 
πάτωµα.

Σε ότι αφορά στις εκδόσεις εξοπλισµού, το 
Plug-in υβριδικό DS 7 Crossback E-Tense 
225 διατίθεται σε εκδόσεις So Chic και 
Performance Line. Οι τιµές ξεκινούν από 
46.300 ευρώ µε το όφελος του προγράµµα-
τος Eco-Bonus.

Ford Puma ST Gold Edition 
σε περιορισµένη παραγωγή
Η FORD ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ και τα βασικά χαρακτηριστικά 
του νέου Puma ST Gold Edition, όπως αναδείχθηκαν µέσα από 
ψηφοφορίες που διοργάνωσε η µάρκα στα social media σε 
Ευρώπη και Ελλάδα.
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ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Η BMW iX είναι ηλεκτρική, 
πολυτελής και µε έως 
523 ίππους

Η BMW IX ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ στη µαζική 
παραγωγή και αναµένεται στην αγορά από το Νοέµβριο του 2021.

Συστήµατα υποστήριξης
Η BMW iX προσφέρει σηµαντικές δυνατότητες αυτοµατοποιηµένης οδήγησης και 
λειτουργιών στάθµευσης, µε προοπτική λειτουργικότητας Επιπέδου 3, µεσοπρόθεσµα. 
Μία νέα γενιά αισθητήρων, ένα νέο πακέτο λογισµικού σε συνδυασµό µε µια πλατ-
φόρµα υψηλής υπολογιστικής ισχύος προσφέρουν τη βάση για εξαιρετική νοηµοσύνη. 
Πέντε κάµερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ και 12 αισθητήρες υπερήχων χρησιµοποιού-
νται για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος χώρου του οχήµατος.

Η iX διαθέτει την πιο εκτενή λίστα στάνταρ συστηµάτων υποστήριξης οδηγού από 
οποιοδήποτε άλλο µοντέλο BMW. Το σύστηµα προειδοποίησης εµπρόσθιας σύγκρου-
σης, για παράδειγµα, ανιχνεύει τώρα επερχόµενα οχήµατα στρίβοντας αριστερά (σε 
χώρες όπου τα οχήµατα κινούνται στη δεξιά πλευρά) καθώς και δικυκλιστές και πεζούς 
στρίβοντας δεξιά. Η διαθεσιµότητα του προαιρετικού συστήµατος Steering & Lane 
Control Assistant έχει επεκταθεί σηµαντικά, ενώ το προαιρετικό Active Cruise Control 
µε λειτουργία Stop&Go προσφέρει βελτιωµένη ρύθµιση απόστασης. Η λειτουργία exit 
warning, που προειδοποιεί για παρουσία δικυκλιστών ή πεζών στον περιβάλλοντα 
χώρο πριν ανοίξουν οι πόρτες και το Remote Thest  Recorder είναι νέα χαρακτηριστικά. 
Στη λίστα στάνταρ εξοπλισµού της BMW iX βρίσκεται το Parking Assistant που περι-
λαµβάνει Reversing Assist Camera και Reversing Assistant.

Ιδιαίτερη σχεδίαση!
Ο χαρακτήρας της BMW iX αντανακλάται βεβαίως και στη σχεδίαση. Το επιβλητικό 
στυλ αµαξώµατος έχει περίτεχνες λεπτοµέρειες που δηµιουργούν µία αύρα πολυτέ-
λειας. Φυσικά κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι η τεράστια (και σχεδόν τελείως κλειστή) 
µάσκα “νεφρών”. Μάλιστα, στην επιφάνεια της έχουν εφαρµοστεί καινοτόµες τεχνικές 
κατασκευής, ενώ ενσωµατώνει κάµερα και αισθητήρες ραντάρ.

Η iX είναι σχεδιασµένη όµως από µέσα προς τα έξω. Το εσωτερικό προσφέρει µια 
ανώτερη αίσθηση ποιότητας, άφθονους χώρους και νέα καθίσµατα µε ενσωµατωµένα 
προσκέφαλα. Η απουσία κεντρικού τούνελ δηµιουργεί πρόσθετο χώρο για τα πόδια 
και επαρκή χώρο για λύσεις αποθήκευσης. Το πάνελ ελέγχου µε µπάρες και επιφά-
νειες αφής αλλά και ένα διθέσιο διακόπτη ως επιλογέα ταχυτήτων προσθέτει κάποιες 
µοντέρνες πινελιές. Εκτός από το BMW Curved Display, υπάρχει ένα εξαγωνικό τιµόνι 
αλλά και µια ενσωµάτωση του projector χωρίς πλαίσιο του Head-Up Display.

Η BMW iX αναµένεται στην αγορά από το Νοέµβριο του 2021.

Νέο iDrive στο εσωτερικό
Η νέα γενιά του συστήµατος απεικόνισης και λειτουργίας iDrive που κάνει το ντε-
µπούτο του στην BMW iX επεκτείνει την αλληλεπίδραση µεταξύ οδηγού και οχήµατος 
και τη µετατρέπει σε φυσικό διάλογο. Βασίζεται στο νέο λειτουργικό σύστηµα BMW 
Operating System 8 και έχει σχεδιαστεί µε σαφή έµφαση στη λειτουργικότητα της 
οθόνης αφής και στη λεκτική επικοινωνία µε τον ψηφιακό βοηθό. Σε αυτό το πλήρως 
ψηφιακό σύστηµα BMW Curved Display, το τµήµα της οθόνης ενδείξεων (12,3”) και 
η οθόνη ελέγχου (14,9”) συγχωνεύονται σε µια µονάδα πίσω από ένα κρύσταλλο κε-
κλιµένο προς τον οδηγό. Ο ψηφιακός βοηθός έχει αποκτήσει πρόσθετες ικανότητες και 
χρησιµοποιεί νέα γραφικά για να επικοινωνεί µε τους επιβάτες.

Το βασισµένο σε cloud σύστηµα πλοήγησης BMW Maps και το Augmented Reality 
Video στην οθόνη ελέγχου διασφαλίζουν γρήγορο και ακριβή προγραµµατισµό δια-
δροµής, διευκολύνοντας τον οδηγό να βρει το δρόµο. Η χρήση τεχνολογίας 5G και η 
δυνατότητα ενσωµάτωσης ενός προσωπικού mobile λογαριασµού στο αυτοκίνητο, 
ενισχύουν το πρωτοποριακό προφίλ της BMW iX.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚ∆ΟΣΗ TOURING για την νέα 
Porsche 911 GT3. Πρακτικά είναι η ίδια καλή και 
top spec GT3, χωρίς την ψηλή “φτερούγα” και µε 
6άρι µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων. 
Ο λύκος φόρεσε προβιά…

Για τους περισσότερους οδηγούς, αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή της 
Porsche 911 GT3. Το Touring Package χαρίζει διακριτικότητα και περισ-
σότερη άνεση χωρίς να θυσιάζει τίποτα σε επιδόσεις και ικανότητες. Για 
τους υπόλοιπους, είναι µια 911, όµως αυτοί που γνωρίζουν… θα κατα-

λάβουν ότι εδώ έχουµε το λύκο µε προβιά! Κάτω από το πίσω καπό βρίσκεται 
ο ίδιος ατµοσφαιρικός κινητήρας της νέας GT3, αποδίδοντας 510 ίππους. Το 
µοντέλο µάλιστα διατίθεται ως στάνταρ µε µηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων και 
για πρώτη φορά το αυτόµατο 7άρι διπλού συµπλέκτη PDK διατίθεται χωρίς 
πρόσθετο κόστος.

Η πιο προφανής διαφοροποίηση της Touring είναι η απουσία της µεγάλης 
σταθερής αεροτοµής που βλέπουµε στην “κανονική” 911 GT3. Εδώ µάλιστα 
το έξτρα απαιτούµενο downforce στις υψηλές ταχύτητες επιτυγχάνεται µε ένα 
αυτόµατα αναδυόµενο πίσω σπόιλερ που σε συνθήκες βόλτα ενσωµατώνεται 
στο αµάξωµα δίνοντας την έξτρα διακριτικότητα στην καθηµερινή οδήγηση. 
Οι διαφοροποιήσεις συνεχίζονται στο ασηµί πλαίσιο των παραθύρων (µαύρο 
στην τυπική GT3), ενώ ολόκληρος ο εµπρός προφυλακτήρας είναι βαµµέ-
νος στο χρώµα του αυτοκινήτου. Πίσω υπάρχει και µια κόκκινη φωτιζόµε-
νη γρίλια, ενώ πιο κάτω ο φαρδύς προφυλακτήρας είναι ίδιος µε την GT3, 
συµπεριλαµβανοµένου τις διπλές µεγάλες απολήξεις στο κέντρο. Πρόσθετες 
δερµάτινες επενδύσεις χαρίζουν µια έξτρα δόση ποιότητας στην καµπίνα της 
GT3 Touring. Το πακέτο εξοπλισµού περιλαµβάνει επίσης ολόκληρη τη λίστα 
του προαιρετικού εξοπλισµού στην 911 GT3, όπως όλες τις αποχρώσεις στις 
ζάντες, τους full LED προβολείς Porsche Dynamic Light System µε το Porsche 
Dynamic Light System Plus, PCCB κεραµικά φρένα, σύστηµα ανύψωσης στην 
εµπρός ανάρτηση, όλους τους τύπους των καθισµάτων και βεβαίως το πακέτο 
Chrono.

Ο 4-λιτρος µε 6 κυλίνδρους boxer κινητήρας, αποδίδει 510 ίππους και βασί-
ζεται στον κινητήρα της 911 GT3 R που δοκιµάστηκε στους αγώνες αντοχής. 
Παρά το αρκετά φαρδύτερο αµάξωµα, το βάρος της νέας GT3 αγγίζει τα 1.418 
kg µε µηχανικό κιβώτιο ή τα 1.435 kg µε το αυτόµατο PDK. Το εµπρός καπό 
είναι εξολοκλήρου από ανθρακονήµατα (CFRP) που µαζί µε τα ελαφρωµένα 
κρύσταλλα, την ελαφρύτερη εξάτµιση και τις σφυρήλατες ζάντες “γλιτώνουν” 
αρκετά έξτρα κιλά.

Η νέα τεχνολογική ναυαρχίδα της BMW είναι η 
iX. Ένα σπορ SUV (SAV) που συνδυάζει οδηγι-
κή απόλαυση µηδενικών ρύπων, σπορ ευελιξία 
και µία ασυναγώνιστη αυτονοµία. Με πρωτο-

ποριακό στυλ και έµφαση στην πολυτέλεια και την ευρυ-
χωρία, η BMW iX ενσαρκώνει µία φρέσκια ερµηνεία της 
φιλοσοφίας Sports Activity Vehicle (SAV). Σχεδιασµένη 
εξ αρχής ως αµιγώς ηλεκτρική, βασίζεται σε ένα νέο πα-
κέτο τεχνολογικών εργαλείων για το µέλλον, µε τεράστιες 
δυνατότητες για καινοτοµίες στους τοµείς αυτοµατο-
ποιηµένης οδήγησης, λειτουργίας, συνδεσιµότητας και 
ψηφιακών υπηρεσιών. Ως αποτέλεσµα, προσφέρει µία 
κορυφαία εµπειρία πολυτελούς µετακίνησης.

Η BMW iX θα λανσαριστεί σε δύο εκδόσεις. Και οι δύο 
διαθέτουν ηλεκτρικό σύστηµα τετρακίνησης, µε συνδυ-
ασµένη ισχύ 523 hp στην iX xDrive50 και 326 hp στην 
xDrive40. Το σύστηµα κίνησης σε συνδυασµό µε την 
τελευταία τεχνολογία κυψελών µπαταριών προσφέρει αυ-
τονοµίες 630 km στην xDrive50 και µέχρι 425 km στην 
xDrive40. Αργότερα θα ακολουθήσει και η BMW iX M60 
µε ισχύ πάνω από 600 hp για ακόµη πιο σπορ επιδόσεις.

Ηλεκτρικό σύστηµα τετρακίνησης
Το ηλεκτρικό σύστηµα τετρακίνησης της BMW iX µετα-
φέρει ακριβώς τη σωστή ποσότητα ροπής στους εµπρός 
και πίσω τροχούς σε όλες τις συνθήκες οδήγησης. Ο 
ευφυής έλεγχος επιτρέπει πλήρως µεταβλητή µετάδοση 
– από πολύ αποδοτική µετάδοση κίνησης µόνο στους πί-
σω τροχούς µέχρι µετάδοση σε όλους τους τροχούς που 
µεγιστοποιεί την πρόσφυση. Η διαχείριση ολίσθησης 
τροχών σε συνδυασµό για πρώτη φορά µε τετρακίνηση 
βελτιώνει περαιτέρω την ελκτική πρόσφυση και ευστά-
θεια. Ενσωµατωµένη στη µονάδα ελέγχου συστήµατος 
κίνησης, προσφέρει ταχύτατες και ακριβείς διορθωτικές 
ενέργειες, ώστε το αυτοκίνητο να κινείται άνετα σε όλες 
τις περιπτώσεις. Ακόµα και σε δυσµενείς καιρικές και 
οδικές συνθήκες. Η BMW iX xDrive50 έχει επιτάχυνση 
0-100 km/h σε 4,6 δευτ., ενώ η BMW iX xDrive40 πετυ-
χαίνει το ίδιο σπριντ σε 6,1 δευτερόλεπτα.

Porsche 911 GT3 
Touring

Τεχνολογία κίνησης
Η 5η γενιά της τεχνολογίας eDrive στην BMW iX βασίζεται σε ένα σύστηµα κίνησης που συγκεντρώνει τον 
ηλεκτροκινητήρα, τα ηλεκτρονικά ισχύος και το κιβώτιο σε ένα κέλυφος. Η ενσωµάτωση του συστήµατος 
ηλεκτροκίνησης προσφέρει πλεονεκτήµατα τόσο στην ενεργειακή πυκνότητα όσο και στην απόδοση, καταλαµ-
βάνοντας ελάχιστο χώρο µεταξύ εµπρός και πίσω άξονα.

Και οι δύο ηλεκτροκινητήρες στην iX λειτουργούν σύµφωνα µε την αρχή ενός σύγχρονου µοτέρ ηλεκτρικής 
διέγερσης, µε ρότορα επαγωγικής διέγερσης (ρεύµα σε πηνίο) αντί για µόνιµους µαγνήτες. Αυτό σηµαίνει ότι 
παράγουν άµεσα τη µέγιστη ροπή τους από στάση, και τη διατηρούν σε µεγάλο εύρος στροφών. Η µέγιστη 
συνδυασµένη ροπή ανέρχεται σε 630 Nm στην BMW iX xDrive40 ενώ είναι ακόµα υψηλότερη, στα 765 Nm 
στην xDrive50.

Η ανάκτηση ενέργειας αυξάνει την απόδοση και την αυτονοµία της BMW iΧ. Το επίπεδο ανάκτησης ενέρ-
γειας µέσω πέδησης µπορεί να προσαρµόζεται στις οδικές συνθήκες, όπως ανιχνεύονται από δεδοµένα του 
συστήµατος πλοήγησης και τους αισθητήρες των συστηµάτων υποστήριξης οδηγού. Για παράδειγµα, όταν το 
αυτοκίνητο πλησιάζει σε µία διασταύρωση, η ισχύς ανάκτησης ενέργειας µπορεί να αυξηθεί και η ενέργεια 
να τροφοδοτηθεί στη µπαταρία υψηλής τάσης ενώ παράγεται και η απαιτούµενη ισχύς πέδησης. Από την 
άλλη, στον ανοιχτό δρόµο, η λειτουργία coasting (ρολάρισµα) ενεργοποιείται όποτε ο οδηγός σηκώνει το πόδι 
του από το γκάζι. Η προσαρµοζόµενη ανάκτηση ενέργειας είναι η στάνταρ ρύθµιση στη θέση D. Εναλλακτικά, 
ο οδηγός µπορεί να επιλέξει ένα υψηλό, µεσαίο ή χαµηλό επίπεδο Brake Energy Regeneration για όλες τις 
οδηγικές συνθήκες στο µενού BMW iDrive.

Μπαταρία
Η 5η γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive περιλαµβά-
νει µία µπαταρία υψηλής τάσης µε την τελευταία τε-
χνολογία κυψελών µπαταριών. Η βαρυµετρική ενερ-
γειακή πυκνότητα σε επίπεδο κυψέλης είναι περίπου 
40% υψηλότερη από την αντίστοιχη της µπαταρίας 
που χρησιµοποιείται στο µοντέλο BMW i3 του 2020. 
Η iX xDrive50 εφοδιάζεται µε µπαταρία µε καθαρό 
ενεργειακό περιεχόµενο 105,2 kWh (συνολικό ενερ-
γειακό περιεχόµενο: 111,5 kWh), ενώ η µπαταρία της 
xDrive40 έχει καθαρό ενεργειακό περιεχόµενο of 71 
kWh (συνολικό ενεργειακό περιεχόµενο: 76,6 kWh).

Η φόρτιση µε συνεχές ρεύµα (DC) µπορεί να γίνεται 
µε ισχύ έως και 200 kW (iX xDrive50) ή 150 kW (iX 
xDrive40). Το επίπεδο φόρτισης µπορεί να αυξηθεί 
από 10 – 80% σε περίπου 35 λεπτά στην xDrive50 ή 
31 λεπτά στην περίπτωση της xDrive40.
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∆ύο ηλεκτρικά Nissan LEAF στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης
Πρόσφατα ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης προµηθεύτηκε δύο Nissan LEAF, στο πλαίσιο της γενικότερης 
προσπάθειας αναβάθµισης του στόλου του και µε γνώµονα την προώθηση της βιώσιµης κινητι-
κότητας στην συνείδηση των υπαλλήλων και των δηµοτών του. Το δύο αµιγώς ηλεκτρικά αυτο-
κίνητα, η αγορά των οποίων χρηµατοδοτήθηκε µέσω ΕΣΠΑ, θα ενισχύσουν την περιβαλλοντική 
στρατηγική του ∆ήµου, στο πλαίσιο της µετάβασής του σε “πράσινες” πρακτικές µετακίνησης και 
διαχείρισης. Το Nissan LEAF µπορεί να αποκτηθεί µε το πρόγραµµα το πρόγραµµα «Κινούµαι 
Ηλεκτρικά» σε τιµές που ξεκινούν από τις 27.500€ για την έκδοση µε την µπαταρία των 40Kw, 
συµπεριλαµβανοµένων της επιδότησης και απόσυρσης παλαιού οχήµατος.

Subaru 
µε όφελος 
έως και 3.000€
Η ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ MOTORS AE, επίση-
µος εισαγωγέας των αυτοκινήτων 
Subaru στην Ελλάδα, προσφέρει µία 
µοναδική ευκαιρία στους υποψή-
φιους αγοραστές. Για ένα SUV, 
Crossover ή αυτοκίνητο πόλης, η 
Subaru έχει µια γκάµα που καλύ-
πτει όλες τις ανάγκες και µάλιστα µε 
ετοιµοπαράδοτα αυτοκίνητα. Πλέον 
η ελληνική αντιπροσωπεία προσφέ-
ρει και ένα σηµαντικό όφελος έως 
και 3.000€ στην αγορά οποιουδήπο-
τε νέου, ετοιµοπαράδοτου µοντέλου 
Subaru. Η προσφορά αφορά στα 
Subaru XV, Impreza, Forester καθώς 
και το νέο Outback που µόλις λανσα-
ρίστηκε στην ελληνική αγορά. Iσχύει 
για παραγγελίες νέων αυτοκινήτων 
µέχρι 17 Ιουλίου 2021 βάσει διαθε-
σιµότητας αποθέµατος.

JAXA και Honda θέλουν να δηµιουργήσουν 
ανανεώσιµη ενέργεια στο διάστηµα
Η Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστηµικής Έρευνας (JAXA) και η Honda 
ανακοίνωσαν σχέδιο για την έναρξη µιας κοινής µελέτης προκειµέ-
νου να δηµιουργήσουν ένα «κυκλικό σύστηµα ανανεώσιµης ενέργει-
ας» στο διάστηµα, σχεδιασµένο για την παροχή οξυγόνου, υδρογόνου 
και ηλεκτρισµού για τα σεληνικά φυλάκια και τα σεληνιακά οχήµατα 
(rovers).

Κάτι τέτοιο συνδυάζει ένα σύστηµα ηλεκτρόλυσης νερού υψηλής 
διαφορικής πίεσης, το οποίο παράγει οξυγόνο και υδρογόνο µέσω 
ηλιακής ενέργειας και ένα σύστηµα κυψελών καυσίµου που παράγει 
ηλεκτρισµό και νερό από οξυγόνο και υδρογόνο. Το σύστηµα κυψε-
λών καυσίµου θα προέρχεται από τη Honda.

Σε αυτό το κοινό ερευνητικό project, η JAXA αναπτύσσει τις συνθή-
κες της µελέτης σύµφωνα µε τα σενάρια και τις απαιτήσεις των δια-
στηµικών αποστολών που σχετίζονται µε τη παραγωγή οξυγόνου στο 
∆ιαστηµικό Σταθµό Gateway και την παροχή ηλεκτρισµού στα rovers 
επί σεληνιακού εδάφους. Η Honda διεξάγει τεχνολογικές µελέτες για 
την πραγµατοποίηση των αποστολών και υλοποίηση των σεναρίων 
που θέτει η JAXA.

Αυτό είναι 
το νέο λογότυπο της Dacia
Από την ίδρυσή της, η Dacia παραβιάζει συνεχώς τους κανόνες και εµφανίζεται σήµερα σε ένα νέο, πιο δυναµικό και 
πιο σύγχρονο ύφος. Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην ιστορία της µάρκας και περιλαµβάνει το νέο λογότυπο, το έµβληµα 
και τα χρώµατα του. Ενώ τα συστατικά της επιτυχίας παραµένουν τα ίδια, η νέα εταιρική ταυτότητα αντικατοπτρίζει 
τις ίδιες αξίες: απλότητα, αυθεντικότητα και στιβαρότητα, πάντα σε λογική τιµή. Όπως τονίζει και ο CEO της µάρκας, 
Denis Le Vot, η Dacia είναι µια µάρκα “προσιτή” και “ελκυστική”. Το νέο λογότυπο δηµιουργήθηκε εσωτερικά από 
την οµάδα σχεδιασµού της Dacia, µε την επιθυµία να εκφράσουν την ουσία της µάρκας που την καθοδηγεί από το 
ξεκίνηµα της.

Στο νέο λογότυπο τα γράµµατα “D” και “C” είναι αντικριστά, µε γεωµετρικές γραµ-
µές που δίνουν την αίσθηση µιας µηχανικής κίνησης στη σειρά των γραµµάτων. Η 
γενικότερη φιλοσοφία είναι τα απλά και κατανοητά γραφικά. Το χρωµατικό σχέδιο, 
βασισµένο στο χακί-πράσινο, προκαλεί την εγγύτητα της µάρκας στη φύση, µαζί µε 
τα δευτερεύοντα επίσης “γήινα” χρώµατα, όπως σκούρο χακί, καφέ και πορτοκαλί. 

Ήδη η νέα εταιρική ταυτότητα της Dacia εµφανίζεται σε διάφορα κανάλια επικοινωνίας, σε φυλλάδια και σε διαφηµί-
σεις. Οι εκθέσεις της µάρκας θα αλλάξουν σταδιακά στο νέο σχήµα από τις αρχές του 2022, ενώ το νέο λογότυπο θα 
ενσωµατωθεί στα αυτοκίνητα το δεύτερο µισό του 2022.

Dacia
Από την ίδρυσή της, η Dacia παραβιάζει συνεχώς τους κανόνες και εµφανίζεται σήµερα σε ένα νέο, πιο δυναµικό και 
πιο σύγχρονο ύφος. Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην ιστορία της µάρκας και περιλαµβάνει το νέο λογότυπο, το έµβληµα 

Hyundai 
και Healthy 
Seas 
καθαρίζουν τις 
θάλασσες µας
Η Hyundai Motor ανακοίνωσε τη συνεργασία 
της µε την περιβαλλοντική οργάνωση Healthy 
Seas για την καταπολέµηση της ρύπανσης των 
ωκεανών, τη διαφύλαξη βιώσιµων θαλάσσιων 
οικοσυστηµάτων και τη στήριξη µιας κυκλικής 
οικονοµίας. 

Οι θάλασσες και οι ωκεανοί σε όλο τον κόσµο 
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση 
της ζωής στη Γη, αλλά απειλούνται συνεχώς. 
Μια έκθεση του Οργανισµού Τροφίµων και Γε-
ωργίας και του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος 
των Ηνωµένων Εθνών εκτιµά ότι περισσότερα 
από 580 εκατοµµύρια κιλά αλιευτικών εργαλεί-
ων απορρίπτονται στους ωκεανούς ετησίως, 
αντιπροσωπεύοντας το ένα δέκατο όλων των 
θαλάσσιων απορριµµάτων. Η Hyundai επέλεξε 
να συνεργαστεί µε την ολλανδική οργάνωση 
Healthy Seas για να συµβάλλει στην καταπολέ-
µηση της ρύπανσης.

Η συνεργασία τους θα επιτρέψει την επέκταση 
των προγραµµάτων της οργάνωσης σε όλη την 
Ευρώπη. Οι δράσεις καθαρισµού ξεκίνησαν 
τον περασµένο µήνα από την Ελλάδα και πιο 
συγκεκριµένα από την Ιθάκη, βοηθώντας την 
τοπική κοινωνία να αφαιρεθούν δίχτυα και άλλα 
θαλάσσια απορρίµµατα που βρίσκονται στο βυ-
θό, επιπλέουν στην επιφάνεια ή είναι διασκορ-
πισµένα στις παραλίες.

Νέο Opel 
Grandland
ΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ OPEL GRANDLAND έρχεται µε αισθητικές 
και τεχνολογικές αναβαθµίσεις, φρέσκια εµφάνιση και ένα πλήρως 
ψηφιοποιηµένο εσωτερικό.

Το Opel Grandland αλλάζει και αποκτά µια πιο 
φρέσκια εµφάνιση. όπως συνέβη πρόσφατα 
και στο µικρότερο Crossland, το Grandland 
χάνει το γράµµα “Χ” από την ονοµασία του, 

ενώ αποκτά το εµπρός Opel Vizor. Πρόκειται για τη 
νέα µαύρη µάσκα που συναντούµε πλέον σε όλα τα 
νέα Opel. Αυτή εκτείνεται σε όλο το εµπρός τµήµα και 
ενσωµατώνει στα άκρα της τους προβολείς. Στο νέο 
Grandland αυτοί µπορούν να εξοπλίζονται µε το σύ-
στηµα φωτισµού adaptive IntelliLux LED Pixel Light 
µε συνολικά 168 στοιχεία LED.

Η σχεδίαση του ανανεωµένου µοντέλου υιοθετεί 
καθαρές γραµµές, ενώ αλλαγές έχουν υποστεί οι προ-
φυλακτήρες, τα πλαϊνά πάνελ, που τώρα βάφονται στο 
χρώµα του αµαξώµατος, και οι προστατευτικές ποδιές 
σε χρωµατισµούς high-gloss black και silver.

Στο εσωτερικό η µεγαλύτερη αλλαγή αφορά στην υιοθέτηση του Pure Panel, ένα σύστηµα µε δύο 
µεγάλες οθόνες ενσωµατωµένες σε ένα ενιαίο πάνελ. Αυτός ο πλήρως ψηφιακός, πίνακας λειτουρ-
γεί διαισθητικά και καταργεί ένα µεγάλο αριθµό µπουτόν. Περιλαµβάνει τις τελευταίες ψηφιακές 
τεχνολογίες και προσφέρει τις πιο σηµαντικές πληροφορίες. Η κεντρική οθόνη αφής έχει διαγώνιο 
στις 10” και είναι προσανατολισµένη προς στον οδηγό. Η δεύτερη οθόνη βρίσκεται στην θέση του 
τυπικού πίνακα οργάνων και έχει διαγώνιο στις 12’’. Τα συστήµατα infotainment είναι συµβατά 
µε Apple CarPlay και Android Auto, ενώ υπάρχει και δυνατότητα ασύρµατη φόρτιση για συµβατά 
smartphones στην κεντρική κονσόλα.

Νέα στο ανανεωµένο Grandland είναι και τα καθίσµα-
τα, τα οποια είναι εργονοµικά µε πιστοποίηση AGR 
(Aktion Gesunder Rücken e.V.) για οδηγό και συνο-
δηγό. Προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα ρυθµίσεων, από 
ηλεκτρική ρύθµιση κλίσης µέχρι ηλεκτροπνευµατική 
οσφυϊκή στήριξη. Στη δερµάτινη εκδοχή τους προσφέ-
ρουν θέρµανση και εξαερισµό.

Η Opel συνεχίζει τη στρατηγική εξηλεκτρισµού της µε 
το Grandland, το οποίο θα διατίθεται και σε δύο plug-
in hybrid εκδόσεις, µε κίνηση εµπρός ή σε όλους τους 
τροχούς. Η γκάµα θα συνεχίσει να διαθέτει και τους 
γνώριµους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου.

Μία ακόµα νέα τεχνολογία στο Grandland είναι το 
σύστηµα νυχτερινής όρασης (Night Vision). Μια 
κάµερα υπερύθρων ανιχνεύει ανθρώπους και ζώα 
σε απόσταση έως 100 m µπροστά από το αυτοκίνη-
το, µε βάση τη διαφορά θερµοκρασίας τους από το 

περιβάλλον. Το Night Vision προειδοποιεί τον οδηγό 
και δείχνει τη θέση των πεζών, στην ψηφιακή οθόνη 
του πίνακα οργάνων. Επίσης, νέο είναι το σύστηµα 
Highway Integration Assist που κάνει την οδήγηση 
πιο ξεκούραστη, διατηρώντας την επιθυµητή απόστα-
ση από το προπορευόµενο όχηµα αλλά και τη λωρίδα 
κυκλοφορίας µε τη λειτουργία active lane positioning. 
Το Grandland µπορεί να φρενάρει αυτόµατα µέχρι να 
σταµατήσει τελείως το αυτοκίνητο, εάν χρειαστεί. Χάρη 
στο “Stop & Go”, το σύστηµα επιτρέπει και αυτόµατη 
εκκίνηση µετά από στάση.

Ο στάνταρ εξοπλισµός στο νέο Opel Grandland περιλαµβάνει αναγνώριση επικείµενης σύγκρουσης µε αυτόµα-
το φρενάρισµα έκτακτης ανάγκης, αναγνώριση πεζών, προειδοποίηση παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφο-
ρίας, αναγνώριση οδικών σηµάτων, αναγνώριση κόπωσης οδηγού και cruise control. Το µοντέλο αναµένεται 
στην αγορά το ερχόµενο φθινόπωρο.
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∆ΟΚΙΜΗ ∆είτε τη δοκιµή του Dacia Sandero Stepway στο κανάλι µας στο YouTube:

https://youtu.be/lf1tq4qfnAU

Dacia Sandero 
Stepway LPG: 
Το πιο οικονοµικό 
crossover!

Το Sandero είναι το µικρό µοντέλο στη γκάµα της Dacia και διατίθεται σε 
δύο εκδόσεις. Τη Streetway, που είναι πιο κοντά στον όρο “supermini” 
και τη Stepway, την crossover εκδοχή του µε στοιχεία που αναδεικνύ-
ουν έναν πιο SUV χαρακτήρα και σίγουρα το κάνουν πιο ενδιαφέρον 

στο µάτι. Και µε τιµή που ξεκινά από τις 14.380 ευρώ, αυτό είναι το πιο φθηνό 
crossover που µπορεί να αποκτήσει κανείς σήµερα.

Ακόµη και στην πλούσια έκδοση Style και µάλιστα µε εργοστασιακά τοποθε-
τηµένο κιτ υγραεριοκίνησης, το Sandero Stepway κοστίζει 15.880 ευρώ, ενώ 
στην πιο απλή έκδοση Life LPG ξεκινά από 14.780 ευρώ. Είναι δηλαδή πιο 
οικονοµικό από το Renault Clio LPG, µε το οποίο και µοιράζεται σχεδόν 
όλα τα µηχανικά του µέρη και ταυτόχρονα έχει αντίστοιχους έως ελαφρώς 
καλύτερους χώρους και φυσικά το crossover παρουσιαστικό.

Φρέσκια εικόνα
Η νέα γενιά Sandero διαφοροποιείται σηµαντικά από πριν, είναι πιο 
καλοσχεδιασµένη και σίγουρα πιο σύγχρονη από ποτέ. Ξεχωρίζουν 
λεπτοµέρειες όπως τα δυναµικά εµπρός φώτα µε τα χαρακτηριστικά 
LED ηµέρας σε σχήµα βέλους, το µυώδες καπό αλλά και λεπτοµέρειες 
σε χρώµιο στη µάσκα. Το crossover ύφος ενισχύουν τα µαύρα µατ 
τµήµατα στον προφυλακτήρα, οι προεκτάσεις στα φτερά, οι ποδιές 
στους προφυλακτήρες και βεβαίως οι ράγες οροφής. Συνολικά είναι 
ένα αυτοκίνητο που µπορεί να µην µια τολµηρή εµφάνιση, όµως 
ανέκαθεν η Dacia προσέφερε στα µοντέλα της περισσότερη ουσία σε 
ένα απίθανο πακέτο τιµής! Και αυτό ακριβώς συµβαίνει και τώρα, 
µε το νέο Sandero να έχει ένα ασυναγώνιστο value for money 
και παρά την πολύ χαµηλή τιµή αγοράς δε νιώθεις ότι αγοράζεις 
λιγότερο αυτοκίνητο!

Με 100 ίππους 
και εργοστασιακό LPG
Το Stepway διατίθεται σε δύο εκδόσεις κινητήρα. Ο 
1000άρης Turbo του οµίλου Renault-Nissan αποδίδει 
91 ίππους στην έκδοση βενζίνης, ενώ διατίθεται και 
µε εργοστασιακό υγραέριο LPG, όπως εδώ, µε ισχύ 
100 ίππων. Πρόκειται για ένα γνώριµο 3-κύλινδρο 
σύνολο, ίδιο µε αυτό στο Renault Clio LPG. Συνδυάζε-
ται µε 6άρι µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων ή αυτόµατο 
CVT, ενώ προσφέρει και καλές επιδόσεις. Εκεί όµως 
που κυριολεκτικά δεν παίζεται, είναι η οικονοµία που 
προσφέρει, αφού µε την τρέχουσα τιµή στο LPG το 
Sandero Stepway φουλάρει σχεδόν µε τα µισά χρήµα-
τα σε υγραέριο από ότι φουλάρει σε βενζίνη. Και έχει 
βεβαίως δύο ρεζερβουάρ, ένα βενζίνης στα 50 λίτρα 
και ένα υγραερίου στα 40 λίτρα.

Αυτό που είναι ακόµη πιο σηµαντικό, είναι πως η 
δεξαµενή του LPG βρίσκεται κάτω από το δάπεδο 
του πορτ µπαγκάζ, εκεί που συνήθως βρίσκουµε τη 
ρεζέρβα. Που σηµαίνει ότι δεν επηρεάζει το χώρο φόρ-
τωσης και τα 410 λίτρα είναι διαθέσιµα ανεξαρτήτου 
έκδοσης κινητήρα. Το µοναδικό µειονέκτηµα είναι ότι 
δε µπορεί να εξοπλιστεί µε ρεζέρβα, ούτε προαιρετικά.

Ολικά αναβαθµισµένο εσωτερικό
Η αλήθεια είναι πως όταν µπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο 
που γνωρίζεις εξαρχής ότι είναι φθηνό, κρατάς µικρό 
καλάθι. Αλλά εδώ το νέο Sandero επιφυλάσσει µια 
τεράστια έκπληξη. Τίποτα µέσα στην καµπίνα δε θυµί-
ζει φθηνό αυτοκίνητο. Έχουµε ένα σύγχρονο ταµπλό, 
καλοσχεδιασµένους αεραγωγούς για τον κλιµατισµό 
και µε όµορφες πινελιές σε χρώµα που δίνουν µια πιο 
νεανική πινελιά.

Ένα τµήµα του ταµπλό έχει επένδυση σε ύφασµα που 
αναβαθµίζει ακόµη περισσότερη την συνολική εικόνα. 
Πολύ ποιοτικά δείχνουν και τα καθίσµατα, αντίστοιχα 
ενός σύγχρονου Renault, τόσο στη σχεδίαση όσο και 
στη συνολική άνεση. Η θέση οδήγησης ρυθµίζεται σε 
όλους τους άξονες, τουλάχιστον στην πλούσια έκδοση 
Style. Στη βασική Life δεν ρυθµίζεται σε ύψος, όπως 
και το τιµόνι που στη Style ρυθµίζεται και τηλεσκοπι-
κά, ενώ στη Life µόνο σε ύψος.

Η δεύτερη έκδοση εξοπλισµού έχει και την “αιωρούµε-
νη” οθόνη αφής στο σύστηµα infotainment, διαγω-
νίου 8’’. Έχει ελληνικό menu και ενσωµατώνει Apple 
CarPlay και Android Auto, ενώ σίγουρα υα βόλευε 
περισσότερο αν είχε και έναν περιστροφικό διακό-
πτη για τη ρύθµιση της έντασης αντί για πλήκτρα 
αφής. Ενδιαφέρον έχει και η ενσωµατωµένη βάση για 
smartphone δίπλα στην οθόνη και ακριβώς από πίσω 
µια θύρα USB. Ο πίνακας οργάνων είναι αναλογικός, 
µε µια οθόνη TFT στο κέντρο που προβάλλει όλες τις 
πληροφορίες του trip computer και µαζί τη στάθµη 
από τα δύο ρεζερβουάρ καυσίµου.

Η συνολική ποιότητα είναι καλύτερη από αυτή που 
αρχικά περιµένει κανείς. Τα υλικά σε ταµπλό και 
πόρτες είναι σκληρά, όµως απολύτως αποδεκτά. Το 
ύφασµα στις πόρτες και µερικές πινελιές σε χρώµα 
είναι ευπρόσδεκτα στοιχεία, ενώ η πλούσια έκδοση 
Style έχει και δερµάτινη επένδυση σε τιµόνι και επι-
λογέα ταχυτήτων.

Στις πίσω θέσεις του Sandero, Streetway και Stepway, 
δύο ενήλικες θα καθίσουν αρκετά αναπαυτικά. Τρίτος 
ενήλικας πίσω θα καθίσει µε µικρές παραχωρήσεις, 
ενώ συνολικά το διαθέσιµο φάρδος και ύψος είναι 
αρκετό και δε θα προβληµατίσει.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ DACIA SANDERO STEPWAY. 
Το πιο οικονοµικό crossover σήµερα στην αγορά, το 
οποίο και διατίθεται αρκετά κάτω από 15.000 ευρώ µε 
turbo κινητήρα και χωρίς πρακτικά να νιώθεις ότι του 
λείπει κάτι σε χώρους και επιδόσεις!
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∆ΟΚΙΜΗ DACIA SANDERO STEPWAY LPG

Στο δρόµο µε το 
Sandero Stepway
Το γεγονός ότι το νέο Sandero βασίζε-
ται στο ίδιο δάπεδο µε το Renault Clio, 
φέρνει στο µικρό Dacia πολλά θετικά 
στοιχεία. Αν και η συνολική αίσθηση 
εδώ είναι υποδεέστερη από ένα Clio, 
κυρίως λόγω διαφορετικής ρύθµισης 
στην ανάρτηση αλλά και της κατώτερης 
ηχοµόνωσης. Στην καµπίνα φτάνει 
αρκετός ήχος από τον κινητήρα, αλλά 
και από το δρόµο. Ειδικά σε επιφάνειες 
µε τραχύ οδόστρωµα.

Αλλά πέρα του ήχου, το Sandero 
Stepway είναι παραπάνω από ικανο-
ποιητικό οδηγικά. Ο κινητήρας έχει 
εξαιρετικές επιδόσεις, ειδικά στην 
έκδοση LPG, που αποδίδει σχεδόν 10 
ίππους περισσότερους από ότι στην 
απλή βενζίνη. Το 6-τάχυτο µηχανικό κι-
βώτιο έχει κοντή κλιµάκωση που ευνοεί 
τις ενδιάµεσες επιταχύνσεις και γενικά 
την απόκριση. Μάλιστα, σύµφωνα µε τη 
Dacia, η επιτάχυνση 0-100 γίνεται σε 
11,9 δλ.

Η συνολική αίσθηση της ανάρτησης 
είναι ικανοποιητική, µε την άνεση να 
είναι άκρως αποδεκτή ακόµη και σε πιο 
κακοτράχαλους δρόµους. Καλός σε αί-
σθηση είναι και ο επιλογέας ταχυτήτων. 
Το τιµόνι είναι ελαφρύ που θα διευκο-
λύνει την κίνηση εντός πόλης, αλλά δε 
θα ικανοποιήσει ως προς την πληρο-
φόρηση, τουλάχιστον τους πιο “ψαγµέ-
νους” οδηγούς. Αν αποφασίσουµε να 
κινηθούµε πιο σβέλτα, το αυτοκίνητο δε 
θα ακολουθήσει το ίδιο προθυµα, εµφα-
νίζοντας κάποιες κλίσεις στις στροφές 
χωρίς ωστόσο να τίθεται θέµα πρόσφυ-
σης. Το θετικό εδώ είναι το τράβηγµα 
του κινητήρα, ο οποίος δε δείχνει να 
κολλάει σχεδόν πουθενά, ακόµη κι αν 
χρειαστεί να ταξιδέψουµε φορτωµένοι 
µε επιβάτες και αποσκευές.

Όσο για την κατανάλωση, αυτή σύµ-
φωνα µε τη Dacia είναι στα 7,4 λτ. LPG 
ανά 100 χλµ. Η πραγµατικότητα δεν 
απέχει και πολύ, αφού κατά τη δοκιµή 
µας είδαµε τιµές λίγο κάτω από τα 8 λτ. 
σε LPG. Νούµερο πολύ καλό δεδοµένου 
της διαφορετικής θερµικής απόδοσης 
σε σύγκριση µε τη βενζίνη. Που σηµαί-
νει ότι ένας κινητήρας καίει περισσό-
τεροι υγραέριο LPG από ότι βενζίνη. 
Έτσι λειτουργούν όλα τα κιτ LPG και η 
µεγάλη διαφορά στην τιµή του καυ-
σίµου είναι αυτή που φέρνει όλη την 
οικονοµία στο τέλος.

Αξίζει να αναφέρουµε ότι στην προσπά-
θεια της να κρατήσει το Sandero σε ένα 
πολύ χαµηλό επίπεδο τιµής, η Dacia 
επέλεξε να µην εξοπλίσει το µοντέλο µε 
συστήµατα ενεργητικής ασφάλειας που 
βλέπουµε όλο και σε περισσότερα αυτο-
κίνητα. Έτσι, το Sandero δε διαθέτει αι-
σθητήρα ανίχνευσης πίσω επιβατών για 
υπενθύµιση της ζώνης ασφαλείας και 
δεν εξοπλιζεται µε σύστηµα εποπτείας 
και διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας. 
Κάτι που επηρέασε αρνητικά την τελική 
του βαθµολογία στις δοκιµές του οργα-
νισµού Euro NCAP. Αν και δεν τέθηκε 
ζήτηµα περί παθητικής ασφάλειας (70% 
στην προστασία ενήλικων επιβατών και 
72% στην προστασία των παιδιών), η 
απουσία των παραπάνω συστηµάτων 
“στοίχισε” στο Sandero 2 αστέρια και 
βαθµολογήθηκε τελικά µε 2 στα 5.

Τιµή και εξοπλισµός
Απο τη βασική έκδοση Life το Sandero Stepway έχει σύστηµα 
αυτόµατου φρεναρίσµατος, 6 αερόσακους, υποδοχές isofi x για 
παιδικά καθίσµατα, σύστηµα κλήσης έκτακτης ανάγκης, αισθητή-
ρες πίεσης ελαστικών, air condition, όλες τις ηλεκτρικές ευκολίες, 
cruise control µε speed limiter, σύστηµα υποβοήθησης εκκίνησης 
σε ανηφόρα, bluetooth και χειριστήρια στο το τιµόνι, full LED 
προβολείς µε φώτα ηµέρας LED, αισθητήρες φωτεινότητας και 
ράγες οροφής. Η πλούσια έκδοση Style έχει ακόµη πίσω ηλεκτρικά 
παράθυρα, αισθητήρες παρκαρίσµατος πίσω, τη µεγάλη οθόνη του 
infotainment στις 8’’ και την αφαιρούµενη βάση για smartphone, 
δερµάτινο τιµόνι και επιλογέα ταχυτήτων, ρυθµιζόµενο κάθισµα 
οδηγού σε ύψος κι ρυθµιζόµενο τιµόνι σε βάθος και αισθητήρες 
βροχής. Και οι δύο εκδόσεις έχουν 16άρες σιδερένιες ζάντες µε 
τάσια, µε τις ζάντες αλουµινίου να διατίθενται µόνο ως έξτρα εξο-
πλισµός.
Και µε όλα αυτά, το Sandero Stepway ξεκινά κάτω από τις 14.380 
ευρώ, τιµή ασυναγώνιστη για µικρό crossover, έστω και οριακά 
πάνω από τα 4 µέτρα σε µήκος. Η έκδοση µε κινητήρα LPG ξεκινά 
από 14.780 ευρώ.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 
100ps LPG
Κινητήρας: 999 cc

Ισχύς: 100 hp/4.600 rpm

Ροπή: 170 Nm/2.000 rpm

0-100 km/h: 11,9 sec

Τελική ταχύτητα: 177 km/h

Μέση κατανάλωση*: 7,4 (LPG)/5,8 
(βενζίνη) lt/100km

Εκποµπές CO2*: 114 (LPG)/130 
(βενζίνη) g/km

Βάρος: 1.176 kg

Ρεζερβουάρ: 50 (βενζίνη)/40 (LPG) lt

Χώρος αποσκευών: 410 lt

*εργοστασιακή µέτρηση κατά WLTP

Αρχική τιµή Dacia Sandero 
Stepway Life: 14.380€
Τιµή έκδοσης 1.0 TCe 100 LPG: 
14.780€

Αρνητικά
•  Ηχοµόνωση 

καµπίνας

•  Εµφανή σηµεία 
µε εκτεθειµένο 
µέταλλο 
εσωτερικά

•  Απουσία 
ρεζέρβας στις 
εκδόσεις LPG

Θετικά
•  Πλήρως 

ενσωµατωµένο 
εργοστασιακό 
κιτ LPG

•  Επιδόσεις

•  Τιµή
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∆ΟΚΙΜΗ

Audi e-tron: 
Ηλεκτρική 
πολυτέλεια

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ E-TRON, ΤΟ ΠΡΩΤΟ SUV ΤΗΣ AUDI που σχεδιάστηκε, 
εξελίχθηκε και κατασκευάζεται ως 100% ηλεκτρικό. Είναι στην πράξη το πρώτο 
από µια σειρά ηλεκτρικών SUV που έρχονται, αφού σύντοµα θα κυκλοφορήσει 
και το µικρότερο νέο Q4 e-tron.

∆είτε τη δοκιµή του Audi e-tron στο κανάλι µας στο YouTube:
https://youtu.be/st 3db2RkqTo

Το e-tron είναι ένα πολυτελές 
SUV µήκους 4,9 µέτρων. Ανήκει 
δηλαδή στην κατηγορία των 
Q7-Q8, ωστόσο είναι πλήρως 

ηλεκτρικό και τοποθετείται απέναντι 
σε προτάσεις όπως η Jaguar I-PACE, η 
Mercedes EQC αλλά και η νέα BMW iX. 
Και µε τιµή που ξεκινά από τις 74.440 
ευρώ προσφέρει κορυφαία άνεση και 
πολυτέλεια, µαζί βεβαίως µε όλα τα πλε-
ονεκτήµατα της ηλεκτροκίνησης.

Οπτικά το Audi e-tron έχει όλα τα στοι-
χεία που συνθέτουν το DNA της µάρκας. 
Εµπρός η singleframe µάσκα έχει λίγο 
διαφορετικές γρίλιες εδώ, αφού στην 
πράξη δεν υπάρχει θερµικός κινητήρας 
που χρειάζεται ψύξη. Ξεχωρίζουν οι LED 
προβολείς µε τα χαρακτηριστικα φώτα 
ηµέρας, αλλά και η σχεδίαση του εµπρός 
προφυλακτήρα µε αεροδυναµικές λε-
πτοµέρειες που βελτιστοποιούν τη ροή 
του αέρα γύρω και µέσα από τις εµπρός 
γωνίες. Στο πλάι την παράσταση κλέ-
βουν οι τεράστιες ζάντες 21 ιντσών και 
µε σχήµα που παραπέµπει σε ηλεκτρικό 
όχηµα, ενώ συνολικά θυµίζει περισσό-
τερο ένα υπερυψωµένο µεγάλο station 
wagon και όχι τόσο µε ένα τυπικό SUV.

Digital 
και πολυτελές 
εσωτερικό
Με την πρώτη µατιά το εσωτερικό 
του Audi e-tron δείχνει φιλόξενο και 
αρκετά φιλικό στη χρήση, παρά τις τρεις 
µεγάλες ψηφιακές οθόνες. Τα υλικά είναι 
εξαιρετικά σε ποιότητα, µαλακά και πολύ 
ευχάριστα στην υφή. Τόσο στο πάνω 
µέρος του ταµπλό όσο και στην κεντρική 
κονσόλα και στις πόρτες. Σαφώς και οι 
ψηφιακές οθόνες αφής τραβούν τις εντυ-
πώσεις, µε τα τυπικά µηχανικά µπουτόν 
να απουσιάζουν σχεδόν ολοκληρωτικά 
από το ταµπλό.

Σε πρώτο πλάνο η οθόνη για το σύστηµα 
infotainment (ΜΜΙ το ονοµάζει η Audi), 
έχει ελληνικό menu και κατανοητές λει-
τουργίες. Η χρήση της οθόνης µάλιστα 
πιέζοντας στις διάφορες ενδείξεις παρέ-
χει απτική τεχνολογία (haptic feedback), 
δίνοντας την αίσθηση ότι πατάµε αλη-
θινό διακόπτη, όταν στην πράξη πατάµε 
πάνω στο γυαλί. Η δεύτερη οθόνη αφορά 
στο Audi Virtual Cockpit, τον ψηφιακό 
πίνακα οργάνων δηλαδή που γνωρίζου-
µε όλο και σε περισσότερα µοντέλα της 
µάρκας. Έχει πολύ καλά γραφικά, υψηλή 
ευκρίνεια και άφθονη πληροφορία. 
Μαζί και διαφορετικές απεικονίσεις για 
να επιλέξει ο οδηγός τις πληροφορίες 
που θα βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Η 
τρίτη οθόνη βρίσκεται πιο χαµηλά στην 
κεντρική κονσόλα και αφορά στο σύστη-
µα κλιµατισµού. Και εδώ όλα γίνονται 
αποκλειστικά µε την αφή, ενώ υπάρχει 
και το haptic feedback.

Οι θήκες είναι άφθονες στην καµπίνα 
και υπάρχει ένα πακέτο χώρων αποθή-
κευσης στην κονσόλα. Ανάµεσα τους και 
µια κάθετη θέση για ένα smartphone 
που υποστηρίζει ασύρµατη φόρτιση. 
Μπορεί η οθόνη του κινητού να µην 
είναι ορατή έτσι όπως τοποθετείται στη 
θήκη, όµως το αψεγάδιαστο mirroring 
µε Apple CarPlay και Android Auto 
φέρνουν τα πάντα στην οθόνη του 
ΜΜΙ. Τέλος, το εργοστασιακό σύστηµα 
πλοήγησης µε χάρτες της Here, µπο-
ρεί να µεταφέρει όλη την απεικόνιση 
απευθείας στον ψηφιακό πίνακα οργά-
νων κάνοντας την εµπειρία ακόµη πιο 
εντυπωσιακή.

Ευρυχωρία
Στους πίσω χώρους, οι ανέσεις ξεπερνούν τα συνηθισµένα και πρακτικά ακόµη και τρεις ψηλοί ενήλικες θα βολευ-
τούν χωρίς παραχωρήσεις. Το διαθέσιµο ύψος και φάρδος είναι αρκετό για να προσφέρει ανέσεις ταξιδιού, ενώ ένα 
φαρδύ κεντρικό υποβραχιόνιο (όταν δεν κάθεται µεσαίος επιβάτης) κρύβει βολικές θήκες για κινητά ή 2 µπουκαλάκια 
νερό. Το γεγονός ότι οι µπαταρίες είναι πλήρως ενσωµατωµένες στο δάπεδο δεν επηρεάζουν πουθενά το εσωτερικό 
ύψος, ενώ εντελώς επίπεδο είναι και το δάπεδο στα πόδια των πίσω, αφού δεν υπάρχει η ανάγκη εδώ για κάποιο 
«τούνελ» µετάδοσης.

Ο χώρος των αποσκευών στο e-tron είναι τεράστιος και έχει χωρητικότητα 660 λίτρα. Στην τυπική του διάταξη δη-
λαδή είναι παραπάνω από αρκετός για µια οικογένεια, ενώ υπάρχει και πρόσθετος χώρος κάτω από το δάπεδο, όπου 
µπορεί να χωρέσει η ρεζέρβα ανάγκης ή άλλα χρήσιµα εργαλεία. Η πόρτα βεβαίως ανοίγει και κλείνει ηλεκτρικά, ενώ 
αυτό που βοηθά επίσης είναι η αυτόµατη αναδίπλωση των πίσω καθισµάτων. Έξτρα χώρος αποθήκευσης υπάρχει και 
στο εµπρός µέρος, κάτω από το καπό. Εκεί δηλαδή που παραδοσιακά υπάρχει ο θερµικός κινητήρας. Λόγω ηλεκτρο-
κίνησης όµως εδώ υπάρχει ανεκµετάλλευτος χώρος και ορθά η Audi επέλεξα να δηµιουργήσει µια θήκη που θα χωρέ-
σει ένα σακίδιο πλάτης ή τα καλώδια για τη φόρτιση.

Θετικά
•  Ποιότητα

•  Επιδόσεις

Αρνητικά
•  Αυτονοµία στον 

ανοιχτό δρόµο

Μπαταρίες και 
ηλεκροκινητήρες
Το Audi e-tron κινείται από δύο ηλε-
κτροκινητήρες. Έναν για τους εµπρός και 
έναν για τους πίσω τροχούς, κάτι που 
καθιστά το αυτοκίνητο τετρακίνητο. Στη 
βασική έκδοση e-tron 50 quattro εφοδιά-
ζεται µε µια µπαταρία χωρητικότητας 71 
kWh που προσφέρει αυτονοµία από 283 
έως 341 χλµ. σύµφωνα µε την επίσηµη 
µέτρηση κατά WLTP. Και όπως συµβαίνει 
σε όλα τα ηλεκτρικά οχήµατα, η µέγιστη 
αυτονοµία επιτυγχάνεται οδηγώντας κυ-
ρίως εντός πόλης, όπου και επαναχρησι-
µοποιείται περισσότερη ενέργεια από το 
ρολάρισµα και το φρενάρισµα. Σε ανοιχτό 
δρόµο ή σε ταξίδι, το e-tron 50, θα καλύ-
ψει µε µια φόρτιση περίπου 250 χλµ.

Όσο για τις επιδόσεις, η έκδοση e-tron 50 
αποδίδει 313 ίππους και 540 Nm ροπής, 
όλα διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή. Κάτι που 
υπόσχεται επιτάχυνση 0-100 χλµ/ώρα σε 
6,8 δευτερόλεπτα. Το ισχυρότερο e-tron 
55 εφοδιάζεται µε µπαταρία 95 kWh και 
αποδίδει 408 ίππους. Εδώ η αυτονοµία 
µπορεί να φτάσει στα 410 χλµ. H φόρτιση 
της µπαταρίας µπορεί να γίνει σε οικιακή 
πρίζα, σε wallbox ή σε ταχυφορτιστή 
έως 150 Kw. Στην τελευταία περίπτωση 
µάλιστα µπορεί η µπαταρία να φορτίσει 
στο 80% µέσα σε µόλις 30 λεπτά. Με τη 
χρήση wallbox η µπαταρία φορτίζει άνε-
τα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κορυφαία άνεση 
στο δρόµο
Εκτός από την εξαιρετική ποιότητα και 
ηχοµόνωση, ένα στοιχείο που συµβάλλει 
στην οδική συµπεριφορά του e-tron είναι 
η αερανάρτηση της Audi. Αυτή είναι 
στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις και µεταβάλ-
λει τόσο τη σκληρότητα όσο και το ύψος. 
Έτσι ανάλογα µε τη χρήση το αυτοκίνητο 
µπορεί να ψηλώσει έως 50 χλστ ή να χα-
µηλώσει έως 26 χλστ. Αυτό γίνεται µέσα 
από τα διαθέσιµα προφίλ οδήγησης, ενώ 
ο οδηγός µπορεί να επέµβει και χειροκί-
νητα στη διαδικασία, µεταβάλλοντας το 
ύψος κατά βούληση.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Audi e-tron 50 quattro Advanced
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα: 313 hp

Ροπή ηλεκτροκινητήρα: 540 Nm

0-100 km/h: 6,8 sec

Τελική ταχύτητα: 190 km/h

Μέση κατανάλωση*: 23,4 kWh/100km

Αυτονοµία: 283–341 km

Εκποµπές CO2*: 0
Βάρος: 2.445 kg

Μπαταρία: 71 kWh

Χώρος αποσκευών: 660 lt

*εργοστασιακή µέτρηση κατά WLTP

Αρχική τιµή Audi e-tron 50 quattro: 
74.440€
Τιµή έκδοσης δοκιµής 
e-tron 50 Advanced: 
76.000€
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Toyota Mirai 
κατέρριψε το 
ρεκόρ αυτονοµίας 
µε υδρογόνο
ΤΟ ΝΕΟ TOYOTA MIRAI ΕΧΕΙ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ απόστασης σε πάνω 1000km. 
Αφού κατέρριψε το ρεκόρ, το Mirai ανεφοδιάστηκε 
µέσα σε 5 λεπτά και συνέχισε το ταξίδι!

Το ταξίδι ξεκίνησε την από το σταθµό υδρογόνου HYSETCO στο Orly 
και ολοκληρώθηκε µετά από 1003 km µε ένα µόνο γέµισµα. Το Toyota 
Mirai διήνυσε 1003 χιλιόµετρα µε µηδενικές εκποµπές ρύπων σε 
δηµόσιους δρόµους, νότια του Παρισιού και στις περιοχές Loir-et-Cher 

και Indre-et-Loire, ενώ η απόσταση και η κατανάλωση πιστοποιήθηκαν από 
ανεξάρτητη αρχή. Στο εγχείρηµα χρησιµοποιήθηκε πράσινο υδρογόνου και η 
µέση κατανάλωση καυσίµου ήταν 0,55 kg/100km, ενώ το Mirai έχει ικανότητα 
αποθήκευσης υδρογόνου 5,6 kg.

Το νέο Mirai είναι η δεύτερη γενιά ηλεκτρικού οχήµατος κυψελών καυσίµου 
από την Toyota. Είναι βελτιωµένο σε επιδόσεις και οδική συµπεριφορά και 
συγχρόνως κοµψότερο και πιο δυναµικό σχεδιαστικά συγκριτικά µε το µοντέλο 
πρώτης γενιάς.

Επιπλέον, η αποδοτικότερη λειτουργία του συστήµατος κυψελών καυσίµου 
µαζί µε την αυξηµένη ικανότητα αποθήκευσης  υδρογόνου και τη βελτιωµένη 
αεροδυναµική συµβάλλουν σε µία αύξηση της αυτονοµίας στα 650 km περίπου 
υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης, µε χρόνο ανεφοδιασµού κάτω από 5 λεπτά 
σε σταθµό ανεφοδιασµού µε πίεση 700 bar.

Για την επίτευξη του νέου ρεκόρ διανυθείσας απόστασης 1003 km, οι οδηγοί 
υιοθέτησαν “eco” στυλ οδήγησης αλλά χωρίς ειδικές τεχνικές που δεν θα µπο-
ρούσαν να εφαρµοστούν από καθηµερινούς οδηγούς.

Το Toyota Mirai και το υδρογόνο 
στην καρδιά του Beyond Zero
Το Beyond Zero υπογραµµίζει ότι οι µηδενικές εκποµπές ρύπων δεν είναι ο 
τελικός στόχος της Toyota. Είναι απλά ένα βήµα στο ταξίδι εξηλεκτρισµού της 
µάρκας να ξεπεράσει τα εµπόδια και να χτίσει ένα καλύτερο µέλλον για όλους. 
Πέρα από τις εκποµπές ρύπων, πέρα από τους περιορισµούς, πέρα από τις 
προσδοκίες και πέρα από τα εµπόδια. 

Το Mirai αποδεικνύει ξεκάθαρα το στοιχείο ‘beyond emissions’ (πέρα από 
τις εκποµπές ρύπων) αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήµατα της ηλεκτροκίνησης 
µηδενικών ρύπων και προσφέροντας ταυτόχρονα ασφάλεια, άνεση, µεγαλύτερη 
αυτονοµία και ευκολία επαναφόρτισης. Καθώς το υδρογόνο είναι µία αξιόπιστη 
και πλούσια φυσική πηγή για τη µεταφορά και αποθήκευση ενέργειας, προ-
σφέρει την τέλεια ευκαιρία για τη δηµιουργία µιας καλύτερης κοινωνίας. Το 
υδρογόνο µπορεί να προσφέρει κινητικότητα µηδενικών ρύπων όχι µόνο µε 
αυτοκίνητα αλλά και µε τρένα, σκάφη και αεροπλάνα ενώ παράγει  ενέργεια για 
βιοµηχανίες, εταιρείες και νοικοκυριά.

Το αυτοκίνητο µας ειδοποιεί 
σε περίπτωση διάρρηξης του
TO SECURIALERT, το 
νέο συνδεδεµένο σύστηµα 
προστασίας της Ford, παρέχει 
πρόσθετη ξεγνοιασιά στους 
ιδιοκτήτες οχηµάτων.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη 
µένουν στο σπίτι λόγω της πανδηµίας, οι διαρρήξεις και 
κλοπές οχηµάτων παραµένουν πρόβληµα, και µάλιστα 
έχουν αυξηθεί σε µερικές χώρες. Οι συναγερµοί των 

αυτοκινήτων µπορεί να αποθαρρύνουν τους κλέφτες. Ωστόσο 
σε χώρες όπου µερικά αυτοκίνητα βρίσκονται σταθµευµένα στο 
δρόµο όλη τη νύχτα, οι κάτοχοί τους ενδέχεται να αγνοήσουν το 
συναγερµό, µη συνειδητοποιώντας ότι προέρχεται από το δικό 
τους αυτοκίνητο ή ακόµα και να µην τον ακούσουν καθόλου.

Τώρα, η Ford διαθέτει για πρώτη φορά στους ιδιο-
κτήτες αυτοκινήτων το σύστηµα SecuriAlert (πα-
λαιότερα γνωστό ως Guard Mode) που συνδέεται µε 
smartphone. Μόλις ενεργοποιηθεί, το SecuriAlert 
στέλνει µία ειδοποίηση στο smartphone του ιδιο-
κτήτη εάν αναγνωρίσει οποιαδήποτε δραστηριότητα 
στο όχηµα, ακόµα και απόπειρα ανοίγµατος θυρών ή 
πρόσβασης µε κλειδί, προσφέροντας ξεγνοιασιά στους 
πελάτες όταν δεν µπορούν να βλέπουν ή να “ακούνε” 
τα αυτοκίνητά τους.

Πώς λειτουργεί το SecuriAlert;
Οι ιδιοκτήτες ενεργοποιούν το SecuriAlert όταν 
βρίσκονται µακριά από το όχηµα. Το χαρακτηριστι-
κό αυτό αυτό ενεργοποιείται και απενεργοποιείται 
εύκολα µε τη βοήθεια της εφαρµογής για smartphone 
FordPass. Όταν ενεργοποιηθεί, χρησιµοποιεί τους 
αισθητήρες του οχήµατος για να αναγνωρίσει τυχόν 
απόπειρα εισόδου στο όχηµα. Χρησιµοποιώντας το 
ενσωµατωµένο µόντεµ FordPass Connect, το αυ-
τοκίνητο θα στείλει αµέσως µία ειδοποίηση (push 
notifi cation) στο smartphone του ιδιοκτήτη εάν 
ανιχνεύσει οποιαδήποτε δραστηριότητα που αφορά 
το όχηµά του.

Η εφαρµογή FordPass αποκαλύπτει την ώρα και το 
λόγο που το SecuriAlert σήµανε συναγερµό – µέσω 
του smartphone – καθώς και την τελευταία γνωστή 
τοποθεσία του οχήµατος. Εάν γίνει απόπειρα ανοίγµα-
τος µιας πόρτας µε κλειδί – µία ενέργεια που δεν θα 
ενεργοποιήσει το συµβατικό συναγερµό του οχήµα-
τος – το SecuriAlert θα στείλει µία ειδοποίηση. Αυτό 
µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµο στην αναγνώριση 
απόπειρας πρόσβασης µέσω ενός κλωνοποιηµένου ή 
κλεµµένου κλειδιού. Όταν ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στο 
όχηµά του – για να πάει στη δουλειά το πρωί, για πα-
ράδειγµα – απλά απενεργοποιεί το SecuriAlert µέσω 
της εφαρµογής FordPass και συνεχίζει το ταξίδι του.

Το ρεκόρ επιτεύχθηκε µε 4 οδηγούς
Ανάµεσα στους 4 οδηγούς που συµµετείχαν στο εγχείρηµα κατάρριψης 
του ρεκόρ ήταν ο Victorien Erussard, ιδρυτής και καπετάνιος του Energy 
Observer. Το Energy Observer, στο οποίο η Toyota είναι εταίρος, είναι το 
πρώτο σκάφος εφοδιασµένο µε µία κυψέλη καυσίµου Toyota, είναι αυτόνοµο 
ενεργειακά, εκπέµπει µηδενικούς ρύπους και λειτουργεί ως εργαλείο επικοι-
νωνίας και ερευνητικό εργαστήριο για τη µετάβαση σε µία κοινωνία υδρογό-
νου. Το Energy Observer έχει εξελιχθεί τώρα σε εταιρεία που ασχολείται µε 
την έρευνα και καινοτοµία. Πρόσφατα παρουσίασε ένα νέο εκθεσιακό χωριό 
αφιερωµένο στις ανανεώσιµες  πηγές ενέργειας και το υδρογόνο στο Παρίσι.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πύργος του Άιφελ φωτίστηκε για πρώτη 
φορά µε πράσινο υδρογόνο, χάρη στη γεννήτρια υδρογόνου GEH2 που 
αναπτύχθηκε από τον οργανισµό start-up EODev, στον οποίο η Toyota είναι 
µέτοχος. Ο James Olden, µηχανικός της Toyota Motor Europe, Maxime le 
Hir, product manager του Mirai και η Marie Gadd, PR manager της Toyota 
France ήταν οι άλλοι 3 οδηγοί.
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∆ΟΚΙΜΗ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΝΕΤΟ ΤΟ NISSAN JUKE; 
Μα φυσικά στην έκδοση µε το 7άρι 
αυτόµατο κιβώτιο διπλού συµπλέκτη!

Nissan Juke 
1.0 DiG-T DCT: 
Easy 
living

Το Nissan Juke νέας γενιάς είναι ένα µοντέλο που ξεχωρί-
ζει από την ιδιαίτερη σχεδίαση του και όπως είναι γεγο-
νός πως είτε θα το λατρέψεις είτε θα το µισήσεις, αφού σε 
καµία περίπτωση δεν είναι αυτό που λέµε… συνηθισµένο! 

Είναι ένα µοντέλο µε τον δικό του χαρακτήρα και πολύ τολµηρή 
σχεδίαση. ∆ιατηρεί στοιχεία της Nissan που βλέπουµε και σε άλλα 
µοντέλα, όπως το σχήµα των πίσω φώτων και η γενικότερη φιλο-
σοφία της ουράς. 

Βλέποντας λίγο περισσότερο τις λεπτοµέρειες το µάτι πέφτει στην 
αεροτοµή οροφής, στις κρυφές πίσω χειρολαβές, στα τονισµένα 
µαρσπιέ χαµηλά και φυσικά στα ιδιαίτερα εµπρός φώτα. Αυτά 
είναι που συνθέτουν και το µεγαλύτερο µέρος του χαρακτήρα στο 
Juke, µαζί µε τα λεπτά φώτα LED ηµέρας στο καπό και τους προ-
βολείς πιο κάτω σε ένα αρκετά περίεργο µοτίβο.

Τολµηρό και εσωτερικά
Στο εσωτερικό η εικόνα είναι σύγχρονη και µε βελ-
τιωµένη εργονοµία από ότι παλαιότερα. Οι αεραγω-
γοί του κλιµατισµού θυµίζουν τουρµπίνες αεροσκά-
φους, ενώ από την έκδοση ACENTA της δοκιµής 
µας υπάρχει και µια “αιωρούµενη” οθόνη αφής 8’’ 
για το infotainment µε Apple CarPlay και Android 
Auto. Το σύστηµα υποστηρίζει βεβαίως ελληνικά, 
έχει κατανοητό µενού και καλά γραφικά. Μάλιστα 
εδώ συνδυάζεται και µε κάµερα οπισθοπορείας 
που σίγουρα θα διευκολύνει περισσότερο την 
καθηµερινότητα. Κι αυτό γιατί το πίσω παρµπρίζ 
είναι κάπως µικρό για SUV και γυρίζοντας παραδο-
σιακά το κεφάλι µας στο παρκάρισµα θα υπάρξουν 
κάποια “τυφλά” σηµεία.

Τα χειριστήρια του κλιµατισµού στο Juke είναι 
ξεχωριστά από την οθόνη και βρίσκονται πιο 
χαµηλά. Μάλιστα οι περιστροφικοί διακόπτες είναι 
πολύ ποιοτικοί, όπως άλλωστε συµβαίνει ήδη και 
στο Micra. Όσο για τα υλικά στο ταµπλό, αυτά είναι 
σκληρά, ενώ ανάλογα µε το επίπεδο εξοπλισµού 
µπορούν να υπάρχουν διαφορετικές επενδύσεις 
στις πόρτες και στο ταµπλό, δίνοντας µια έξτρα δό-
ση ποιότητας. Βολική είναι και µια θήκη µπροστά 
από τον επιλογέα ταχυτήτων που έχει σχεδιαστή 
για να τοποθετείται ένα smartphone, ίσως όχι 
οµως ένα πολύ µεγάλο. Ενδιαφέρον ακόµη έχει και 
η ψηλή κεντρική κονσόλα που σου δίνει την αίσθη-
ση ότι βρίσκεσαι µέσα σε σπορ αυτοκίνητο.

Η πρόσβαση στις πίσω θέσεις γίνεται από τα κρυφά 
χερούλια στις πίσω πόρτες. Εσωτερικά οι χώροι 
είναι σηµαντικά βελτιωµένοι από την προηγούµενη 
γενιά και δύο ενήλικες θα καθίσουν χωρίς παραχω-
ρήσεις ως προς την άνεση του. Περιορίζεται όµως 
ελαφρώς η ορατότητα, τόσο λόγω των ψηλότερων 
από το συνηθισµένο πίσω παράθυρα και τα φαρδιά 
εµπρός καθίσµατα µε ενσωµατωµένα προσκέφαλα.

Εκεί που κερδίζει ξεκάθαρα το Juke είναι ο χώρος 
φόρτωσης, που είναι από τους µεγαλύτερους στην 
κατηγορία. Με όγκο στα 422 λίτρα θα χωρέσει 
πολλά περισσότερα από το αναµενόµενο, ενώ ένα 
παιδικό καρότσι θα µπει µε άνεση. Από τις εκδό-
σεις N-CONNECTA και πάνω, διατίθεται και διπλό 
δάπεδο, που µπορεί να µεταβάλλει το βάθος του 
χώρου κατ’ επιλογή του οδηγού.

Με 114 ίππους
Το Juke διατίθεται µε έναν 1000άρη 
βενζινοκινητήρα, 3-κύλινδρο, ισχύος 
114 ίππων (και όχι 117 ίππων που 
απέδιδε στο αρχικό λανσάρισµα). 
Παρά τον χαµηλο κυβισµό του, το 
1000άρι Juke είναι αισθητά πιο 
σβέλτο από αντίστοιχα µοντέλα στο 
φάσµα των 95-100 ίππων. Το σηµα-
ντικό πλεονέκτηµα όµως στο αυτοκί-
νητο της δοκιµής µας είναι το 7άρι 
αυτόµατο κιβώτιο διπλού συµπλέκτη 
DCT. Έτσι το Juke είναι πολύ άνετο 
και πιο απολαυστικό στην οδήγηση, 
εξασφαλίζοντας αισθητά ταχύτε-
ρες αλλαγές από το CVT που είχε 
η προηγούµενη γενιά Juke. Αν και 
δε διαθέτει κάποια αυτόµατη σπορ 
επιλογή, ο οδηγός από τα paddles 
µπορεί να πάρει ανά πάσα στιγµή 
τον έλεγχο, ενώ κρατώντας παρα-
τεταµένα το δεξί paddle, το κιβώτιο 
γυρνά σε 100% µηχανική λειτουργία 
και επιστρέφει πάλι σε πλήρως αυτό-
µατο µε την ίδια διαδικασία.

Όσο για τις επιδόσεις, η Nissan 
δηλώνει ότι το Juke 7-DCT χρειά-
ζεται 11,8 δλ. για να ολοκληρώσει 
τη διαδικασία 0-100 km/h, σχεδόν 
1’’ περισσότερο δηλαδή από ότι µε 
µηχανικό 6άρι κιβώτιο. Στο σηµαντι-
κό κοµµάτι της κατανάλωσης, τα 6,1 
λτ/100χλµ που δηλώνει η εταιρία εί-
ναι µάλλον δύσκολο να τα δει κανείς 
στην πράξη, αλλά όχι ακατόρθωτο. 
Στα χέρια µας το trip computer έδει-
ξε 7,5 λτ/100 χλµ σε χαλαρό ταξίδι 
στην εθνική οδό µε 120-125 km/h 
και air condition, ενώ σε µικτή χρή-
ση εντός και εκτός πόλης µε έκπληξη 
είδαµε τις ίδιες αλλά και ελαφρώς 
χαµηλότερες τιµές.

Τέλος, στο καθαρά οδηγικό κοµµάτι, 
το τιµόνι έχει καλή αίσθηση τόσο 
στο πιάσιµο όσο και στο feedback 
από το δρόµο, ενώ καλή είναι η 
συνολική ποιότητα κύλισης. Είναι 
σχετικά αθόρυβο στον αυτοκινητό-
δροµο, ενώ η ανάρτηση είναι κάπως 
πιο σφιχτή. Κάτι που θυσιάζει ένα 
µικρό κοµµάτι από τη συνολική 
άνεση, ωστόσο θα εκτιµηθεί παρέχο-
ντας µια πιο σπορτίφ αίσθηση στις 
στροφές.

Τιµή και εξοπλισµός
Το αυτοκίνητο της δοκιµής µας 
είναι η δεύτερη έκδοση ACENTA και 
διαθέτει στοιχεία όπως υποβοήθηση 
υψηλής δέσµης προβολέων, cruise 
control µε αναγνώριση σηµάτων 
ορίου ταχύτητας, αυτόµατο φρενάρι-
σµα µε αναγνώριση πεζών & δικυ-
κλιστών, προειδοποίηση αλλαγής λω-
ρίδας, αισθητήρες Βροχής, σύστηµα 
κλήσης έκτακτης ανάγκης, αυτόµατα 
αναδιπλούµενους καθρέπτες, θύρες 
Aux-In/USB, αυτόµατο κλιµατισµό, 
οθόνη 8’’ µε Android Auto, Apple 
Car Play και κάµερα οπισθοπορίας 
και ατσάλινες ζάντες 17’’ µε τάσια. 
Αξίζει να σταθούµε στο ότι το Juke 
έχει ταµπούρα στον πίσω άξονα στις 
δύο βασικές εκδόσεις, ενώ εξοπλίζε-
ται µε δισκόφρενα στις εκδόσεις από 
την N-CONNECTA και άνω.

Οι τιµές ξεκινούν από 18.700 ευρώ 
στη βασική έκδοση ENERGY µε 
µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ 
το αυτοκίνητο της δοκιµής, έκδοση 
ACENTA 7-DCT, κοστίζει 21.800 
ευρώ.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Nissan Juke 1.0 DiG-T DCT 
114ps
Κινητήρας: 999cc

Ισχύς: 114 hp/5.000 rpm

Ροπή: 200 Nm/3.000 rpm

0-100 km/h: 11,8 sec

Τελική ταχύτητα: 180 km/h

Μέση κατανάλωση*: 6,1-6,4

Εκποµπές CO2*: 138-146

Βάρος: 1.229 kg

Ρεζερβουάρ: 46 lt

Χώρος αποσκευών: 422 lt

*εργοστασιακή µέτρηση κατά 
WLTP

Αρχική τιµή Nissan Juke 
ENERGY 114ps: 18.700€
Τιµή έκδοσης δοκιµής 
ACENTA DCT 114ps: 21.800€

Αρνητικά
•  Η απόκριση του DCT στις γρήγορες εκκινήσεις από στάση

•  Ορατότητα προς τα πίσω

•  Ταµπούρα αντί για δισκόφρενα στις πιο βασικές εκδόσεις

Θετικά
•  Χώρος φόρτωσης

•  Συνολική αίσθηση του αυτόµατου κιβωτίου

•  Ξεχωριστή σχεδίαση

NISSAN JUKE
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∆ΟΚΙΜΗ MAZDA2

Mazda2: 
Η ψαγµένη 
επιλογή

Στη δηµοφιλέστερη κατηγορία Β, ή αλλιώς αυτή των λεγό-
µενων “supermini” η Mazda εκπροσωπείται από το 2, ένα 
µοντέλο που διατηρεί χαµηλούς τόνους. Κι όµως µε µια 
πιο προσεκτική µατιά διαπιστώνουµε ότι έχουµε να κά-

νουµε µε ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα µοντέλα στην κατηγορία, 
τόσο ποιοτικά όσο και οδηγικά.

Απλό αλλά ποιοτικό εσωτερικό
Από την πρώτη κιόλας επαφή µε το εσωτερικό αντιλαµβάνεται κα-
νείς ότι υπάρχει µια ανώτερη αίσθηση ποιότητας σε σύγκριση µε 
οποιοδήποτε άλλο ιαπωνικό µοντέλο και όχι µόνο. Τα υλικά και το 
φινίρισµα στο Mazda2 είναι από τα καλύτερα στην κατηγορία, κοι-
τώντας στα ίσια τον ευρωπαϊκό ανταγωνισµό, ενώ πολύ πλούσιος 
είναι και ο εξοπλισµός. Η συναρµογή είναι εξαιρετική και γενικό-
τερα έχεις την αίσθηση µιας στιβαρής και δεµένης κατασκευής.

Στην τελευταία του γενιά, το Mazda2 έχει νέας σχεδίασης εµπρός 
καθίσµατα, αλλά και νέα στοιχεία εξοπλισµού. Όπως για παρά-
δειγµα η θερµαινόµενη στεφάνη του τιµονιού και ο κεντρικός 
καθρέφτης µε αυτόµατη αντιθαµβωτική λειτουργία στις πιο πλού-
σιες εκδόσεις, ενώ το σύστηµα Mazda Connect υποστηρίζει από 
τη δεύτερη έκδοση και τα λειτουργικά Apple CarPlay και Android 
Auto. 

Σχεδιαστικά η συνολική εικόνα είναι αντίστοιχη ενός 
µεγαλύτερου Mazda, µε απλές γραµµές, καθαρές επι-
φάνειες και χωρίς υπερβολές ως προς τους διακόπτες. 
Ωραίο και σπορ σε σχεδίαση είναι το τιµόνι, πίσω από 
το οποίο βρίσκεται ένας µικρός αλλά περιεκτικός πίνα-
κας οργάνων µε ένα κεντρικό όργανο και δύο ψηφιακές 
οθόνες. Μάλιστα στη µία από αυτές ενσωµατώνεται και 
το ψηφιακό στροφόµετρο, µαζί µε άλλες πληροφορίες.

Στις πίσω θέσεις το µοντέλο βρίσκεται στο µέσο όρο 
της κατηγοριας, παρέχοντας καλή άνεση για δύο ενή-
λικες επιβάτες, ενώ αν χρειαστεί θα καθίσει και ένας 
τρίτος για σύντοµες µετακινήσεις. Υπάρχει αρκετός 
χώρος τόσο στα πόδια όσο και στο κεφάλι, που ακόµη 
και άτοµα κοντά στο 1,80 εκ. σε ύψος δε θα νιώσουν 
ότι δυσκολεύονται εδώ µέσα.

Ο χώρος φόρτωσης στο Mazda2 έχει όγκο 255 λίτρα 
και ένα αρκετά εκµεταλλεύσιµο σχήµα που θα χωρέσει 
αρκετά πράγµατα παρά το αριθµητικά µικρό µέγεθος. 
Ωστόσο, έχει κάπως ψηλό κατώφλι φόρτωσης που 
όπως και σε άλλα µοντέλα στην κατηγορία ίσως δυσκο-
λέψει στη φορτοεκφόρτωση πιο βαριών αντικειµένων 
και αποσκευών.

Αρνητικά
•  Χώρος φόρτωσης

•  Μικρά πίσω παράθυρα

Θετικά
•  Απόκριση κινητήρα

•  Αίσθηση κιβωτίου ταχυτήτων και 
τιµονιού

•  Εξοπλισµός

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 
Mazda2 Skyactive-G 1.5
Κινητήρας: 1.496 cc

Ισχύς: 90ps/6.000 rpm

Ροπή: 148Nm/4.000 rpm

0-100 km/h: 9,8 sec

Τελική ταχύτητα: 183 km/h

Μέση κατανάλωση*: 5,3 lt/100km

Εκποµπές CO2: 120 g/km

Βάρος: 1.025 kg

Χώρος αποσκευών: 255 lt

Ρεζερβουάρ: 44 lt

*εργοστασιακή µέτρηση κατά WLTP

Αρχική τιµή Mazda 2 mHybrid 
Challenge: 14.946€
Τιµή αυτοκινήτου δοκιµής 
mHybrid Takumi: 16.925€

Ατµοσφαιρικό µε 90 ίππους
Κάτω από το εµπρός καπό βρίσκεται µία και µόνο επιλογή, ο ατµοσφαιρικός 1500άρης 
βενζινοκινητήρας Skyactiv-G µε 90 ίππους. Συνδυάζεται µε ήπια-υβριδική τεχνολο-
γία και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων µε σφιχτή κλιµάκωση. Στην πράξη πετυχαίνει 
και καλή κατανάλωση αλλά και ζωηρές επιδόσεις. Η Mazda επισήµως λέει ότι το 2 
έχει µέση κατανάλωση 4,1 λτ/100χλµ. Στην πράξη οι τιµές που βλέπει κανείς χωρίς 
ιδιαίτερο κόπο είναι κάτω από τα 6 λίτρα/100 λτ, ενώ ακόµη χωρίς προσοχή δύσκολα 
θα αγγίξει τα 7 λτ/100 χλµ. Όσο για την επιτάχυνση 0-100 χλµ/ώρα αυτή γίνεται σε 9,8 
δευτερόλεπτα, χρόνος αρκετά αισιόδοξος για ατµοσφαιρικό supermini. Η ήπια υβριδι-
κή τεχνολογία στο Mazda2 πετυχαίνει µειωµένους ρύπους στα 94 γρ από τα 111 που 
είναι χωρίς αυτή, στον ίδιο κινητήρα των 90 ίππων.

Κορυφαία οδηγικά χαρίσµατα
Ακόµη και µε “µόλις” 90 ίππους, το ατµοσφαιρικό Mazda2 2 στροφάρει απολαυστι-
κά και πρακτικά δε θα δείξει ότι ζορίζεται πουθενά. Συνδυάζεται µε ένα εξαιρετικής 
κλιµάκωσης 6άρι µηχανικό κιβώτιο, το οποίο πέρα του ότι ευνοεί τις επιδόσεις, έχει 
και µια κορυφαία αίσθηση. Ίσως την καλύτερη που θα βρεις σε ένα supermini. Μπορεί 
να µην έχει την πλούσια ροπή ενός turbo συνόλου, όµως για ατµοσφαιρικό µοτέρ έχει 
καλύτερη ροπή από ένα Swist  και οριακά περισσότερη από το νέο Yaris 1500 των 121 
ίππων.

Από την άλλη, το σύστηµα διεύθυνσης είναι γρήγορο και ακριβές σε αίσθηση και κατά 
την άποψη µας ένα από τα καλύτερα που θα βρει κανείς σε αυτοκίνητο αυτής της 
κατηγορίας. Και κυρίως το Mazda2 έχει ένα σπορτίφ ύφος οδηγικά, κάτι που επηρεά-
ζεται θετικά από τις σκληρές αναρτήσεις. Όπως σε κάθε Mazda, είναι λίγο πιο σφιχτό 
απο το συνηθισµένο και µετριάζεται η άνεση σε κακοτράχαλους δρόµους µε ταχύτητες 
πόλης. Όµως στον ανοιχτό δρόµο η έξτρα σκληρότητα θα εκτιµηθεί, αφού προσφέρει 
στιβαρότητα, επιτρέποντας στον οδηγό να κινηθεί πιο σβέλτα αν το θελήσει. Τα φρένα 
χρησιµοποιούν αεριζόµενα δισκόφρενα και ταµπούρα πίσω, δεν υστερούν πουθενά σε 
αίσθηση αλλά ούτε και σε απόδοση, ενώ αυτό που συµβάλει στην πολύ καλή συνολικά 
οδηγική εµπειρία είναι το εξαιρετικά χαµηλό βάρος, που οριακά είναι άνω των 1000 
κιλών.

Το νέο Mazda2 υιοθετείται και το σύστηµα G-Vectoring Control Plus για ακόµα πιο 
σταθερή συµπεριφορά του αυτοκινήτου σε υψηλές ταχύτητες. Στην πράξη το σύστηµα 
µπορεί να φρενάρει µεµονωµένα κάποιον τροχό, παρέχοντας καλύτερη πρόσφυση κατά 
την επιτάχυνση στην έξοδο µιας στροφής για παράδειγµα, ενώ σηµαντικά βελτιωµένη 
είναι η αίσθηση σε απότοµους ελιγµούς µε µεγάλη ταχύτητα ή σε γλιστερό οδόστρωµα.

Πρέπει να σταθούµε ακόµη στην προσπάθεια που έγινε για τη µείωση του θορύβου 
και των κραδασµών που φτάνουν στην καµπίνα. Έτσι το µοντέλο από το 2020 και µετά 
έχει παχύτερη επένδυση οροφής, µια ελαστική τσιµούχα στις πίσω πόρτες και υλικό 
απόσβεσης κραδασµών στο εσωτερικό των πίσω θόλων, εξασφαλίζοντας πιο ήσυχα 
ταξίδια, κυρίως για τους πίσω επιβάτες.

Τιµές και εξοπλισµός
Tα επίπεδα εξοπλισµού είναι Challenge, Takumi και Takumi Plus. Όλες οι εκδόσεις 
συνδυάζονται µε τον κινητήρα 1,5λτ ισχύος 90 ίππων και σύστηµα mHybrid. Η βασι-
κή έκδοση Challenge κοστίζει 14.946€ και έχει αρκετά πλούσιο επίπεδο εξοπλισµού 
µε στοιχεία όπως LED φώτα, Bluetooth, είσοδο χωρίς κλειδί και εκκίνηση µε µπουτόν, 
cruise control και όλες τις ηλεκτρικές ευκολίες.

Αν και ιδανικότερη επιλογή είναι η έκδοση Takumi όπως το αυτοκίνητο της δοκι-
µής µας. Κοστίζει 16.925€ και ο εξοπλισµός περιλαµβάνει επιπρόσθετα ηχοσύστηµα 
µε οθόνη αφής 7’’, Apple CarPlay και Android Auto, περιστροφικό χειριστήριο της 
οθόνης στην κονσόλα, αισθητήρες και κάµερα παρκαρίσµατος, θερµαινόµενα καθί-
σµατα, αυτόµατο air condition, αισθητήρες φωτός & βροχής, σύστηµα ελέγχου τυφλού 
σηµείου, σύστηµα ειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας, ζάντες αλου-
µινίου 16 ιντσών, φυµέ κρύσταλλα και κεραία τύπου καρχαρία. Στην κορυφή, η έκδοση 
Takumi Plus µε 17.879€ υπάρχουν ακόµη δερµάτινα καθίσµατα, full LED προβολείς 
µε LED ηµέρας, θερµαινόµενο τιµόνι, ηλεκτροχρωµατικό εσωτερικό καθρέφτη και 
σύστηµα αυτόµατου φρεναρίσµατος µε εντοπισµό πεζών.

ΤΟ MAZDA2 ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
στην κατηγορία των supermini, 
προσφέροντας ποιότητα, εργονοµία 
και αδιαµφισβήτητη ιαπωνική 
αξιοπιστία σε ένα πακέτο που 
αξίζει την προσοχή µας
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Έχοντας λανσαριστεί πριν 
από 50+ χρόνια µε ένα 
τετρακύλινδρο βενζινοκι-
νητήρα, το Manta έρχε-

ται και πάλι στο προσκήνιο σε µία 
κορυφαία έκδοση και µε τη µορφή 
του πρώτου ηλεκτρικού MOD της 
γερµανικής µάρκας. Αυτό είναι το 
νέο Opel Manta GSe ElektroMOD  
και συνδυάζει τα καλύτερα των δύ-
ο κόσµων. Την κλασική εµφάνιση 
ενός style icon και την προηγµένη 
τεχνολογία για βιώσιµη µετακίνη-
ση. Ναι, την ηλεκτροκίνηση! Κάτι 
δηλαδή τελείως διαφορετικό από 
ένα κλασικό αυτοκίνητο αγώνων.

Το Manta GSe ElektroMOD αντα-
νακλά τον ενθουσιασµό µιας αυ-
ξανόµενης κοινότητας φίλων των 
αυτοκινήτων που µεταµορφώνει 
κλασικά µοντέλα όπως το Manta 
στα λεγόµενα RestoMods µε σύγ-
χρονες τεχνολογίες και νέο ντιζάιν. 
Το αµιγώς ηλεκτρικό Manta είναι 
σπορ όπως ένα γνήσιο Opel GSe. 
Το όνοµά του αποτυπώνει τις 
φιλοδοξίες του. Το MOD συµβο-
λίζει την αλλαγή, για τεχνικές και 
στιλιστικές µετατροπές και για ένα 
σύγχρονο lifestyle.

Opel Manta 
ElektroMOD: 
Back to the Future!

Εκσυγχρονισµένο Manta
Οπτικά, το Manta GSe υιοθετεί το νέο πρόσωπο της Opel. Ενώ το Manta A υπήρξε πηγή έµπνευσης για το Opel 
Vizor στο Mokka και το Crossland, το ElektroMOD τώρα έχει το Opel Pixel-Vizor που εκτείνεται σε όλο το πλάτος 
του οχήµατος. Έτσι το Manta GSe µπορεί επίσης να επικοινωνεί µε το περιβάλλον σε όλη την επιφάνεια αυτής της 
LED οθόνης. Επίσης χρησιµοποιείται τεχνολογία LED στα ενσωµατωµένα φώτα ηµέρας, στους κύριους προβολείς  
αλλά και στα εντυπωσιακά τρισδιάστατα πίσω φώτα.

Το κίτρινο NEON ταιριάζει στην πρόσφατα ανανεωµένη εταιρική ταυτότητα της Opel και πλαισιώνει το χαρακτηρι-
στικό µαύρο καπό δηµιουργώντας µία ζωηρή αντίθεση. Οι θόλοι των τροχών φιλοξενούν τώρα ειδικά σχεδιασµένες 
ζάντες 17” της Ronal, µε ελαστικά 195/40 R17 µπροστά και 205/40 R17 πίσω. Στο πορτµπαγκάζ αποτυπώνεται 
το λογότυπο “Manta” µε τη νέα γραφή της Opel, ενώ τα χρωµιωµένα διακοσµητικά του αρχικού µοντέλου έχουν 
εξαφανιστεί.

ΕΙΝΑΙ ΛΕΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΤΙ ΜΑΚΦΛΑΪ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΑ 80S µετά 
από ένα ταξίδι στο 2021, οδηγώντας ένα Opel Manta. Αυτό είναι το 
πρώτο ηλεκτρικό Manta στην ιστορία, µε LED, ψηφιακές οθόνες αλλά και 
µηχανικό κιβώτιο, πίσω κίνηση και 147 ίππους!

χοντας λανσαριστεί πριν 
από 50+ χρόνια µε ένα 
τετρακύλινδρο βενζινοκι-
νητήρα, το Manta έρχε-

ται και πάλι στο προσκήνιο σε µία 
κορυφαία έκδοση και µε τη µορφή 
του πρώτου ηλεκτρικού MOD της 
γερµανικής µάρκας. Αυτό είναι το 
νέο Opel Manta GSe ElektroMOD  
και συνδυάζει τα καλύτερα των δύ-
ο κόσµων. Την κλασική εµφάνιση 
ενός style icon και την προηγµένη 
τεχνολογία για βιώσιµη µετακίνη-
ση. Ναι, την ηλεκτροκίνηση! Κάτι 
δηλαδή τελείως διαφορετικό από 
ένα κλασικό αυτοκίνητο αγώνων.

Το Manta GSe ElektroMOD αντα-
νακλά τον ενθουσιασµό µιας αυ-
ξανόµενης κοινότητας φίλων των 
αυτοκινήτων που µεταµορφώνει 
κλασικά µοντέλα όπως το Manta 
στα λεγόµενα RestoMods µε σύγ-
χρονες τεχνολογίες και νέο ντιζάιν. 
Το αµιγώς ηλεκτρικό Manta είναι 
σπορ όπως ένα γνήσιο Opel GSe. 
Το όνοµά του αποτυπώνει τις 
φιλοδοξίες του. Το MOD συµβο-
λίζει την αλλαγή, για τεχνικές και 
στιλιστικές µετατροπές και για ένα 

Ηλεκτρικό, πισωκίνητο, 
µηχανικό!
Ο κινητήρας κάτω από το µαύρο παραχωρεί 
τη θέση του σε έναν ηλεκτροκινητήρα µε 
147 hp. Το “e” στο GSe συµβολίζει τώρα τον 
εξηλεκτρισµό και το νέο GSe ενσαρκώνει το 
πιο δυνατό, εργοστασιακό Manta A που έχει 
κατασκευάσει ποτέ η Opel. Το 1974 και το 
1975, το Manta GT/E ήταν το ισχυρότερο 
µοντέλο της πρώτης γενιάς µε 105 hp. 

Το ηλεκτρικό Manta του 2021 αποδίδει µέγι-
στη ροπή 255 Nm από το µηδέν! Ταυτόχρο-
να, ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να αλλάζει 
µηχανικά σχέσεις στο αρχικό τετρατάχυτο 
κιβώτιο ή απλά να επιλέξει 4η και µετά να 
οδηγεί “αυτόµατα”. Η ισχύς µεταφέρεται 
πάντα στους πίσω τροχούς… ευτυχώς! Έτσι το 
Manta παραµένει ένα κλασικό σπορ αυτοκί-
νητο, αλλά µε καινοτόµο, εκσυγχρονισµένο 
σύστηµα κίνησης.

Η µπαταρία του έχει χωρητικότητα 31 kWh, 
παρέχοντας µέση αυτονοµία περίπου 200 km. 
Όπως και στα Corsa-e και Mokka-e παραγω-
γής, το Manta GSe µπορεί να ανακτά ενέρ-
γεια και να την αποθηκεύει στη µπαταρία. Η 
συνήθης φόρτιση γίνεται µέσω ενός ενσωµα-
τωµένου φορτιστή 9.0 kW για µονοφασική 
και τριφασική φόρτιση AC, κάτι που απαιτεί 
λιγότερο από 4 ώρες για µία πλήρη φόρτιση.

Το εσωτερικό υιοθετεί την πιο 
σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία 
της Opel. Τα κλασικά στρογγυλά 
όργανα ανήκουν στο παρελθόν και 
τη θέση τους έχει πάρει το Pure 
Panel, όπως στο νέο Mokka. Αυτό 
ενσωµατώνει δύο οθόνες 12 και 
10 ιντσών, ενώ η µουσική αναπα-
ράγεται µέσω Bluetooth από έναν 
θρυλικό ενισχυτή Marshall. Την 
εικόνα συµπληρώνουν τα σπορ κα-
θίσµατα µε την κίτρινη διακοσµη-
τική γραµµή, ενώ το τιµόνι τριών 
ακτίνων έχει επανασχεδιαστεί από 
την Opel διατηρώντας το κλασικό 
στυλ των ’70s.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ

Ένα µεγάλο και πολύωρο 
ταξίδι µπορεί να ταλαιπωρήσει 
πολλούς ταξιδιώτες, ενήλικες 
και παιδιά. 

Τα συχνά σταµάτα-ξεκίνα, 
οι δρόµοι µε στροφές 
ταλαιπωρούν τους επιβάτες 
των αυτοκινήτων και µια 
ναυτία µπορεί να µετατρέψει 
το ταξίδι σε εφιάλτη. 

Η κατάσταση επιδεινώνεται 
όταν οι επιβάτες -και κυρίως 
τα παιδιά που κάθονται 
στα πίσω καθίσµατα- 
παρακολουθούν ταινίες ή 
παίζουν video games.

Σε έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε µε τη 
βοήθεια ειδικών στη ναυτία, 
οι επιβάτες που κοίταζαν 
οθόνες κατά τη διάρκεια ενός 
σύντοµου ταξιδιού, ένιωθαν 
µετά από 10 λεπτά αδιαθεσία. 

Στην πρώτη δοκιµή 
διαπιστώθηκε ότι όταν οι 
οθόνες ήταν τοποθετηµένες 
ψηλότερα και ο δρόµος 
µπροστά φαίνεται και από 
τις δύο πλευρές, οι εθελοντές 
έχουν µικρότερη προδιάθεση 
για ναυτία. 

Άλλα πειράµατα θα 
διερευνήσουν εναλλακτικούς 
τρόπους ώστε το ταξίδι να 
προβάλλεται στην καµπίνα 
και οι επιβάτες που δεν 
βλέπουν έξω να µπορούν να 
προειδοποιούνται για δρόµους 
µε στροφές ή γέφυρες µε 
σαµαράκια.

Αντισηπτικά 
χεριών και 
αντιηλιακά 
βλάπτουν το 
αυτοκίνητο µας
Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
που περιέχονται σε αντισηπτικά χεριών, 
αντιηλιακά µε υψηλό δείκτη προστασίας και 
εντοµοαπωθητικά µπορεί να προκαλέσει 
πρόωρη φθορά στις εσωτερικές επιφάνειες 
του αυτοκινήτου µε τις οποίες έρχονται σε 
επαφή οι επιβάτες.

∆ιανύουµε ήδη την πιο θερµή εποχή του χρόνου και η κατα-
νάλωση αντιηλιακών λοσιόν, εντοµοαπωθητικών και αντιση-
πτικών χεριών είναι στο φόρτε της. Έχετε αναρωτηθεί όµως, 
πώς, ενώ η χρήση τέτοιων προϊόντων ενδείκνυται για τον 

άνθρωπο, µπορεί να βλάπτει σοβαρά την υγεία του αυτοκινήτου µας;

Τα αντισηπτικά χεριών και οι αντιηλιακές λοσιόν µε υψηλό δείκτη προ-
στασίας µπορεί να ωφελούν την υγεία µας, όχι όµως και τα αυτοκίνητά 
µας. Οι χηµικές ουσίες που περιέχονται σε µερικά από τα προϊόντα 
αυτά µπορεί να προκαλούν αντιδράσεις µε τις επιφάνειες, µε αποτέλε-
σµα την πρόωρη φθορά τους. Εκτός και εάν προστατεύονται µε ειδικές 
επενδύσεις.

Πως αντιµετωπίζουµε 
τη ναυτία στο αυτοκίνητο;

•  Μετακινηθείτε στο κέντρο των πίσω καθισµάτων ή 
κατά προτίµηση µπροστά, για να βλέπετε το δρόµο.

•  Ζητήστε από τον οδηγό να οδηγεί πιο οµαλά και 
όπου είναι δυνατόν, να αποφεύγει το ξαφνικό 
φρενάρισµα, την απότοµη επιτάχυνση και τις 
λακκούβες.

•  Στρέψτε αλλού την προσοχή σας. Ακόµα και ένα 
τραγούδι µπορεί να βοηθήσει.

•  Πιείτε αναψυκτικό cola, φάτε µπισκότα τζίντζερ 
και αποφύγετε τον καφέ.

•  Χρησιµοποιήστε ένα µαξιλάρι ή στήριγµα στο 
κεφάλι για να το κρατήσετε όσο το δυνατόν 
ακίνητο.

•  Ενεργοποιήστε τον κλιµατισµό του αυτοκινήτου 
για κυκλοφορία φρέσκου αέρα.

Η αγορά των αντισηπτικών χεριών µε τη µορφή ζελ, αφρού 
και υγροµάντηλων, πολλά από τα οποία περιέχουν αιθανόλη, 
αναµένεται να αυξηθεί κατά 60% στην Ευρώπη, µε τζίρο 
από 371,92 εκατοµµύρια δολάρια το 2018, σε 593,62 εκα-
τοµµύρια δολάρια µέχρι 2024.

Αντιηλιακές λοσιόν µε υψηλό δείκτη προστασίας περιέχουν 
µεγαλύτερες ποσότητες οξειδίου του τιτανίου, το οποίο πιθα-
νότατα αντιδρά µε πλαστικές επιφάνειες και τα φυσικά έλαια 
που υπάρχουν σε δερµάτινες επενδύσεις, κυρίως στις υψη-
λές θερµοκρασίες. Το ∆ιαιθυλοτολουαµίδιο, ή DEET, είναι το 
πιο συνηθισµένο ενεργό συστατικό των εντοµοαπωθητικών.

O καθηγητής Prof. Bos, ο οποίος έχει 
επίσης µια έδρα στην Αντίληψη Κίνησης 
στο Vrije Universiteit στο Άµστερνταµ, έχει 
εργαστεί πάνω σε µια συσκευή που δείχνει 
πότε η συµπεριφορά πίσω από το τιµόνι 
µπορεί να επηρεάσει επιβάτες επιρρεπείς 
στη ναυτία. Ο ίδιος υποδεικνύει ορισµένους 
τρόπους που µπορούν να αποτρέψουν τη 
ναυτία:

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα των δοκιµών, η χηµι-
κή σύσταση των εξωτερικών στρωµάτων µπορεί 
κάλλιστα να αλλάξει µε σκοπό την προστασία 
του εσωτερικού τµήµατος των τµηµάτων. 

Αυτό θα συµβάλλει στη διατήρηση της ελκυστι-
κής εµφάνισης τους, αλλά και της αξίας µετα-
πώλησης του αυτοκινήτου καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής τους. 

∆οκιµές πραγµατοποιούνται επίσης και σε αξε-
σουάρ που πωλούνται µέσω του Ford Customer 
Service Division, όπως σε καλύµµατα χώρου 
αποσκευών και σε πλαστικά καλύµµατα εσωτε-
ρικού.

Οι οµάδες της Ford 
στο Dunton της Μ. 
Βρετανίας και της 
Κολωνίας στη Γερµανία 
πραγµατοποίησαν 
δοκιµές σε θερµοκρασίες 
που, σε µερικές 
περιπτώσεις, αγγίζουν 
τους 74°C (αυτή είναι η 
θερµοκρασία που εύκολα 
µπορεί να αναπτυχθεί 
στο εσωτερικό 
ενός αυτοκινήτου 
σταθµευµένου στην 
παραλία µία καλοκαιρινή 
µέρα). 
Σε άλλες δοκιµές, 
προσοµοιώθηκε η 
εκτεταµένη έκθεση στον 
ήλιο µε “βοµβαρδισµό” 
των υλικών σε υπεριώδη 
ακτινοβολία, που 
αντιστοιχεί µε την έκθεσή 
τους στο πιο φωτεινό 
µέρος του πλανήτη, επί 
1.152 ώρες (48 ηµέρες).
Επίσης, δοκιµάστηκε η 
αντοχή των πλαστικών 
σε χαµηλές θερµοκρασίες 
έως και τους -30°C 
(κοντά δηλαδή στο όριο 
θραύσης τους) µέσω της 
επαναλαµβανόµενης 
αναπήδησης σε 
αυτες µιας ελαστικής 
µπάλας (δέκα φορές 
βαρύτερης από µία 
µπάλα ποδοσφαίρου) 
ώστε να διασφαλιστεί 
ότι το πλαστικό δε θα 
παρουσιάσει ρωγµές.
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