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ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΣΤΈΦΟΥ

ΖΟΎΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ όπου κάθε 
υπερυψωμένο SUV ή crossover 
γνωρίζει πολύ καλύτερη τύχη 
στη μάχη των πωλήσεων από 
οποιοδήποτε hatchback ή sedan. 

Τα υπερυψωμένα πουλάνε και μετά τα 
αυτοκίνητα πόλης είναι τα δημοφιλέστερα 
αυτοκίνητα στις προτιμήσεις του κόσμου. 
Με χώρους αλλά και με στυλ, προσφέρουν 

πολλά περισσότερα από τα πιο παραδοσιακά σχή-
ματα αυτοκινήτων. Διανύουμε το επόμενο κεφάλαιο 
“σχηματοποίησης” στην αυτοκίνηση, που από τα 
κλασικα sedan και τη στροφή στα hatchback, πλέον 
όλοι επιλέγουν ένα SUV.

Σε αυτό τον άξονα και αυτό το μήνα, γνωρίσαμε και 
οδηγήσαμε τρία crossover μοντέλα, με τα οποία οι 
εταιρίες καλύπτουν τα κενά μεταξύ των κλασικών 
σχημάτων και των πιο τυπικών SUV. Η πιο πρό-
σφατη προσθήκη στην ελληνική αγορά είναι αυτή 
του Tipo Cross, το μοντέλο που βάζει και τη Fiat στο 
παιχνίδι της κατηγορίας των περιβόητων crossovers. 
Πρακτικά είναι ένα Tipo hatchback, υπερυψωμένο 
και με όλα τα στοιχεία που υποστηρίζουν έναν πιο 
περιπετειώδη χαρακτήρα. Με απουσία τετρακίνησης 
αλλά με πληθώρα σε εξοπλισμό και ανέσεις, το Tipo 
Cross είναι δίχως αμφιβολία πιο ελκυστικό από το 
αντίστοιχο hatchback και ταυτόχρονα ποιοτικό και 
εξαιρετικά άνετο.

Σε αντίστοιχο μοτίβο, αλλά με έντονη την παρου-
σία του σπορ στοιχείου, το Kia XCeed για πολλούς 
ίσως μοιάζει με την cross εκδοχή του απλού Ceed. 
Πρακτικά όμως είναι σχεδιασμένο από την αρχή, 
αναμειγνύοντας στοιχεία “εκτός δρόμου” με αυτα 
ενός δυναμικού coupe, παρέχοντας ταυτόχρονα εξαι-
ρετική ποιότητα υλικών και μια αψεγάδιαστη οδική 
συμπεριφορά. Και βεβαίως είναι το Toyota C-HR, το 
μοντέλο που παραδοσιακά βρίσκεται στην κορυ-
φή των πωλήσεων της κατηγορίας σχεδόν από το 
λανσάρισμα του, πίσω στο 2017. Στην ανανεωμένη 
του γενιά, είναι διαθέσιμο αποκλειστικά ως υβριδικό, 
τεχνολογία που άλλωστε η Toyota εξελίσσει εδώ και 
δεκαετίες. Με ασυναγώνιστη οικονομία καυσίμου, 
το C-HR παραμένει μια ολοκληρωμένη πρόταση, είτε 
για χρήση εντός πόλης είτε για αποδράσεις εκτός.

Βέβαια η αυτοκίνηση δεν είναι μόνο SUV και 
Crossovers, γι αυτό και σε αυτό το τεύχος γνωρίζου-
με και μοντέλα που γράφουν τη δική τους ιστορία. 
Όπως το εντελώς νέο Opel Astra που έρχεται στο 
τέλος του χρόνου, το ανανεωμένο Kia Ceed αλλά 
και το νέας γενιάς Honda Civic που θα δούμε στους 
δρόμους σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα.

Εσύ είσαι SUV τύπος ή όχι λοιπόν; Το 6ο τεύχος του 
trcoff.gr τα έχει όλα! Καλή μας ανάγνωση.

EDITORIAL

Tο Tipo Cross τοποθετείται απέναντι στα Kia XCeed, 
Focus Active, Citroen C4 C-Cross και Mazda CX-30  

με σημαντικότερο ίσως πλεονέκτημα  
την εξαιρετικά χαμηλή τιμή!

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, πέρα από αυτοκίνητα, 
εξελίσσουν και τα δικά τους συστήματα λογισμικού.

Το Kia XCeed προσφέρει περισσότερο δυναμισμό από ένα τυπικό 
SUV και ταυτόχρονα μια σχεδίαση που θα προσελκύσει και τους 

πιο ανήσυχους στο πνεύμα οικογενειάρχες.

Το Peugeot 9X8 είναι ένας τελευταίας γενιάς  
Hypercar και πρακτικά το πρώτο αγωνιστικό  

του Le Mans χωρίς πίσω αεροτομή!
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ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Αυτό είναι το ανανεωμένο  
Kia Ceed

ΤΟ KIA CEED ΑΝΑΝΕΏΝΕΤΑΙ  
ΓΙΑ ΤΟ 2021, αποκτά φρέσκια  
εμφάνιση, νέους κινητήρες και βεβαίως  
το νέο λογότυπο της Kia.

Το Kia Ceed δέχθηκε μια σειρά από σημαντικές αναβαθμίσεις, κάτι παραπάνω από ένα τυπικό facelift, 
και αναμένεται στην αγορά το φθινόπωρο. Εκ πρώτης αυτό που διακρίνει κανείς είναι το πλήρως επα-
νασχεδιασμένο εμπρός μέρος, αναβαθμίσεις στο πίσω μέρος, νέα χρώματα και νέα στοιχεία εξοπλισμού. 
Στοιχεία που θα φέρουν το Ceed πιο κοντά στον αυξανόμενο ανταγωνισμό και ταυτόχρονα το κάνουν 

πιο ελκυστικό στο μάτι.

Στο εσωτερικό του ανανεωμένου Kia Ceed
Η μοντέρνα εσωτερική αισθητική του Ceed απέκτησε νέα στοιχεία διακόσμησης, νέους χρωματισμούς και βελ-
τιωμένα υλικά. Μάλιστα υπάρχουν ακόμη και δερμάτινα καθίσματα σε μαύρο σουέτ, με ραφές σε αντίθεση με 
γκρι στο GT line και κόκκινο στο GT. Μια μεγάλη ψηφιακή οθόνη 12,3 ιντσών βρίσκεται στη θέση του τυπικού 
πίνακα οργάνων και παρέχει βελτιωμένα γραφικά και τέσσερις θεματικές επιλογές. Μια δεύτερη οθόνη αφής 
10,25 ιντσών (8’’ στις βασικές εκδόσεις) ενσωματώνει όλα όσα θα ζητήσει κάποιος από μια κεντρική μονάδα 
ψυχαγωγίας και ενημέρωσης.

Σε επίπεδο εξοπλισμού, το ανανεωμένο Ceed θα εφοδιάζεται 
με όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και υποστήριξης. 
Τεχνολογίες όπως η προειδοποίηση τυφλού σημείου αντικαθί-
σταται από μια ενεργή τεχνολογία αποφυγής κινδύνου, ενώ το 
Driver Attention Warning (DAW +) έχει αναβαθμιστεί και πλέον 
περιλαμβάνει προειδοποίηση αναχώρησης οχήματος. Βεβαίως 
συνεχίζουν και διατίθενται η αποφυγή εμπρόσθιας σύγκρουσης 
με ανίχνευση οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων, τα Lane Keep 
Assist, Intelligent Speed Limit Warning και High Beam Assist. 
Οι τεχνολογίες ADAS που παρέχουν ευκολία στον οδηγό έχουν 
επίσης βελτιωθεί.

Τι αλλάζει σχεδιαστικά;
Το ανανεωμένο Ceed διακρίνεται από ένα πλήρως επανασχεδιασμένο μπροστινό μέρος. 

Στο καπό υπάρχει πλέον το νέο λογότυπο της Kia, ενώ η μάσκα με τη μορφή «tiger nose» 
αναβαθμίζεται με μαύρο γυαλιστερό φινίρισμα με σατέν χρώμιο. Στο πλάι του προφυλακτήρα 
υπάρχουν πλέον δύο μεγάλες εισαγωγές αέρα, τονίζοντας τη σπορ εμφάνιση. Πίσω, για να το-

νιστεί η απλότητα του νέου σήματος της Kia, η επιφάνεια μεταξύ των συνδυαστικών λαμπτή-
ρων LED έχει εξομαλυνθεί για να φιλοξενήσει το καινούργιο σήμα.

Νέοι full LED προβολείς έχουν εισαχθεί στο Ceed με φώτα πορείας κατά τη διάρκεια της ημέρας 
για πρόσθετη παρουσία και ασφάλεια στο δρόμο. Τη θέση των προηγούμενων «ice cubes» LED 
ημέρας, πήραν τρεις μονάδες σε σχήμα βέλους. Αυτές περιβάλλουν ένα ενσωματωμένο φως ομί-

χλης LED και μονάδες υψηλής/χαμηλής δέσμης. Τα DLR λειτουργούν επίσης ως φλάς του Ceed.
Πίσω, η πεντάθυρη έκδοση GT-Line αποκτά νέα φώτα LED που αποτελούνται από 48 κυψελωτές 
μονάδες που περιβάλλονται από ένα κόκκινο πλαίσιο. Οι πολυλειτουργικές μονάδες τοποθετούνται 

σε πέντε σειρές, καλυμμένες με βαμμένο γυαλί. Οι λυχνίες LED σε ορισμένες σειρές ανάβουν διαδο-
χικά όταν ο οδηγός χρησιμοποιεί τα φλάς για να υποδείξει μια επερχόμενη στροφή.

Ακόμη, το ανανεωμένο Kia Ceed έχει νέα σχέδια ζαντών αλουμινίου με 6 σχέδια, 3 από τα οποία 
είναι εντελώς νέα. Οι διαστάσεις ξεκινούν από 16’’, φτάνουν στις 17’’ με γυαλιστερό μαύρο χρώμα 

αποκλειστικά στην έκδοση GT-Line, καθώς και σπορ ζάντες 18’’ με κόκκινες πινελιές για GT εκδό-
σεις. Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει 13 αποχρώσεις. Τέσσερα από αυτές είναι νέες, τα Machined 

Bronze, Lemon Splash, Yucca Steel Grey και Experience Green.

Ανανεωμένη γκάμα κινητήρων
Από το λανσάρισμα του το νέο Ceed θα διατίθεται με 
μια ολοκληρωμένη σειρά κινητήρων. Αυτή περιλαμβάνει 
τους βενζίνης 1,5 λίτρων και diesel 1,6 λίτρων με την 
τεχνολογία Smartstream της Kia. Η γκάμα περιλαμβάνει 
και εκδόσεις με ήπια υβριδική τεχνολογία (MHEV), με 
ιπποδύναμη που κυμαίνεται από 100 έως 136 ίππους.

Ο νέος κινητήρας 1.5 T-GDi αντικαθιστά τον 1.4 T-GDi 
και συνδυάζεται είτε με 7-τάχυτο κιβώτιο διπλού 
συμπλέκτη (7DCT) είτε με 6άρι μηχανικό, αποδίδο-
ντας 160 ίππους. Ο ίδιος κινητήρας διατίθεται και ως 
MHEV. Ο diesel 1.6 με 136PS, διατίθεται μόνο ως 48V 
υβριδικός που μπορεί να συνδυαστεί είτε με το «έξυ-
πνο» χειροκίνητο κιβώτιο (iMT) είτε με αυτόματο 7DCT. 
Οι τελευταίες αναβαθμίσεις στο Ceed εισάγουν επίσης 
την τεχνολογία MHEV και DCT στον μικρό βενζινοκινη-
τήρα 1.0 turbo.

Το νέο Ceed θα παράγεται στο ευρωπαϊκό εργοστάσιο 
παραγωγής της Kia στη Zilina της Σλοβακίας και θα 
διατίθεται σε όλη την Ευρώπη το τελευταίο τρίμηνο του 
2021.
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Τα ανανεωμένα Seat Ibiza & Arona
ΜΠΟΡΕΙ ΕΚ ΠΡΏΤΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΝΑ ΔΕΙΧΝΟΎΝ ΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ, ωστόσο τα Seat Ibiza και 
Arona ανανεώθηκαν σε κάθε επίπεδο, εξωτερικά και εσωτερικά.

Αέρας φρεσκάδας και για το Seat Arona
Στο πλαίσιο της ανανέωσης του Ibia, η Seat προχώρησε στην αναβάθμιση και 
του Arona, το μικρό SUV στη γκάμα της που τεχνικά βασίζεται βεβαίως στο 
Ibiza. Εμφανισιακά το Arona του 2021 αποκτά νέα και πιο πλατιά μάσκα, μαζί με 
έναν ανανεωμένο και πιο δυναμικό προφυλακτήρα. Τα φώτα τεχνολογίας LED 
ανήκουν πλέον στον βασικό εξοπλισμό, ενώ αισθητικά το μοντέλο αποκτά τρία 
νέα σχέδια ζαντών αλουμινίου και τρία νέα χρώματα αμαξώματος (10 συνολικά). 
Καθώς οι πελάτες προσπαθούν να εξατομικεύσουν τα οχήματά τους σε ακόμη 
μεγαλύτερο βαθμό, το Seat Arona προσφέρει επίσης μια νέα επιλογή στο χρώμα 
της οροφής, αυτής του Λευκού Candy White.

Στο πίσω μέρος υπάρχει νέα αεροτομή και ένας διαχύτης στο κάτω μέρος του 
προφυλακτήρα. Το όνομα του μοντέλου εμφανίζεται στο πίσω μέρος με νέα γραμ-
ματοσειρά, ενώ το νέο λογότυπο SEAT έχει φινίρισμα σε ματ χρώμιο.

Η νέα αιωρούμενη κεντρική κονσόλα του συστήματος infotainment βρίσκεται 
στο επίκεντρο της νέας σχεδιαστικής εσωτερικής προσέγγισης. Η οθόνη έχει και 
εδώ αυξηθεί. Ως standard είναι πλέον στις 8,25’, ενώ η προαιρετική οθόνη είναι 
στις 9,2’. Μαζί έρχεται και το 10,25’ Digital Cockpit και το εσωτερικό του Arona 
γίνεται πλήρως ψηφιακό. Η συνδεσιμότητα ενισχύεται με τα Apple CarPlay και 
Android Auto, ενώ διαθέσιμες είναι και φωνητικές εντολές λέγοντας “Hola Hola”. 
Βελτιώσεις έχουν γίνει στην εφαρμογή, στο φινίρισμα και την ποιότητα του 
εσωτερικού. Σημαντικότατη αλλαγή υπάρχει όμως στο νέο υλικό που καλύπτει το 
ταμπλό και πλέον είναι μαλακό και αφρώδες. Νέο είναι ακόμη το τιμόνι αλλά και 
οι αεραγωγοί στο ταμπλό, οι οποίοι μάλιστα προαιρετικά φωτίζονται με LED.

Κινητήρες
Το ανανεωμένο Seat Arona προσφέρει 4 επιλογές κινητήρα. Βασικός κινητήρας 
είναι ο 1.0 EcoTSI με 95 ίππους αλλά και μια ισχυρότερη εκδοχή του με 110 ίπ-
πους. Ωστόσο, η γκάμα περιλαμβάνει και τον 1.0 TGI που λειτουργεί με βενζίνη/
φυσικό αέριο, αποδίδοντας 90 ίππους και αποτελεί με διαφορά την πιο οικονο-
μική επιλογή σε καύσιμο. Προς τα πάνω η γκάμα συμπληρώνεται με τον 1.5 TSI 
και 150 ίππους, ο οποίος διατίθεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο DSG. 
Σε αυτόματο όμως διατίθεται και το μοντέλο με τον 1.0 EcoTSI 110hp, ενώ οι 
επιλογές με 90 (CNG) και 95 ίππους έρχονται αποκλειστικά χειροκίνητες.

Σε κάτι περισσότερο από ένα χρόνο, το Civic αλλάζει γενιά στην Ευρώπη και 
έρχεται η νέα, 11η γενιά. Ωστόσο, από σήμερα, καλοκαίρι 2021, η Honda 
αποκαλύπτει το νέο πεντάθυρο Civic hatchback, το οποίο και παραμένει το 
βασικό μοντέλο της Honda στην Ευρώπη. Η γενιά βασίζεται σε μία κληρονο-

μιά σχεδόν 50 χρόνων, συνεχίζοντας να προσφέρει την πρακτικότητα, την άνεση και 
την σχεδίαση που χαρακτηρίζει το μοντέλο όλα αυτά τα χρόνια.

Το σημαντικότερο ίσως νέο αφορά στον εξηλεκτρισμό του Civic. Στη νέα γενιά, το 
μοντέλο εφοδιάζεται με το υβριδικό σύστημα e:HEV. Αυτή θα είναι και η μοναδική 
επιλογή στη γκάμα του Civic, όπως άλλωστε θα συμβεί και με το νέο HR-V που θα 
κυκλοφορήσει μέσα στο 2021. Και αυτό σε μια γενικότερη προσπάθεια της Honda να 
εξηλεκτρίσει όλα τα Ευρωπαϊκά mainstream μοντέλα της μέχρι το 2022. Μόλις!

Αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν αναλυτικές τεχνικές πληροφορίες για τους κινη-
τήρες, δεν αποκλείεται να δούμε ένα κινητήριο σύνολο αντίστοιχο του HR-V e:HEV. 
Θυμίζουμε πως το νέο μικρό SUV της Honda χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες 
συνδεδεμένους με ένα βενζινοκινητήρα i-VTEC 1,5 λτ. αποδίδοντας συνδυαστικά 
131 ίππους και 253Nm ροπή. Το σύστημα e:HEV περιλαμβάνει τρία οδηγικά προφίλ, 
Sport, Normal και Econ. Άγνωστο παραμένει και το αν θα δούμε κάποια άλλη επιλογή 
στη γκάμα ή τη νέα γενιά Type R…

Εντελώς νέα εμφάνιση
Οπτικά πάντως, το Civic hatchback δείχνει αρκετά μεγάλο σε μέγεθος, τουλάχιστον σε 
σύγκριση με τα παραδοσιακά hatchback της αγοράς (Focus, Golf, i30 κλπ). Για τους 
περισσότερους δείχνει να έχει ωριμάσει σχεδιαστικά, χάνοντας μέρος από τη δυνα-
μικότητα της τρέχουσας γενιάς. Τουλάχιστον όπως αυτή ορίζεται από τους μεγάλους 
αεραγωγούς (έστω και ψεύτικους) εμπρός και πίσω, αλλά και το ανασηκωμένο πίσω 
μέρος με το διπλό παρμπρίζ. Στην 11η γενιά, δεν υπάρχουν όπως βλέπουμε ούτε 
μεγάλα “ανοίγματα” στον προφυλακτήρα, ούτε διπλό παρμπρίζ. Αυτό που υπάρχει 
όμως, και ήδη το έχουμε δει από το Civic sedan, είναι ένα αναβαθμισμένο εσωτερικό, 
με εργονομικούς διακόπτες και ένα εντελώς νέο σύστημα infotainment.

Το νέο Honda Civic e:HEV θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη από το Φθινόπωρο του 
2022.

Η γκάμα του Seat Ibiza 
δέχθηκε αυτό που λέμε ένα 
facelift και επιστρέφει φρε-
σκαρισμένη, ποιοτικότερη 

και με πλουσιότερο εξοπλισμό. Εξω-
τερικά το μοντέλο ξεχωρίζει από τους 
νέους προβολείς οι οποίοι είναι τε-
χνολογίας LED σε όλες τις εκδόσεις. 
Προαιρετικά βεβαίως διατίθενται και 
Full LED προβολείς, προσφέροντας 
ακόμη καλύτερη ορατότητα. Την 
εμφάνιση συμπληρώνουν τρία νέα 
σχέδια για τις ζάντες αλουμινίου, 
δύο στις 17’’ και μία στις 18’’, ενώ 
νέο είναι και το λογότυπο πίσω, αντί-
στοιχο με αυτό στο νέο Leon.

Πιο ορατές είναι οι αλλαγές στο 
εσωτερικό, όπου βρίσκουμε μια νέα 
αιωρούμενη κεντρική οθόνη του 
συστήματος infotainment. Αυτή έχει 
μεγαλώσει κατά μέσο όρο περισσότε-
ρο από 20% από την προηγούμενη. 
Ως στάνταρ είναι στις 8,25 ίντσες 
και φτάνει στις 9,2’’. Το ανανεωμένο 
Ibiza είναι πλήρως συνδεδεμένο, 
περιλαμβάνει Wireless Full Link που 
φέρνει το Android Auto και CarPlay 
στην καμπίνα. Προαιρετικά είναι 
διαθέσιμος και ψηφιακός πίνακας 
οργάνων, με το Digital Cockpit να 
φτάνει στις 10,25 ίντσες.

Σημαντική αλλαγή ακόμη έχουμε 
και στα υλικά του ταμπλό, το οποίο 
πλέον είναι κατασκευασμένο από 
υψηλής ποιότητας μαλακό υλικό. Νέ-
α σχεδίαση έχει το τιμόνι πολλαπλών 
λειτουργιών, αλλά και οι αεραγωγοί 
του κλιματιστικού στο ταμπλό. Μάλι-
στα, προαιρετικά φωτίζονται περιμε-
τρικά από LED φώτα, με διαφορετική 
απόχρωση ανάλογα με το επίπεδο 
εξοπλισμού.

Αυτό είναι το  
εντελώς νέο  
Honda Civic  
hatchback

Από 80 έως 150 ίππους
Η βενζίνη και το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) βρίσκονται στο επίκεντρο της ανανεωμένης γκάμας κινητήρων του Seat 
Ibiza. Βασικός κινητήρας είναι ο ατμοσφαιρικός 1.0 MPI με 80 ίππους, ενώ μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν οι 1.0 EcoTSI 
με 95 ή 110 ίππους. Στην κορυφή βρίσκεται ο 1.5 TSI με 150 ίππους, αποκλειστικά στην έκδοση FR και στάνταρ αυτόματο 
κιβώτιο DSG. Ωστόσο, για τη μέγιστη οικονομία, ο 1.0 TGI λειτουργεί με φυσικό αέριο, αποδίδει 90 ίππους και προσφέρει 
ασυναγώνιστα χαμηλή κατανάλωση.

Οι εκδόσεις και 
οι τιμές του Seat 
Ibiza στην Ελλάδα
Το ανανεωμένο SEAT Ibiza 
είναι διαθέσιμο στα επίπε-
δα εξοπλισμού Reference, 
Business, Style, Optimum, 
FR και FR Vision. Ο εξοπλι-
σμός της βασικής έκδοσης 
Reference περιλαμβάνει 
στοιχεία όπως Front Assist 
με προστασία πεζών, σύστημα 
προειδοποίησης κόπωσης 
οδηγού, σύστημα συγκράτη-
σης στη λωρίδα κυκλοφορί-
ας, cruise control με speed 
limiter, air Condition, αισθη-
τήρες φωτός, προβολείς LED, 
πίσω φώτα LED και φώτα 
ημέρας LED, ηχοσύστημα με 
οθόνη αφής 8,25’’, Bluetooth 
και θύρα USB-C.

Οι τιμές της γκάμας ξεκινούν 
από 13.290 ευρώ συμπεριλαμ-
βανομένου έκπτωσης λανσα-
ρίσματος (€1.000 για τα 1.0 
Reference MPI 80hp, €700 
για τα 1.0 Business MPI 80hp 
και €500 για όλες τις υπόλοι-
πες εκδόσεις).

Εκδόσεις και τιμές του Seat Arona
Το ανανεωμένο Seat Arona είναι ήδη διαθέσιμο προς πώληση στην χώρα μας, 
με τις τιμές να ξεκινούν από 16.790 ευρώ, μετά το προωθητικό πρόγραμμα 
λανσαρίσματος (€600 για τα 1.0 TSI 95hp και €500 για όλες τις υπόλοιπες εκδό-
σεις). Τα επίπεδα εξοπλισμού είναι τα Style, Optimum, Xprerience και FR.

Η HONDA, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟ ΜΗΝΏΝ ΑΠΟΚΑΛΎΨΗ 
του νέου Civic Sedan, σηκώνει το σεντόνι και στο 
πεντάθυρο μοντέλο το οποίο και αναμένεται να 
κυκλοφορήσει από το φθινόπωρο του 2022.
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ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Το Renault  
Clio  
διαθέσιμο  
ξανά  
ως diesel
Οι πετρελαιοκίνητες 
εκδόσεις επιστρέφουν 
και πάλι στη γκάμα 
του Renault Clio, με 
την προσθήκη του 
νέου diesel 1.5 Blue 
dCi 100.

Το Renault Clio 
διατίθεται σε μια 
πλήρη γκάμα 
κινητήριων συνόλων 
και δικαίως αποτελεί 
μια από τις πιο 
ολοκληρωμένες 
προτάσεις στην κατηγορία. Το γαλλικό supermini εξοπλίζεται με κινητήρες 
βενζίνης, υγραερίου LPG, μια πλήρως υβριδική έκδοση και πλέον ξανά σε 
diesel.

Ο νέος diesel 1.5 Blue dCi κινητήρας αποδίδει 100 ίππους και 260 Nm 
ροπής, διαθέσιμα μόλις από τις 1.750 σ.α.λ. Παράλληλα, συνδυάζεται με 
χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, γεγονός που το βοηθάει να κινείται με 
χαμηλές στροφές μέσα στην πόλη, αλλά και να αξιοποιεί στο έπακρο τις 
δυνατότητες του στον ανοιχτό δρόμο. 

Το Clio 1.5 Blue dCi 100 έχει εκπομπές ρύπων από 107 γρ./χλμ. και μέση 
κατανάλωση καυσίμου 4,1-4,6 λτ./100 χλμ. Παράλληλα, είναι και πολύ 
γρήγορο με τελική ταχύτητα 188 χλμ./ώρα και 0-100 της τάξης των 11,4 δλ. 
Το Clio στις εκδόσεις με τον νέο κινητήρα diesel κοστίζει από 16.990€.

Αυτή είναι η νέα BMW Σειρά 2 Coupé
Αυτή είναι η εντελώς νέα BMW Σειρά 2 Coupe και πέρα από το γεγονός ότι είναι μωβ δεν υιοθετεί τις μεγά-
λες γρίλιες που βλέπουμε στα τελευταία μοντέλα της μάρκας.

Η BMW αποκάλυψε τη νέα Σειρά 2 Coupe και σύμφωνα με την εταιρία “ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστο-
ρία των σούπερ σπορ compact μοντέλων της και θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς στην οδηγική απόλαυση 
–‘ειδικότητα’ της μάρκας – στην premium πτέρυγα αυτής της κατηγορίας”. 

Με άλλα λόγια, ναι είναι ένα αυτοκίνητο προορισμένο για απολαυστική οδήγηση, κάτι το οποίο ανέκαθεν 
χαρακτήριζε τα μοντέλα της BMW.

Σχεδιαστικά, η νέα Σειρά 2 Coupé θα μπορούσε να αποτελεί τη σύγχρονη εκδοχή της θρυλικής 2002. Κι αυτό 
γιατί έχει ανεξάρτητη σχεδίαση, πλήρως διαφοροποιημένη από τα compact μοντέλα της Σειράς 1, χαρακτη-
ριστικές αναλογίες και φαρδιά μετατρόχια. Στην κορυφή της γκάμας θα τοποθετηθεί η M240i xDrive Coupé 
με εξακύλινδρο εν σειρά βενζινοκινητήρα 374 ίππων και σύστημα τετρακίνησης. Επίσης θα υπάρχουν εκδό-
σεις τετρακύλινδρων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων μοντέλων, όπως η 220i Coupé με 184hp, η 220d 
Coupé με 190hp και η 230i Coupé με 245hp που θα ακολουθήσει το καλοκαίρι του 2022.

Ανανεωμένο  
Volkswagen Polo GTI
Αυτή είναι η πρώτη επίσημη φωτογραφία του ανανεωμένου 
Volkswagen Polo GTI, το οποίο θα έρθει να συμπληρώσει 
προς τα πάνω τη γκάμα του ανανεωμένου Polo.

Το Volkswagen Polo GTI τοποθετείται στην κορυφή της 
γκάμας από την άποψη των επιδόσεων, της τεχνολογίας και 
του σπορ  χαρακτήρα. Ο ισχυρός βενζινοκινητήρας TSI και το 
σπορ σασί, ειδικά ρυθμισμένο στη συγκεκριμένη έκδοση, με-
ταμορφώνουν το supermini σε ένα δυναμικό αυτοκίνητο, το 
οποίο για πρώτη φορά θα υποστηρίζει ημιαυτόνομη οδήγηση. 
Το IQ.DRIVE Travel Assist, για πρώτη φορά σε Polo GTI, επι-
τρέπει την ημιαυτόνομη οδήγηση με έλεγχο του τιμονιού, της 
πέδησης και της επιτάχυνσης σε ταχύτητες έως 210 χλμ./ώρα.

 

Το ανανεωμένο GTI έχει νέο προφυλακτήρα, γρίλιες σε σχήμα 
κηρήθρας και μια συνεχή κόκκινη λωρίδα που διατρέχει τη 
μάσκα. Στοιχεία που ανέκαθεν αποτελούσαν χαρακτηριστικά 
της GTI εμφάνισης. Το μοντέλο θα διαθέτει ως στάνταρ και το 
σύστημα προβολέων IQ.Light – LED matrix, ενώ τεχνολογίας 
LED είναι και τα πίσω φώτα με δυναμικά φλας. Η καρδιά ενός 
GTI είναι βεβαίως ο κινητήρας. Αν και η Volkswagen δεν 
ανακοίνωσε ακόμα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αναμένεται να 
χρησιμοποιείται και πάλι ο γνώριμος 2.0 TSI σε συνδυασμό 
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη (DSG), 7 σχέσεων.

Η Ford λανσάρει την Mustang Mach-E GT, τη νέα κορυφαία έκδοση της ηλεκτρικής Mustang, με 487 ίππους που 
κάνει το 0-100 km/h σε 3,7 δευτερόλεπτα!

Παράγοντας περισσότερη ισχύ από οποιοδήποτε μοντέλο παραγωγής που έχει διαθέσει ποτέ η Ford στην Ευρώπη, 
η Mustang Mach-E GT μπορεί να επιταχύνει από 0-100 km/h σε 3,7 δευτερόλεπτα. Πρόκειται δηλαδή για το πιο 
γρήγορο σε επιτάχυνση ευρωπαϊκό πενταθέσιο μοντέλο στην ιστορία της Ford.

Η κορυφαία έκδοση της ηλεκτρικής Mach-E έχει δύο μοτέρ, τετρακίνηση και προσαρμοζόμενη ανάρτηση 
MagneRide. Μαζί και νέα φρένα της Brembo. Η Mustang Mach E GT περιλαμβάνει επίσης μία μοναδική ρύθμιση 
στο κινητήριο σύνολο που μεταφέρει περισσότερη ισχύ στους πίσω τροχούς από τις υπόλοιπες τετρακίνητες εκδό-
σεις της Mach-E. Επιπλέον, το νέο προφίλ οδήγησης Untamed Plus είναι σχεδιασμένο για να βοηθά τους οδηγούς 
να εξισορροπούν την ισχύ των κινητήριων μονάδων για την επίτευξη σταθερών χρόνων κατά την οδήγηση στην 
πίστα. Η έκδοση περιλαμβάνει σπορ καθίσματα της Ford Performance, ζάντες αλουμινίου 20”, αποκλειστικά χρώ-
ματα Grabber Blue και Cyber Orange, καθώς και σχεδιαστικά στοιχεία που τη διαφοροποιούν.

Εξοπλισμένη με την extended range μπαταρία 88 kWh, η Mustang Mach-E GT προσφέρει αυτονομία 500 km. Η 
φόρτιση σε παροχή με ισχύ 150 kW μπορεί να προσθέσει κατά μέσο όρο αυτονομία 99 km μέσα σε 10 λεπτά περί-
που, ενώ η μπαταρία μπορεί να ανακτήσει το 80% της φόρτισής της από 10%, σε 45 λεπτά.

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Νέα Ford Mustang 
Mach-E GT με 487 ίππους

Αυτό είναι το νέο 
Opel Astra, στην 
αγορά το 2022

Η έκτη γενιά του Opel Astra είναι 
ριζικά αλλαγμένη, σχεδιαστικά και 
τεχνολογικά, ανοίγοντας παράλ-
ληλα και ένα νέο κεφάλαιο στην 

ιστορία του. Για πρώτη φορά το μοντέλο 
εξηλεκτρίζεται και θα προσφέρεται ως 
plug-in υβριδικό με δύο επίπεδα επιδόσε-
ων. Φυσικά και η γκάμα θα περιλαμβάνει 
γνώριμους κινητήρες βενζίνης και diesel, 
σε συνδυασμό με εξατάχυτο μηχανικό 
κιβώτιο και οκτατάχυτο αυτόματο.

Σχεδιαστικά το νέο Astra ακολουθεί τη νέα 
σχεδιαστική γλώσσα της Opel, υιοθετώντας 
στοιχεία που γνωρίσαμε στο νέο Mokka 
αλλά και στο Crossland. Ξεχωρίζουν οι μι-
νιμαλιστικές “καθαρές” επιφάνειες και βε-
βαίως το νέο πρόσωπο της μάρκας, το Opel 
Vizor. Το νέο Opel Astra θα λανσαριστεί σε 
πεντάθυρο χαμηλωμένο αμάξωμα αλλά και 
με περισσότερους χώρους συγκριτικά με 
τον προκάτοχό του. Με μήκος 4.374 mm 
και πλάτος 1.860 mm, είναι μόλις 4 mm 
μακρύτερο από το τρέχον μοντέλο, παρά το 
αυξημένο μεταξόνιο των 2.675 mm (+13 
mm). Ο χώρος αποσκευών στο νέο Astra 
έχει προσαρμοζόμενο δάπεδο και προσφέ-
ρει χωρητικότητα 422 λίτρων, που είναι 
άνω του μέσου όρου στην κατηγορία.

Οι κινητήρες
Το νέο Astra θα διατίθεται από την έναρξη 
των πωλήσεων με ισχυρά, plug-in υβριδικά 
συστήματα κίνησης και με αποδοτικούς 
κινητήρες βενζίνης και diesel. Σε βενζίνη 
και diesel αναμένεται να δούμε γνώριμα 
σύνολα 1,2 λίτρων Turbo και 1,5 λτ σε 
πετρέλαιο, με απόδοση από 110 έως 130 
ίππους. Στις plug-in υβριδικές εκδόσεις η 
συνδυαστική ισχύς φτάνει μέχρι τους 225 
ίππους. Ένα εξατάχυτο κιβώτιο είναι στά-
νταρ στα σύνολα βενζίνης και diesel, και 
έναν οκτατάχυτο αυτόματο (ειδική έκδοση 
για τις plug-in υβριδικές εκδόσεις) προαι-
ρετικό για τα ισχυρότερα κινητήρια σύνολα.

Το νέο Astra βασίζεται στην τρίτη γενιά 
της πολύ ευέλικτης multi-energy πλατφόρ-
μας EMP2, γνωστή και από μοντέλα της 
PSA. Η ανάρτηση χρησιμοποιεί γόνατα 
MacPherson μπροστά σε συνδυασμό με 
ημιάκαμπτο άξονα πίσω, ενώ συνολικά 
η στρεπτική ακαμψία του νέου μοντέλου 
Astra είναι κατά 14% υψηλότερη από του 
προκατόχου του.

ΤΟ ΝΕΟ OPEL 
ASTRA, 6ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, 
ΑΠΟΚΑΛΎΠΤΕΤΑΙ. Το 
μοντέλο για πρώτη φορά 
θα διατίθεται και ως plug-
in υβριδικό παράλληλα με 
τις κλασικές επιλογές σε 
βενζίνη και diesel.

Ψηφιακό εσωτερικό
Το εσωτερικό του νέου Astra είναι αρκετά εντυπωσιακό και αφήνει πίσω του 
όποια συγγένεια με το αναλογικό παρελθόν. Πλέον βλέπουμε τη χρήση ενός 
πλήρως ψηφιακού ταμπλό που η Opel ονομάζει Pure Panel. Στη θέση των 
κλασικών οργάνων βρίσκουμε μια ενιαία επιφάνεια με δύο ενσωματωμένες 
οθόνες 10 ιντσών η καθεμιά και μοντέρνα γραφικά. Η λειτουργία τους μπο-
ρεί να γίνει όπως σε ένα smartphone, ενώ έχουν ελαχιστοποιηθεί τα φυσικά 
μπουτόν. Ωστόσο, βασικές ρυθμίσεις όπως ο έλεγχος κλιματισμού εξακολου-
θούν να γίνονται μέσω φυσικών διακοπτών, ευτυχώς! Τυπικό χαρακτηριστικό 
Opel είναι επίσης η εξαιρετική άνεση που προσφέρουν τα καθίσματα του νέου 
μοντέλου, με τα εμπρός να φέρουν πιστοποίηση AGR.

Τεχνολογίες υποστήριξης
Η νέα πλατφόρμα ενσωματώνει τα τελευταία αυ-
τοματοποιημένα συστήματα υποστήριξης οδηγού. 
Πέρα από την κάμερα πολλαπλών λειτουργιών στο 
παρμπρίζ, η τεχνολογία περιλαμβάνει τέσσερις περι-
μετρικές κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ, καθώς 
και αισθητήρες υπερήχων μπροστά και πίσω.

Κάμερες και αισθητήρες ενσωματώνονται με συνδε-
σιμότητα e-horizon στο Intelli-Drive 2.0, που αυξά-
νει την εμβέλεια των καμερών και του ραντάρ. Αυτό 
επιτρέπει στο σύστημα να προσαρμόζει την ταχύτητα 
στις στροφές, να κάνει υποδείξεις ταχύτητας και να 
εκτελεί ημιαυτόνομες αλλαγές λωρίδων. Η λειτουργία 

«ανίχνευση χεριών οδηγού εκτός τιμονιού» διασφα-
λίζει την συνεχή προσοχή του οδηγού. Λειτουργίες 
όπως, ειδοποίηση πίσω διασταυρούμενης κυκλοφο-
ρίας, αναγνώριση τυφλού σημείου μεγάλης εμβέλειας 
και σύστημα active lane positioning αποτελούν το 
σύστημα Intelli-Drive 1.0. Η μεγάλη λίστα των αυ-
τοματοποιημένων συστημάτων υποστήριξης οδηγού 
περιλαμβάνει επίσης adaptive cruise control που 
μπορεί ακόμη και να φρενάρει το όχημα μέχρι την 
πλήρη στάση. Με το αυτόματο κιβώτιο, η επανεκκί-
νηση γίνεται αυτόματα χάρη στο “Stop & Go”.

Το νέο Astra φέρνει και μια νέα τεχνολογία φω-

τισμού Intelli-Lux Pixel Light που περιλαμβάνει 
168 στοιχεία LED, 84 σε κάθε προβολέα. Η δέσμη 
της μεγάλης σκάλας προσαρμόζεται αδιαλείπτως σε 
κλάσματα δευτερολέπτου, χωρίς να “τυφλώνει” τους 
άλλους οδηγούς. Η περιοχή γύρω από τα αντίθετα 
διερχόμενα και προπορευόμενα οχήματα “συσκοτί-
ζεται”, ενώ η εμβέλεια και η κατεύθυνση φωτισμού 
διαφέρει ανάλογα με την οδηγική κατάσταση και τις 
συνθήκες κυκλοφορίας.

Η παραγγελίες του νέο Opel Astra θα ξεκινήσουν φέ-
τος το φθινόπωρο. Οι πρώτοι πελάτες θα παραλάβουν 
τα αυτοκίνητά τους στις αρχές της επόμενης χρονιάς.
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ΔΟΚΙΜΗ FIAT TIPO CROSS

Fiat Tipo Cross 1.0 Turbo 100hp: 
“Crossoverοποίηση”

Οι Ιταλοί λοιπόν πήραν το γνώριμο Tipo Hatchback, του 
έδωσαν αυξημένο ύψος κατά 3,7 εκατοστά και μαζί ένα off 
road παρουσιαστικό με νέους προφυλακτήρες, μαρσπιέ, 
προστατευτικά στα φτερά και βεβαίως ράγες οροφής. 

Μαζί άλλαξε και η μάσκα σε μια νέα πιο κυψελωτή σχεδίαση, η 
οποία μάλιστα φιλοξενεί το νέο σήμα της FIAT που για πρώτη 
φορά είδαμε στο ηλεκτρικό 500. Ακόμη στο Tipo Cross προστέθη-
καν νέα χρώματα σαν αυτό το πορτοκαλί και νέα σχέδια ζαντών 
αλουμινίου.

Ποιοτικό και πρακτικό  
εσωτερικό
Το εσωτερικό στο Tipo Cross αλλά και στο 
Hatchback είναι διαφορετικό από ότι στο sedan, πι-
ο ποιοτικό και πιο καλαίσθητο. Και τώρα με το Tipo 
Cross έχουμε και αναβαθμίσεις ως προς το τεχνο-
λογικό κομμάτι αφού για πρώτη φορά σε ένα Tipo 
βρίσκουμε ψηφιακό πίνακα οργάνων αλλά και μια 
μεγάλη οθόνη αφής 10,25’’ για το infotainment. 
Αλλά η τελευταία ως έξτρα εξοπλισμός.

Ο νέος πίνακας οργάνων, είναι μερικώς ψηφια-
κός και πρακτικά ενσωματώνει μια οθόνη 7’’ στο 
κέντρο αλλά και δύο κυκλικά όργανα στα άκρα 
χωρίς όμως βελόνες αλλά με φωτεινές ενδείξεις. Η 
κεντρική οθόνη προσφέρει πολλαπλές λειτουργίες 
απεικόνισης πέρα από ένα τυπικό digital ταχύμε-
τρο. Όσο για την οθόνη του infotainment, αυτή ως 
στάνταρ είναι στις 7’’, με το γνώριμο λειτουργικό 
του U-Connect. Έχει αρκετά συμπιεσμένη πληροφο-
ρία και μικρά γράμματα, αλλά είναι καλό σε απόκρι-
ση, με κατανοητή λειτουργία και κυρίως ενσωμα-
τώνει λειτουργικό Apple CarPlay και Android Auto. 
Βολικά είναι επίσης τα δύο περιστροφικά μπουτόν 
για την ένταση και το συντονισμό του ραδιοφώνου. 
Για τους πιο απαιτητικούς διαθέσιμο ως έξτρα εί-
ναι και το νέο U-Connect 5, με οθόνη αφής 10,25’’, 
ασύρματο CarPlay και συμβατότητα 5G.

Από εκεί και πέρα, η πρακτικότητα ενισχύεται 
από τους ξεχωριστούς περιστροφικούς διακόπτες 
του air condition, που στην πλούσια έκδοση της 
δοκιμής έχουμε αυτόματο κλιματισμό. Πιο κάτω 
βρίσκουμε μια θήκη για να αφήσουμε διάφορα 
αντικείμενα όπως κινητά τηλέφωνα, κλειδιά και 
πορτοφόλια, ενώ διαθέσιμη είναι και μια θύρα USB 
σε προσβάσιμη θέση. Όσο για τα υλικά, στο πάνω 
μέρος του ταμπλό έχουμε αφρώδη ποιοτικά υλικά, 
ενώ κατεβαίνοντας πιο κάτω αλλά και στις πόρτες 
παραμένουν τα σκληρά πλαστικά.

Στις πίσω θέσεις το Tipo Cross είναι αρκετά άνετο, 
προσφέροντας ευρυχωρία για έως και τρεις ενήλι-
κες επιβάτες. Ο χώρος είναι άφθονος και στα πόδια 
αλλά και στο κεφάλι, υπάρχουν βολικές θήκες στις 
πλάτες των καθισμάτων αλλά και έξτρα θήκες εσω-
τερικά στις πόρτες.

Στα δυνατά χαρτιά του Tipo Cross ανήκει και ο 
χώρος φόρτωσης. Με 440 λίτρα, είναι μεγαλύτερος 
από τα περισσότερα B-SUV αλλά και τα ανταγωνι-
στικά XCeed, C4, CX-30 και Focus Active. Μπορεί 
εδώ να μην υπάρχουν ευκολίες όπως μεταβαλλόμε-
νο δάπεδο, όμως τα καθίσματα αναδιπλώνουν σε 
δύο κομμάτια και στην πράξη θα βολέψει και με το 
παραπάνω!

ΑΎΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ TIPO CROSS, ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η 
“CROSSOVEROΠΟΙΗΣΗ” ΤΟΎ TIPO HATCHBACK 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΏΤΟ C-CROSSOVER ΤΗΣ FIAT. 
Είναι ένα αυτοκίνητο που σαν μέγεθος και ύφος 
τοποθετείται απέναντι στα Kia XCeed, Focus 
Active, Citroen C4 C-Cross και Mazda CX-30 με 
σημαντικότερο ίσως πλεονέκτημα την εξαιρετικά 
χαμηλή τιμή!
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ΔΟΚΙΜΗ FIAT TIPO CROSS

Ευχάριστο στο δρόμο
Το Tipo Cross είναι ένα οικογενειακό αυτοκίνητο για χαλαρές μετακινήσεις. 
Σε επίπεδο συμπεριφοράς, σαν αυτοκίνητο δε θα προβληματίσει ακόμα 
και αν ο οδηγός αποφασίσει να κινηθεί πιο σβέλτα. Είναι προβλέψιμο και 
αρκετά φιλικό, έχει ελαφρύ σε αίσθηση τιμόνι το οποίο μάλιστα γίνεται 
ακόμη πιο ελαφρύ με τον διακόπτη CITY. Αλλά κάτι τέτοιο είναι καλό να 
το χρησιμοποιούμε μόνο εντός πόλης αφού εκμηδενίζει την οποιαδήποτε 
πληροφόρηση λόγω της πρόσθετης ηλεκτρικής υποβοήθησης.

Όσο για την ανάρτηση, αυτή είναι προσανατολισμένη στην άνεση και ως 
crossover διαχειρίζεται αρκετά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες. Αρχιτεκτο-
νικά, εμπρός υπάρχουν γόνατα ΜακΦέρσον, ενώ πίσω έχουμε ημιάκαμπτο 
άξονα, όπως συμβαίνει και σε άλλα αντίστοιχα μοντέλα.

Τα φρένα αποτελούνται από δίσκους βεβαίως εμπρός, ενώ πίσω έχουμε 
ταμπούρα που δε συνηθίζουμε να βλέπουμε σε αυτοκίνητα αυτού του 
μεγέθους. Φυσικά και δεν τίθεται ζήτημα απόδοσης, αφού δεν έχουμε να 
κάνουμε με ένα αυτοκίνητο επιδόσεων. Γενικά είναι ένα αυτοκίνητο που 
καταλαβαίνεις ότι έγιναν προσπάθειες στο να κρατηθεί χαμηλά το κόστος, 
χωρίς να συμβιβαστούμε σε εξοπλισμό και ασφάλεια. Και εδώ έρχεται να 
προστεθεί και η ηχομόνωση που παρά τη φιλοσοφία χαμηλού κόστους, δεν 
παρατηρήθηκε ενοχλητικός ήχος, ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες ταξιδιού 
στον αυτοκινητόδρομο.

Σε βενζίνη και diesel
Πρεμιέρα στο Tipo Cross κάνει ο νέος 3-κύλινδρος 1000άρης turbo κινη-
τήρας της FCA με 100 ίππους και 190Nm ροπής. Από πλευράς δύναμης ικα-
νοποιεί σε τυπικές μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης. Βέβαια σε χαμηλές 
και μεσαίες στροφές το turbo δίνει ένα καλό τράβηγμα και μια σταθερή 
ροπή σχεδόν από το ρελαντί, όμως σε κάποιο απαιτητικό προσπέρασμα δεν 
έχει τη σπιρτάδα που θα περίμενες.

Για αυτούς που ψάχνουν κάτι παραπάνω, ο 1600άρης diesel με 130 ίππους 
και 320 Nm ροπής είναι με διαφορά η πιο ισχυρή επιλογή στη γκάμα. Δια-
θέσιμος όμως είναι και ένας μικρότερος diesel 1300 κ.εκ. με 95 ίππους για 
όσους θέλουν τη χαμηλή κατανάλωση χωρίς να ενδιαφέρονται για τις επιδό-
σεις. Πάντως ο 1000άρης Turbo είναι η μοναδική επιλογή σε βενζίνη και 
συνδυάζεται αποκλειστικά με μηχανικό 5άρι κιβώτιο ταχυτήτων. Αυτό έχει 
καλές διαδρομές και αίσθηση, όμως δεν είναι λίγες οι φορές που θα πιάσεις 
τον εαυτό σου να ψάχνει την 6η σχέση.

Όσο για την κατανάλωση, η Fiat λέει πως η μέση τιμή είναι τα 5,5 λτ/100 
χλμ. Στην πράξη, αυτό που καταφέραμε ήταν τιμές στο trip computer κοντά 
στα 6,7 λτ/100χλμ ενώ σε μικτή χρήση εντός και εκτός πόλης μια ρεαλιστική 
τιμή είναι τα 7,4-7,5 λτ/100 χλ. Όσο για τις επιδόσεις, οι 100 ίπποι προσφέ-
ρουν ικανοποιητικές επιταχύνσεις, με το τυπικό 0-100 χλμ/ώρα να γίνεται 
σε 12,2 δευτερόλεπτα.

Τιμές & εξοπλισμός
Το Fiat Tipo Cross διατίθεται σε δύο επίπεδα εξοπλισμού, City 
Cross και στο πλούσιο Tipo Cross όπως το αυτοκίνητο της δοκιμής. 
Από τη βασική έκδοση υπάρχουν στοιχεία όπως δερμάτινο τιμόνι, 
ηχοσύστημα U-Connect με οθόνη 7’’, Apple CarPlay και Android 
Auto, cruise control με speed limiter, αισθητήρες παρκαρίσματος, 
πίσω φώτα LED, σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας με 
επέμβαση στο τιμόνι, αναγνώριση οδικών σημάτων και ανίχνευση 
κόπωσης οδηγού.
Με τον 1000άρη Turbo κινητήρα των 100 ίππων το αυτοκίνητο κο-
στίζει 17.450 ευρώ. Η πλούσια έκδοση Tipo Cross έχει ακόμα Full 
LED προβολείς με αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας, οσφυϊ-
κή ρύθμιση στο κάθισμα του οδηγού, αυτόματο κλιματισμό αντί 
για απλό AC, πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, εσωτερικό καθρέπτη με 
αντιθαμβωτική λειτουργία, κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες 
εμπρός και πίσω, φιμέ κρύσταλλα και ζάντες αλουμινίου 17’’.
Δείτε και οδηγήστε το Fiat Tipo Cross στη Θεσσαλονίκη, στις εγκα-
ταστάσεις της Fiat Σφακιανάκης, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 
121, στην Πυλαία (Τηλ: 2311 180852).

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά
Fiat Tipo Cross  
1.0T 100hp
Κυβισμός: 999 cc

Ισχύς: 100 hp/5.000 rpm

Ροπή: 190 Nm/1.500 rpm

0-100 km/h: 12,2 sec

Τελική ταχύτητα:  
183 km/h

Μέση κατανάλωση*: 5.5

Εκπομπές CO2*: 130

Βάρος: 1.260 kg

Ρεζερβουάρ: 50 lt

Χώρος αποσκευών:  
440 lt

*εργοστασιακή μέτρηση 
κατά WLTP

Αρχική τιμή Fiat Tipo 
City Cross: 17.450€
Τιμή έκδοσης δοκιμής 
Tipo Cross 1.0T 100hp: 
19.270€

Αρνητικά
•  Γκάμα κινητή-

ρων

•  Ψηφιακό στρο-
φόμετρο

•  Πίσω ημιάκα-
μπτος άξονας

Θετικά
•  Χώρος απο-

σκευών

•  Σχεδίαση σε 
σχέση με το 
απλό Tipo

•  Τιμή & εξοπλι-
σμός
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ΔΟΚΙΜΗ KIA XCEED

Kia XCeed: 
Καλύτερο από  
το απλό  
Ceed;

ΤΟ XCEED ΒΑΖΕΙ ΤΗΝ KIA ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΏΝ 
CROSSOVERS, προσφέροντας περισσότερο δυναμισμό  
από ένα τυπικό SUV και ταυτόχρονα μια σχεδίαση που θα 
προσελκύσει και τους πιο ανήσυχους στο πνεύμα οικογενειάρχες.

Σε μια εποχή όπου το κάθε υπε-
ρυψωμένο αυτοκίνητο έχει κα-
λύτερη τύχη από ένα κανονικό, 
οι εταιρείες βρίσκουν συνεχώς 

τρόπους να γεμίζουν τα κενά. Κι αυτό 
γιατί τα crossovers και SUV είναι πιο 
άνετα και ευρύχωρα, ειδικά για οικογέ-
νειες. Στη λογική αυτή βασίζεται και το 
XCeed, το οποίο αν και θεωρητικά “πα-
τάει” στο Ceed, στην πράξη είναι πολλά 
περισσότερα από απλά η υπερυψωμένη 
εκδοχή του.

Σχεδιαστικά, το XCeed είναι ολικά 
επανασχεδιασμένο σε σχέση με ένα 
απλό Ceed. Και κυρίως έχει ένα πολύ 
ενδιαφέρον πίσω μέρος, με ξεκάθαρες 
επιρροές από coupe αμαξώματα και 
στοιχεία όπως υπερυψωμένη ουρά, 
αεροτομή οροφής και έντονης κλίσης 
πίσω παρμπρίζ.

Φυσικά η απόσταση από το έδαφος 
είναι αυξημένη, αλλά όχι πολύ, με το 
χαμηλότερο σημείο του αυτοκινήτου να 
βρίσκεται στα 184 χλστ. από το έδαφος. 
Μαζί υπάρχουν και ματ τμήματα σε 
φτερά και προφυλακτήρες, αλλά και νέα 
μαρσπιέ που αναδεικνύουν έναν πιο 
περιπετειώδη χαρακτήρα.

Ποιοτικό και ευχάριστο 
εσωτερικό
Στην καμπίνα η εικόνα δεν είναι η 
πιο τολμηρή που βρίσκουμε σε ένα 
crossover. Όμως σίγουρα είναι ελκυ-
στική και κυρίως συνδυάζεται με μια 
εξαιρετική πρακτικότητα! Το πρώτο 
πράγμα που αντικρίζει κανείς είναι οι 
δύο μεγάλες οθόνες. Μια αφής για το 
σύστημα infotainment στις 10,25’’ (8’’ 
στη βασική έκδοση) και οθόνη 12,3’’ 
στον πίνακα οργάνων, η οποία όμως 
διατίθεται μόνο στην πλούσια έκδοση 
Titanium. Εδώ ο ψηφιακός πίνακας 
οργάνων μπορεί να αλλάξει σχεδίαση 
ανάλογα με τα προφίλ οδήγησης, ενώ 
είναι αρκετά μεγάλος και με ωραία 
γραφικά.

Η οθόνη του infotainment είναι 
ευκρινέστατη και ενσωματώνει όλα 
όσα θα χρειαστεί ο οδηγός και ακόμη 
περισσότερα. Όπως για παράδειγμα 
ατμοσφαιρικούς ήχους που μπορούν να 
αναπαράγουν στοιχεία της φύσης. Το 
μοναδικό ίσως αρνητικό, όπως και σε 
όλα τα μοντέλα της Kia, είναι η απουσία 
ελληνικού μενού. Υπάρχει όμως συνδε-
σιμότητα με υποστήριξη Android Auto 
και Apple CarPlay που φέρνει πέρα από 
την αγαπημένη μας μουσική και τους 
χάρτες του κινητού μας στην οθόνη.

Το σύστημα κλιματισμού βρίσκεται 
αυτόνομο κάτω από την οθόνη του 
infotainment, με μπουτόν και περιστρο-
φικούς διακόπτες που θα κάνουν τη 
χρήση του εύκολη ακόμα και όταν τα 
μάτια μας βλέπουν μπροστά στο δρόμο. 
Την πρακτικότητα ενισχύουν μια θήκη 
στην κονσόλα εμπρός από τον επιλογέα, 
έξτρα θήκες με συρόμενο κάλυμμα πιο 
πίσω και ένα βαθύ υποβραχιόνιο. Η 
ποιότητα των υλικών είναι μια πολύ ευ-
χάριστη έκπληξη, καθώς σχεδόν σε όλη 
την καμπίνα έχουμε ποιοτικά μαλακά 
υλικά.

Ο χώρος αποσκευών στο XCeed είναι 
στα 426 λίτρα, ωστόσο σε όλες τις ήπια 
υβριδικές εκδόσεις 48V, μέρος από την 
εγκατάσταση και η μπαταρία βρίσκονται 
κάτω από το πάτωμα του χώρου απο-
σκευών. Έτσι, XCeed 48V Mild Hybrid 
έχει χώρο φόρτωσης στα 380 λίτρα.

Γκάμα κινητήρων
Από το λανσάρισμα του, το Kia XCeed διατίθεται σε μια ευρεία γκάμα κινητή-
ρων και ναι, αυτή περιλαμβάνει και βενζίνη και diesel. Έτσι λοιπόν η γκάμα 
ξεκινά από τα μόλις 1000 κ.εκ. με turbo και 120 ίππους, ενώ ακολουθεί ο 1.4 
Τ με 140 ίππους. Ωστόσο, πλεόν το XCeed διαθέτει και νέες εκδόσεις κινητή-
ρων, όπως μια 1.5 Τurbo με 160 ίππους και ένα νέο μηχανικό κιβώτιο iMT 
και 48V ήπια υβριδική τεχνολογία. Υπάρχει ακόμη και μια plug-in υβριδική 
επιλογή με 165 ίππους που δίνει ηλεκτρική αυτονομία σχεδόν 60 χλμ. Στην 
κορυφή στέκεται μια έκδοση 1.6 Turbo με 204 ίππους για όσους αναζητούν 
και τις ανάλογες επιδόσεις.

Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας εξοπλίζεται με έναν πετρελαιοκινητήρα 1,6 λί-
τρων που συνδυάζει 48V υβριδικό σύστημα και αποδίδει 136 ίππους. Ο ίδιος 
κινητήρας διατίθεται και σε μια πιο ήπια έκδοση με 115 ίππους. Η έκδοση 
της δοκιμής μας συνδυάζεται (προαιρετικά) με αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσε-
ων, διπλού συμπλέκτη, που κατά την άποψη μας είναι και η πιο ταιριαστή 
επιλογή στο XCeed. Είναι γρήγορο στις αλλαγές, έχει paddles στο τιμόνι και η 
λειτουργία επηρεάζεται από τα τρία προφίλ οδήγησης: Eco, Normal και Sport.

Θετικά
•  Ποιότητα υλικών 

στο εσωτερικό

•  Οδική συμπεριφορά

•  Σχεδίαση

Αρνητικά
•  Χώρος αποσκευών 

στις εκδόσεις  
Hybrid 48V

•  Απουσία ρεζέρβας 
στις εκδόσεις  
Hybrid 48V

Ήπια υβριδικό
Το ήπια υβριδικό σύστημα στο 
XCeed, όπως συμβαίνει και στα 
περισσότερα mild hybrid μοντέλα 
της αγοράς, δεν ωφελεί σημαντικά 
στην κατανάλωση. Όμως σίγουρα 
οι τιμές που επιτυγχάνονται είναι 
χαμηλότερες από τις εκδόσεις 
χωρίς το 48V σύστημα. Η μπαταρία 
αποθηκεύει ενέργεια από το ρολά-
ρισμα και το φρενάρισμα, η οποια 
και ξαναχρησιμοποιείται βοηθητικά 
σε εκκινήσεις και επιταχύνσεις. 
Μάλιστα υπάρχει και μια σχετική 
απεικόνιση στον πίνακα οργά-
νων για να δούμε πως λειτουργεί, 
διαφορετικά δε θα καταλάβουμε το 
παραμικρό από την όλη διαδικασία. 
Όσο για τις επιδόσεις, αυτές είναι 
ικανοποιητικές για ένα αυτοκίνητο 
crossover των 1511 κιλών, με το 
αυτόματο XCeed diesel των 136 
ίππων να χρειάζεται 10,1 δλ. για το 
τυπικό 0-100 χλμ/ώρα.

Άνετο και ευχάριστο 
οδηγικά
Στο δρόμο, το XCeed ξαφνιάζει 
ευχάριστα ακόμη και σε αυτή την 
έκδοση με τις 18άρες ζάντες. Η 
ανάρτηση δεν είναι τόσο μαλακή, 
κι όμως απορροφά πολύ θετικά 
τις κακοτεχνίες, με την υποστή-
ριξη βεβαίως και των πολλαπλών 
συνδέσμων στην πίσω ανάρτηση. 
Επίσης το μοντέλο είναι πιο ήσυχο 
στο δρόμο από το απλό Ceed, παρά 
το ότι είναι ψηλότερο και με μπάρες 
οροφής.

Αξίζει όμως να σταθούμε και στην 
αίσθηση του τιμονιού, η οποια 
όπως και στο απλό Ceed προσφέρει 
πολύ καλή πληροφόρηση και μια 
αίσθηση ακρίβειας, απέχοντας από 
το τυπικό feedback που παίρνεις σε 
ένα παραδοσιακό crossover ή ένα 
SUV.

Τιμές και εξοπλισμός
Οι τιμές του Kia XCeed ξεκινούν 
από τις 20.490 ευρώ στην έκδο-
ση 1.0Τ με 120ps. Ως στάνταρ ο 
εξοπλισμός περιλαμβάνει, μετα-
ξύ άλλων, ολόκληρη την παλέτα 
συστημάτων ασφαλείας, με ενεργή 
διατήρηση λωρίδας κυκλοφορίας 
και αυτόματο φρενάρισμα, αυτό-
ματο διζωνικό κλιματισμό, cruise 
control με speed limiter, Full LED 
προβολείς με αυτόματη λειτουργία 
και αυτόματη εναλλαγή μεγάλης 
σκάλας, πίσω φώτα LED, κάμερα 
οπισθοπορείας, ηχοσύστημα με 
οθόνη αφής 8’’ με Bluetooth και 
Apple CarPlay/Android Auto και 
ζάντες αλουμινίου 16’’. 

Η πλούσια έκδοση Titanium όπως 
το αυτοκίνητο της δοκιμής μας έχει 
ακόμη ψηφιακό πίνακα οργάνων, τη 
μεγάλη οθόνη για το infotainment, 
ηλεκτρικό χειρόφρενο, έξυπνο 
κλειδί εισόδου και μπουτόν εκκί-
νησης, επενδύσεις καθισμάτων σε 
ύφασμα και συνθετικό δέρμα, έξτρα 
αεραγωγούς κλιματισμού για τους 
πίσω επιβάτες, ζάντες 18’’, αυτόμα-
τους υαλοκαθαριστήρες, ηλεκτρικά 
αναδιπλούμενους καθρέπτες αλλά 
και ένα σύστημα τηλεματικής που 
επιτρέπει στον οδηγό να ελέγχει 
κάποιες λειτουργίες από απόσταση 
μέσω εφαρμογής στο τηλέφωνο του.

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά
Kia Xceed 1.6D 136ps 7DCT 48V
Κυβισμός: 1.598 cc

Ισχύς: 136 hp/4.000 rpm

Ροπή: 320 Nm/2.000 rpm

0-100 km/h: 10,1 sec

Τελική ταχύτητα: 198 km/h

Μέση κατανάλωση*: 5,1-5,3

Εκπομπές CO2*: 134-139

Βάρος: 1.511 kg

Ρεζερβουάρ: 50 lt

Χώρος αποσκευών: 380 lt

*εργοστασιακή μέτρηση κατά WLTP

Αρχική τιμή Kia XCeed 1.0T 
120ps: 20.490€
Τιμή έκδοσης δοκιμής XCeed 1.6D 
7DCT Titanium 48V: 29.290€
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Volkswagen 
μετασχηματίζεται 
επενδύοντας  
στο software
Η VOLKSWAGEN ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ από 
αμιγώς κατασκευαστής αυτοκινήτων σε πάροχο 
λύσεων κινητικότητας και προηγμένων ψηφιακών 
υπηρεσιών.

Η Volkswagen επενδύει έντονα στο καινοτόμο λογισμικό (software), ως 
μοχλού ανάπτυξης των μοντέλων του μέλλοντος. Η μάρκα που ιστορι-
κά έδωσε τεράστια ώθηση στον εκδημοκρατισμό της κινητικότητας με 
μοντέλα όπως το Beetle και το Golf, προσφέρει ήδη καινοτόμες τεχνο-

λογίες αιχμής, σε ευρεία γκάμα μοντέλων. Ταυτόχρονα, εντάσσει το προηγμένο 
λογισμικό ως μέρος του DNA της, στην εξέλιξή της από αμιγώς κατασκευαστής 
αυτοκινήτων σε πάροχο σύγχρονων λύσεων κινητικότητας.

Το λογισμικό είναι βασικός παράγοντας της ανταγωνιστικής διαφοροποίησης 
στην αγορά αυτοκινήτου του 21ου αιώνα. Η Volkswagen βρίσκεται πολύ μπρο-
στά από άλλους μαζικούς κατασκευαστές, έχοντας ήδη εξελίξει λογισμικό που 
προσφέρει εξαιρετικά καινοτόμες τεχνολογίες, όπως το IQ.DRIVE Travel Assist 
για μερικώς αυτόνομη οδήγηση – διαθέσιμο από το νέο Polo έως το Touareg – 
ή την πρώτη παρουσίαση head-up οθόνης επαυξημένης πραγματικότητας στα 
ID. μοντέλα.

Ήδη σήμερα, οι πελάτες της μάρκας μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες 
όπως το WeShare για ενοικίαση ηλεκτρικών μοντέλων Volkswagen στο Βερο-
λίνο και το Αμβούργο ή WeCharge, για απλή χρέωση και πληρωμή σε περισσό-
τερους από 200.000 σταθμούς φόρτισης στην Ευρώπη. Στο προσεχές μέλλον, η 
Volkswagen θα παρουσιάσει νέες υπηρεσίες φόρτισης, αυτόνομης οδήγησης 
και δυνατότητες αναβάθμισης βασισμένες σε λογισμικό, με τον πελάτη να μπο-
ρεί να προσθέτει χαρακτηριστικά εξοπλισμού ανάλογα με τις ανάγκες του.

Αυτοκίνητα που μιλούν με αυτοκίνητα!
Αξιοποιώντας την εμπειρία από την αρθρωτή εγκάρσια πλατφόρμα (MQB), η 
Volkswagen έχει αναπτύξει την αρθρωτή πλατφόρμα για την ηλεκτροκίνηση 
(MEB) για τα νέα μοντέλα μηδενικών ρύπων της οικογένειας ID. Τα ID.3, ID.4 
και ID.4 GTX είναι έτοιμα για ενημερώσεις λογισμικού over-the-air, μέσω 
μεταφοράς δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Την ίδια στιγμή, χάρη στη χρήση 
έξυπνου λογισμικού, η Volkswagen αυξάνει την ασφάλεια των μοντέλων της. 

Ένα παράδειγμα για αυτό, είναι η στάνταρ επικοινωνία Car2X που παρουσιά-
στηκε με το τελευταίο Golf, το οποίο βρίσκει εφαρμογή και στα ID μοντέλα. Η 
επικοινωνία Car2X χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται από άλλα 
οχήματα σε ακτίνα έως 800 μέτρα, επιπλέον των σημάτων από την υποδομή 
κυκλοφορίας. Παρέχει προειδοποιήσεις προς οδηγούς για κινδύνους πολύ νω-
ρίτερα από ό,τι ήταν δυνατόν στο παρελθόν και προωθεί αυτές τις προειδοποιή-
σεις σε άλλα, αντίστοιχα εξοπλισμένα μοντέλα. Το όραμα ενός μέλλοντος χωρίς 
ατυχήματα, έρχεται επομένως ένα σημαντικό βήμα πιο κοντά.

Στο δρόμο προς την πλήρως αυτόνομη οδήγηση
Σήμερα, η Volkswagen προσφέρει συστήματα υποβοήθησης για μερικώς αυ-
τόνομη οδήγηση με την επωνυμία IQ.DRIVE. Με το Travel Assist, διαθέσιμο 
και σε πολύ προσιτά μοντέλα όπως το νέο Polo που θα κυκλοφορήσει αργότερα 
στο έτος, καθώς και στα Golf, Tiguan, Passat, Arteon, Touareg και ID.3, ID.4, η 
αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2 με πλευρική και διαμήκη καθοδήγηση αποτε-
λεί ήδη μέρος της καθημερινότητας, με τον οδηγό να πρέπει να παρακολουθεί 
συνεχώς τα συστήματα. Μεσοπρόθεσμα, με μοντέλα που θα παρουσιαστούν 
την επόμενη πενταετία, η Volkswagen θα συνεχίσει να προωθεί την αυτόνομη 
οδήγηση. Από το επίπεδο 3 ο οδηγός δεν χρειάζεται πλέον να παρακολουθεί συ-
νεχώς αλλά να είναι δυνητικά σε θέση να παρέμβει, ενώ στο επίπεδο 4 μιλάμε 
πλέον για πλήρως αυτόνομη οδήγηση και δεν απαιτείται η εμπλοκή του οδηγού.

Μακροπρόθεσμα, η Volkswagen θα υλοποιήσει αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 
5, με το αυτοκίνητο να εκτελεί πλήρη διαδρομή χωρίς οδηγό. Η μάρκα έχει ήδη 
παρουσιάσει σχετική επίδειξη με το πρωτότυπο ID.VIZZION. Η ανάπτυξη λογι-
σμικού στο Project House της Volkswagen, θα επιτρέψει στη μάρκα να υλοποιή-
σει την αυτοκίνηση του μέλλοντος, σε μαζική κλίμακα.

Τα μελλοντικά 
Volvo θα διαθέτουν 
in-house λογισμικό
Η VOLVO CARS ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΗΝ IN–
HOUSE ΑΝΑΠΤΎΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, καθώς το 
πόσο ελκυστικό είναι ένα αυτοκίνητο καθορίζεται 
πλέον όλο και περισσότερο από λειτουργίες και 
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το λογισμικό, αντί 
για τις παραδοσιακές «αυτοκινητικές» αρετές.

Η επόμενη γενιά 
των αμιγώς ηλε-
κτρικών Volvo, 
συμπεριλαμβα-

νομένου του πρώτου SUV 
της εταιρείας που βασίζεται 
σε νέα αμιγώς ηλεκτρική 
τεχνολογία, θα χρησιμοποιεί 
το λειτουργικό σύστημα της 
Volvo Cars, με το όνομα 
VolvoCars.OS, για ταχύτερη 
και πιο ευέλικτη εξέλιξη. Σε 
συνδυασμό με πιο συχνές 
ασύρματες (Over The Air) 
ενημερώσεις στα αυτοκί-
νητα των πελατών κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους, η 
εταιρεία στοχεύει να κάνει 
καλύτερα τα αυτοκίνητά της 
κάθε μέρα.

Το VolvoCars.OS θα λει-
τουργεί σαν ένα σύστημα-ο-
μπρέλα για τα ηλεκτρικά 
μοντέλα Volvo. Ενσωματώ-
νει τα διάφορα λειτουργικά 
συστήματα της εταιρείας 
που βρίσκονται στο αυτοκί-
νητο και στο cloud, δημι-
ουργώντας ένα συνεκτικό 
περιβάλλον λογισμικού OS. 
Σε αυτά τα λειτουργικά συ-
στήματα περιλαμβάνονται 
τα Android Automotive OS, 
QNX, AUTOSAR και Linux.

Μέσω μιας ποικιλίας 
διεπαφών προγραμματι-
σμού εφαρμογών (API), 
συμπεριλαμβανομένου του 
Extended Vehicle API που 
ανακοινώθηκε πρόσφατα, το 
VolvoCars.OS παρέχει στους 
προγραμματιστές πρόσβαση 
σε in–car λειτουργίες όπως 
τα δεδομένα των αισθη-
τήρων του οχήματος, το 
interface των χρηστών και 
λειτουργίες που βασίζονται 
στο cloud, όπως δεδομέ-
να για τους στόλους, που 
υπόκεινται στη συναίνεση 
του πελάτη. Αυτό επιτρέπει 
στους προγραμματιστές να 
δημιουργήσουν νέες υπη-
ρεσίες και εφαρμογές για 
αυτοκίνητα Volvo.

Ένα super-computer σε ρόδες
Για να επωφεληθεί πραγματικά από την in–house ανάπτυξη λογι-
σμικού, η Volvo Cars συγκεντρώνει τους υπολογιστές των αμιγώς 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων της σε έναν πυρήνα, ελαττώνοντας κατά 
πολύ την πολυπλοκότητα. Αντί να βασίζεται σε πολλές μονάδες 
ηλεκτρονικού ελέγχου, διάσπαρτες στο αυτοκίνητο, για τον έλεγχο 
διαφόρων λειτουργιών και συστημάτων, ένα αυξανόμενο τμήμα του 
λογισμικού που αναπτύσσεται in–house θα τρέχει σε ένα ισχυρό 
κεντρικό υπολογιστικό σύστημα μέσα στο αυτοκίνητο.

Το κεντρικό σύστημα υπολογιστή, το οποίο θα παρουσιαστεί αρχικά 
σε ένα νέο μοντέλο Volvo που θα αποκαλυφθεί το 2022, αποτελείται 
από τρεις κύριους υπολογιστές, οι οποίοι υποστηρίζουν ο ένας τον 
άλλον στην επεξεργασία δεδομένων τεχνητής όρασης και τεχνητής 
νοημοσύνης, τα γενικά υπολογιστικά καθήκοντα και τις λειτουργίες 
του συστήματος infotainment.

Το πέρασμα στον κεντρικό υπολογιστή επιτρέπει επίσης στη Volvo 
Cars να διαχωρίζει βαθμιαία το hardware από το λογισμικό. Αυτό 
σημαίνει ότι η εταιρεία μπορεί να συντομεύσει τους κύκλους ζωής 
του hardware, ώστε τα νέα μοντέλα Volvo να εξοπλίζονται κάθε 
φορά με το τελευταίο διαθέσιμο hardware.

Η Volvo Cars πραγματοποιεί τη στροφή στην in–house ανάπτυξη 
και στον κεντρικό υπολογισμό, σε συνεργασία με κορυφαίες τεχνο-
λογικές εταιρείες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η NVIDIA, με την 
οποία η Volvo συνεργάζεται στα συστήματα επεξεργαστών, και η 
Google, ο συνεργάτης της στα συστήματα infotainment. 

Η επιτυχημένη συνερ-
γασία της Volvo Cars με 
τεχνολογικούς ηγέτες 
για να προσφέρει στους 
πελάτες την καλύτερη 
δυνατή εμπειρία χρήστη 
βρίσκεται επίσης πίσω 
από την απόφασή της να 
ανοίξει το λειτουργικό της 
VolvoCars.OS στην και-
νοτομία από τρίτα μέρη, 
μέσω των ανοιχτών API.
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ΔΟΚΙΜΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΎ 
ΜΟΝΟΠΏΛΕΙ ΣΤΙΣ ΠΏΛΗΣΕΙΣ 
ΤΏΝ SUV στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ TOYOTA 
C-HR. Ένα μοντέλο που οριακά 
ισορροπεί μεταξύ των τυπικών 
C-SUV και B-SUV και πρακτικά 
τοποθετείται, σαν μέγεθος, 
απέναντι σε μοντέλα όπως 
τα Opel Mokka, Volkswagen 
T-Roc και Hyundai Kona.

Toyota C-HR: 
Σπάει ταμεία!

Και λέμε “σαν μέγεθος” γιατί το C-HR διατίθεται αποκλει-
στικά ως υβριδικό, με βενζινοκινητήρα, ηλεκτροκινητήρα 
και μπαταρίες, πετυχαίνοντας ασυναγώνιστη οικονομία 
καυσίμου και προσφέροντας τη δυνατότητα της ηλεκτρο-

κίνησης, έστω και υπό προϋποθέσεις.

Σχεδιαστικά το C-HR δεν περνά απαρατήρητο. Από το 2020 και 
μετά το μοντέλο δέχθηκε αυτό που λέμε ένα facelift, αν δεν άλλαξε 
σημαντικά από το αυτοκίνητο που γνωρίσαμε το 2017. Αισθητικά, 
το C-HR είναι το πρώτο μοντέλο που σηματοδότησε την σχεδιαστι-
κή αφύπνιση της Toyota. Έχει έντονες ακμές αλλά και εξαιρετική 
ποιότητα υλικών. Επίσης πίσω έχει coupe ύφος, το οποίο υποστη-
ρίζεται από την ανασηκωμένη ουρά, το έντονης κλίσης παρμπρίζ 
και βεβαίως τη μεγάλη αεροτομή οροφής.

Επαναστατικό εσωτερικό
Το εσωτερικό είναι πιο κοντά στη λογική 
και στην ποιότητα ενός Lexus και αυτό 
είναι σίγουρα πολύ καλό στοιχείο. Η 
σχεδίαση είναι εντυπωσιακή με την κον-
σόλα προσανατολισμένη προς τον οδηγό. 
Υπάρχει μια μεγάλη αιωρούμενη οθόνη 
αφής στο ταμπλό, σε μια ασύμμετρη σχε-
δίαση, όμορφο τιμόνι αλλά και μια ψηλή 
και βολική κεντρική κονσόλα ανάμεσα 
στα καθίσματα.

Από τα μοντέλα του 2020 και μετά 
υπάρχει και το νέο σύστημα multimedia 
Toyota Touch 2. Έχει βελτιωμένα γρα-
φικά και νέες επιλογές, όπως Android 
Auto και Apple Carplay μεταξύ άλλων. Το 
menu είναι κατανοητό και στα ελληνικά, 
ενώ υπάρχουν και φυσικοί διακόπτες σε 
ρόλο συντομεύσεων.

Το σύστημα κλιματισμού είναι διζωνικό 
και πλήρως αυτόνομο από την οθόνη. 
Παρά τη σύγχρονη συνολική σχεδίαση, 
ο πίνακας οργάνων είναι πιο παραδοσι-
ακός, με δύο κυκλικά αναλογικά όργανα 
και μια οθόνη στη μέση, τη στιγμή που 
ο ανταγωνισμός προσφέρει όλο και 
περισσότερο πλήρως ψηφιακά όργανα. 
Τουλάχιστον στις πιο πλούσιες εκδόσεις.

Εκεί που το C-HR υστερεί αισθητά σε 
σύγκριση με τον ανταγωνισμό, είναι οι 
χώροι των πίσω επιβατών. Δύο ή και 
τρεις ενήλικες θα χωρέσουν, ωστόσο 
οι πιο ψηλοί ίσως ακουμπήσουν στην 
χαμηλότερη προς τα πίσω οροφή. Επί-
σης, αυτό που ίσως ενοχλήσεις του πιο 
κλειστοφοβικούς, είναι τα πολύ μικρά 
πίσω παράθυρα που σε συνδυασμό με τα 
φαρδιά εμπρός καθίσματα και τη μαύρη 
επένδυση οροφής περιορίζουν σημαντι-
κά τη φωτεινότητα.

Ακόμη, ο χώρος φόρτωσης με όγκο 377 
λίτρα είναι κάτω από το μέσο όρο της κα-
τηγορίας, αφου τα περισσότερα μοντέλα 
είναι στα 400 λίτρα και άνω.

Άνετο και  
ασυναγώνιστα  
οικονομικό  
στη χρήση
Το Toyota C-HR είναι διαθέσιμο αποκλει-
στικά ως πλήρως υβριδικό. Αυτό σημαί-
νει πως χρησιμοποιεί έναν κινητήρα βεν-
ζίνης, έναν ηλεκτροκινητήρα και βεβαίως 
μια μπαταρία. Ο βενζινοκινητήρας στο 
αυτοκίνητο της δοκιμής είναι 1,8 λίτρων 
και αποδίδει συνδυαστικά 122 ίππους, 
ενώ υπάρχει και μια δεύτερη επιλογή 
στα 2,0 λίτρα αλλά με 184 ίππους. Καμία 
από τις δύο επιλογές δεν διατίθεται με 
τετρακίνηση και καμία δε διατίθεται ως 
manual, έχοντας αποκλειστικά αυτόματη 
μετάδοση τύπου CVT.

Επίσης το αυτοκίνητο μπορεί να κινείται 
και με ηλεκτροκινητήρα, αλλά δε χρειά-
ζεται ποτέ φόρτιση. Στην πράξη φορτίζει 
από την κύλιση και το φρενάρισμα, όπου 
ενέργεια που σε απλά θα χανόταν εδώ 
αποθηκεύεται στη μπαταρία και επανα-
χρησιμοποιείται. Όπως και σε ένα ήπια 
υβριδικό δηλαδή, μόνο που εδώ απο-
θηκεύεται περισσότερη ενέργεια σε μια 
σημαντικά μεγαλύτερη μπαταρία. Αυτό 
είναι που χαρίζει και μια ασυναγώνιστη 
μέση κατανάλωση, αφού πρακτικά εντός 
πόλης ο βενζινοκινητήρας θα λειτουργή-
σει ελάχιστα. Η Toyota δηλώνει πως το 
C-HR έχει μέση κατανάλωση 4,9 λτ./100 
χλμ τιμή που χωρίς κόπο θα δει κανείς 
και στην πράξη, ειδικά εντός πόλης. Σε 
μικτή χρήση, μια ρεαλιστική μέση τιμή 
είναι τα 5,5 λτ./100 χλμ.

Όσο για τις επιδόσεις, η Toyota επισή-
μως ανακοινώνει πως η επιτάχυνση 
0-100 χλμ/ώρα γίνεται σε 11 δευτερόλε-
πτα για το μοντέλο των 122 ίππων. Αν 
και στην πράξη πιάνεις τον εαυτό σου 
να κυνηγά περισσότερο τα 4,9 λτ/100 
χλμ. παρά τις επιδόσεις. Όταν χρειαστεί 
πάντως, το C-HR θα προσπεράσει χωρίς 
κόπο, παρόλο που λόγω κιβωτίου CVT 
δημιουργείται μια ηχητική παραπλάνηση 
ότι το αυτοκίνητο ζορίζεται.

Στο καθαρά οδηγικό κομμάτι, το C-HR 
δεν είναι “fun to drive” κι αυτό γιατί 
λείπουν εν μέρη οι επιδόσεις, αλλά και 
η “κοφτερή” αίσθηση στο τιμόνι που 
βρίσκεις όμως σε ένα Ford Puma για 
παράδειγμα. Εκει που κερδίζει όμως το 
μοντέλο της Toyota είναι η καθημερινό-
τητα. Κάνει τον οδηγό να αναζητά την 
ήπια οδήγηση, να απολαύσει με άνεση 
τις μετακινήσεις του και βεβαίως να 
κινηθεί οικονομικά.

Τιμές  
και εξοπλισμός
Το Toyota C-HR κοστίζει στη βασική 
έκδοση των 122 ίππων από 24.070 ευρώ, 
ενώ η δεύτερη έκδοση εξοπλισμού C-LUB 
όπως το αυτοκίνητο της δοκιμής μας, 
ξεκινά από τις 25.760 ευρώ. Αυτή περι-
λαμβάνει στοιχεία όπως την οθόνη 8’’ 
για το infotainment με 6 ηχεία, υπηρε-
σίες συνδεσιμότητας, Apple CarPlay και 
Android Auto, δερμάτινη επένδυση σε 
τιμόνι και επιλογέα ταχυτήτων, ηλεκτρικό 
χειρόφρενο, φιμέ πίσω τζάμια, διζωνικό 
κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας και 
αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και 
πίσω, αυτόματη λειτουργία φώτων, σύ-
στημα ειδοποίησης αλλαγής λωρίδας με 
έλεγχο διεύθυνσης, αναγνώριση οδικών 
σημάτων, adaptive cruise control, σύ-
στημα κλήσης έκτακτης ανάγκης, 18άρες 
ζάντες αλουμινίου και πολλά ακόμη.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Toyota C-HR 1.8 122hp
Κυβισμός: 1.798 cc

Ισχύς: 122 hp

Ροπή: 142 Nm/3.600 rpm

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα: 81,6 hp

Ροπή ηλεκτροκινητήρα: 207 Nm

0-100 km/h: 11 sec

Τελική ταχύτητα: 170 km/h

Μέση κατανάλωση*: 4,9

Εκπομπές CO2*: 111

Βάρος: 1.420 kg

Ρεζερβουάρ: 43 lt

Χώρος αποσκευών: 377 lt

*εργοστασιακή μέτρηση κατά WLTP

Αρχική τιμή Toyota C-HR 
C-ENTER: 24.070€
Τιμή έκδοσης δοκιμής C-HR 
C-LUB: 25.760€

Αρνητικά
•  Πίσω χώροι επιβατών με μικρά παράθυρα

•  Χώρος αποσκευών

•  Αυξημένος θόρυβος κινητήρα υπό πίεση, λόγω CVT

Θετικά
•  Σχεδίαση εξωτερικά και εσωτερικά

•  Ποιότητα υλικών

•  Κατανάλωση

Δείτε τη δοκιμή του Toyota C-HR στο κανάλι μας στο YouTube:
https://youtu.be/L0ikHms4CRg
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...  ...& ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Το Ράλλυ Ακρόπολις και το 2022 στο WRC
Η είδηση για την εξασφαλισμένη θέση του Ράλλυ Ακρόπολις στο ημερολόγιο του 
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ για το 2022 είχε γίνει ήδη γνωστή από τις ανα-
κοινώσεις του υφυπουργού Λευτέρη Αυγενάκη, ωστόσο επισφραγίστηκε και επίσημα 
κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου συμβουλίου της FIA. Εκεί ανακοινώθηκαν οι 9 
επιβεβαιωμένοι γύροι του πρωταθλήματος για το 2022. Καθώς είναι αρκετά νωρίς για 
να οριστικοποιηθούν οι θέσεις και οι ημερομηνίες των αγώνων στο ημερολόγιο, η FIA 
αποφάσισε σχετικά μόνο για τους δύο πρώτους γύρους του θεσμού, που είναι τα Ράλλυ 
Μόντε Κάρλο (23 Ιανουαρίου 2022) και Σουηδίας (27 Φεβρουαρίου 2022). Σε δεύτερο 
χρόνο θα γίνει η οριστικοποίηση των ημερομηνιών για τους αγώνες της Πορτογαλίας, 
της Ιταλίας, της Κένυας, της Ιαπωνίας, της Ισπανίας, της Εσθονίας, και φυσικά του 
Ράλλυ Ακρόπολις.

Στην Ελλάδα  
ο τελικός eSports WRC
Το Πρωτάθλημα eSports WRC συγκαταλέγεται 
μεταξύ των κορυφαίων θεσμών εικονικών αγώνων, 
με χιλιάδες συμμετέχοντες από κάθε σημείο του 
πλανήτη να δίνουν τις δικές τους μάχες στις ειδικές 
διαδρομές του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ, 
μέσω του ηλεκτρονικού παιχνιδιού WRC 9. Η συγκί-
νηση που προκαλεί στον κόσμο του eSports WRC 
ο ανταγωνισμός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό 
αποτελεί υπόθεση για πολλούς. Ωστόσο, μόλις 8 από 
τους συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα, που τρέχει 
όλη τη χρονιά και ακολουθεί τους αγώνες του WRC, 
μπορούν να γευτούν τη συμμετοχή στον μεγάλο 
τελικό, που διεξάγεται με τη φυσική παρουσία των 
παικτών και με έπαθλο ένα Toyota GR Yaris!

Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά μια εκ-
δήλωση του είδους, και μάλιστα λίγο πριν από την 
εκκίνηση του Ράλλυ Ακρόπολις, το απόγευμα της 
Τετάρτης 8 Σεπτεμβρίου, στις ειδικά διαμορφωμένες 
εγκαταστάσεις του Ποδηλατοδρομίου στο ΟΑΚΑ.

Η μείωση του κλιματικού αποτυπώματος της ανθρώπι-
νης δραστηριότητας και η στροφή προς την βιώσιμη και 
καθαρή μετακίνηση αποτελεί έναν βασικό παράγοντα της 
αντιμετώπισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας 
μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, της Citroën και 
των επίσης γαλλικών εταιριών, Vinci και Akuo Greece, 
και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι ηλεκτρικές 
μεταφορές και ένα ολιστικό, πράσινο και αειφόρο σχέδιο 
δράσης θα γίνουν πραγματικότητα και θα έχουν άμεσα 
ένα θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των κατοί-
κων του νησιού.

O Όμιλος Συγγελίδη και η Citroën σε συνεργασία με την 
ελληνική πολιτεία αναλαμβάνουν την προώθηση της 
ηλεκτρικής μετακίνησης μηδενικών ρύπων, η οποία θα 
είναι έξυπνη, βιώσιμη και προσιτή σε όλους. Πιο συγκε-
κριμένα ο Όμιλος Συγγελίδη και η Citroën θα παρέχουν 
δωρεάν αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, για την αντικατά-
σταση των παλαιών και ρυπογόνων οχημάτων δημόσιας 
χρήσης στο νησί, καλύπτοντας τις ανάγκες του Δήμου, 
καθώς και των σωμάτων ασφαλείας όπως της Αστυνομί-
ας και του Λιμενικού.

Παράλληλα, η Citroën θα παρέχει την δυνατότητα σε 
κατοίκους, νομικά πρόσωπα και φορείς του νησιού να 
αποκτήσουν ηλεκτρικά οχήματα μηδενικών ρύπων σε 
τιμές κόστους, μέσα από μια ευρεία γκάμα επιλογών που 
περιλαμβάνει ελαφρά τετράτροχα, επιβατικά και επαγγελ-
ματικά οχήματα. Ταυτόχρονα θα δοθεί η δωρεάν χρήση 
καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών τηλεματικής 
που αυτά διαθέτουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του εγχειρήματος 
αυτού εναρμονίζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Πρω-
τοβουλία Clean Energy for EU Islands, αλλά και με την 
επίτευξη των στόχων της Ευρώπης για τη βιώσιμη ανά-
πτυξη, με την προώθηση των “πράσινων” μεταφορών και 
της σημαντικής μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος.

Η Citroën οδηγεί το μέλλον στη Χάλκη
Πιστή στη φιλοσοφία της εδώ και έναν αιώνα, η Citroën εμπνέεται από τη διαρκή επιθυμία των 
ανθρώπων για μετακίνηση και ελευθερία, συνδυάζοντας τεχνολογία, άνεση και αυθεντικότητα για να 
ξεπεράσει κάθε προσδοκία! Σε συνδυασμό με τους ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς της Citroën 
με την Ελλάδα, η μάρκα συμμετέχει στο πρωτοποριακό έργο για τη μετατροπή της Χάλκης σε πρότυπο 
νησί αυτονομίας και ηλεκτροκίνησης. Ένα έργο το οποίο γίνεται άμεσα πράξη, καθιστώντας την Χάλκη 
στην πράξη το 1o ελληνικό “έξυπνο και πράσινο” νησί. 

Κολόνια με  
άρωμα… βενζίνης!
Για να συνοδεύσει τους παραδοσια-
κούς petrolheads στο πέρασμά τους 
στο ηλεκτρικό μέλλον της αυτοκί-
νησης, η Ford δημιούργησε ένα 
premium άρωμα για όσους λαχτα-
ρούν τις επιδόσεις ενός ηλεκτρικού 
αλλά αγαπούν εξίσου τις προκλητι-
κές μυρωδιές των παραδοσιακών 
βενζινοκίνητων αυτοκινήτων.

Σε έρευνα που έγινε, ένας στους 
πέντε οδηγούς δήλωσε ότι εκείνο 
που θα του λείψει περισσότερο εάν 
επιλέξει ένα ηλεκτρικό όχημα είναι 
η μυρωδιά της βενζίνης, ενώ σχεδόν 
το 70% παραδέχτηκε ότι θα του 
λείψει αυτή τη μυρωδιά μέχρις ενός 
σημείου. Η μυρωδιά της βενζίνης 
αναδείχτηκε επίσης πιο δημοφιλής 
από αυτή του κρασιού και του τυ-
ριού, ενώ κατατάσσεται σχεδόν στην 
ίδια θέση με αυτή των καινούργιων 
βιβλίων. 

Το νέο άρωμα που δημιούργησε η 
Ford, σχεδιάστηκε με σκοπό να συ-
νοδεύσει τους οδηγούς αυτούς στο 
μέλλον της αυτοκίνησης. Όμως, αντί 
να μυρίζει απλά όπως η βενζίνη, το 
Mach-Eau είναι σχεδιασμένο για 
να ικανοποιεί τη «μύτη» όποιου το 
φορά. 

Πρόκειται για ένα άρωμα υψηλών 
προδιαγραφών που αναμιγνύει 
«νότες» καπνού, οσμή καουτσούκ και 
ένα ακόμα πιο «ζωώδες» στοιχείο 
που παραπέμπει στην κληρονομιά 
της Mustang. 

Το άρωμα δεν είναι εμπορικά δια-
θέσιμο, αποτελεί ωστόσο μέρος της 
προσπάθειας της Ford να διαλύσει 
τους μύθους γύρω από τα ηλεκτρικά 
και να πείσει τους φίλους των παρα-
δοσιακών αυτοκινήτων για τις δυνα-
τότητες των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Opel ξεκινά το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία της. Η Γερμανική μάρκα όχι μόνον 
επεκτείνει τη γκάμα ηλεκτροκίνητων μοντέλων της αλλά θα επικεντρωθεί αποκλει-
στικά στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη από το 2028. Ακόμη, το θρυλικό 
Opel Manta θα γιορτάσει την επιστροφή του ως ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Ο CEO, Michael Lohscheller, τόνισε: “Από το 2028, η Opel θα προσφέρει μόνο ηλε-
κτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη, τη βασική αγορά μας. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα τη 
δέσμευση της μάρκας στην ηλεκτροκίνηση. Το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας 
είναι ηλεκτρικό – και η Opel αποτελεί μέρος αυτού”. Ο Lohscheller ανακοίνωσε επί-
σης ότι η Opel θα επαναφέρει το θρυλικό Manta, μετά την τεράστια απήχηση που 
είχε η παρουσίαση του Opel Manta GSe ElektroMOD. Το Manta είναι ένα εμβλημα-
τικό μοντέλο στην ιστορία της μάρκας μας και αποτελεί έμπνευση για το μέλλον της. 
Ένα νέο Manta θα έρθει στη μαζική παραγωγή περί τα μέσα της δεκαετίας. Αμιγώς 
ηλεκτρικό, ασφαλώς!

Στις εκθέσεις το νέο Nissan Qashqai
Η εμπορική διάθεση του ολοκαίνουργιου Qashqai ξεκίνησε στην Ελλάδα 
και ήδη οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να το δουν από 
κοντά, σε μια από τις εκθέσεις του επίσημου δικτύου εμπόρων της 
Nissan, σε όλη την Ελλάδα. Θυμίζουμε ότι περισσότερα από τρία εκα-
τομμύρια Qashqai έχουν πουληθεί από το 2007. Στην Ελλάδα, το Nissan 
Qashqai καταρρίπτει το ένα ρεκόρ πωλήσεων μετά το άλλο, έχοντας 
πωληθεί σχεδόν 40 χιλιάδες αυτοκίνητα, από το λανσάρισμα της πρώτης 
γενιάς.

Με εκδόσεις τόσο 2WD όσο και 4WD, καθώς και με το χειροκίνητο 6τά-
χυτο ή το νέο  Xtronic CVT κιβώτιο ταχυτήτων, όπως και με την ηλεκτρο-
κίνηση που φέρνει το εκλεπτυσμένο e-POWER, το Qashqai διατίθεται σε 
τιμές που ξεκινούν από τις 24.490€.

Η Opel γίνεται πλήρως ηλεκτρική και λανσάρει το Manta-e

Αστυπάλαια: Μετασχηματισμός σε «έξυπνο και αειφόρο» νησί
Ο ενεργειακός μετασχηματισμός της Αστυπάλαιας σε «έξυπνο και αειφόρο» νησί, που από κοινού υλοποιούν 
η Ελληνική Δημοκρατία και το Volkswagen Group, εξελίσσεται με γοργό ρυθμό. Πριν λίγες μέρες, η Kosmocar 
διοργάνωσε στο νησί ένα τριήμερο test-drive ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με ανοιχτή συμμετοχή των κατοίκων, 
προκειμένου να εξοικειωθούν με τη νέα μορφή κινητικότητας. Διαθέσιμος προς οδήγηση ήταν ένας στόλος 
αποτελούμενος από μοντέλα της Volkswagen, συγκεκριμένα τα e-up!, ID.3 και ID.4. Η συμμετοχή των κατοί-
κων της Αστυπάλαιας ήταν αθρόα, η εμπειρία για όλους πρωτόγνωρη και το ενδιαφέρον μεγάλο.

Την ίδια περίοδο έγινε η παράδοση ενός στόλου ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις εταιρείες ενοικίασης (Rent a 
Car) που δραστηριοποιούνται στο νησί. Η συγκεκριμένη ενέργεια έγινε στο πλαίσιο ειδικής συνεργασίας με τις 
επιχειρήσεις αυτές, που στόχο έχει τη χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια της θερινής πε-
ριόδου, για απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας στην ένταξη και διαχείριση ηλεκτρικών οχημάτων στους στόλους 
τους. Με την ευκαιρία, παραδόθηκαν δύο ακόμα ηλεκτρικά σκούτερ SEAT MÓ 125, στην Αστυνομία Αστυπά-
λαιας, σε συνέχεια της παράδοσης τριών Volkswagen ID.4, ενός ID.3 και ενός ακόμα σκούτερ SEAT MÓ στην 
Αστυνομία, στο Λιμενικό Σώμα, στην Πολιτική Αεροπορία και στην τοπική Δημοτική Αρχή.
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Είναι το Peugeot 9X8 το 
ομορφότερο αγωνιστικό 
του Le Mans;
Η PEUGEOT ΑΠΟΚΑΛΎΠΤΕΙ ΤΟ 9X8, το τελευταίας γενιάς Hypercar που θα κάνει  
το αγωνιστικό του ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) της FIA το 2022.

Ο κινητήρας του Peugeot 9Χ8 είναι bi-turbo 
V6, με περιεχόμενη γωνία 900, χωρητικότητας 
2.6 λτ και απόδοσης 680 ίππων. Πιο αναλυτικά:
Κατηγορία: Le Mans Hypercar (LMH)

Μήκος: 5,000χλστ.

Πλάτος: 2,080χλστ.

Ύψος: 1,180χλστ.

Μεταξόνιο: 3,045χλστ.

Κινητήρας: PEUGEOT HYBRID4 500KW (με σύστη-
μα κίνησης σε όλους τους τροχούς)

Πίσω κινητήρας: 500kW (680hp), 2.6λ., twin-turbo, 
V6 με περιεχόμενη γωνία 900 , βενζινοκινητήρας 
εσωτερικής καύσεως + σειριακό κιβώτιο 7 ταχυτήτων

Εμπρός κινητήρας: ηλεκτροκινητήρας/γεννήτρια 
ισχύος 200kW + μειωτήρας μίας σχέσης

Μπαταρία: Υψηλής τάσεως 900-volt, μπαταρία σχε-
διασμένη από την Peugeot Sport, από κοινού με την 
TotalEnergies/Saft

Καύσιμο και λιπαντικά: TotalEnergies

Με κινητήρα υβριδικής τεχνολογίας που κινεί και τους 
τέσσερις τροχούς, αυτό το υπέρ-αποδοτικό πρωτότυπο 
ταιριάζει απόλυτα με τη στρατηγική που η Peugeot 
ονομάζει “Neo-Performance” και ενσωματώνει τόσο στα 

μοντέλα δρόμου όσο και στα αγωνιστικά της. 

Η συνεργασία των μηχανολόγων της Peugeot Sport και του 
σχεδιαστικού τμήματος της Peugeot, είχε σαν αποτέλεσμα τη 
δημιουργία του 9X8 το οποίο δίνει μία πρόγευση της νέας εποχής 
των αγώνων αυτοκινήτου. Κι αυτό γιατί είναι ένα αγωνιστικό 
με ρευστές γραμμές, απουσία πίσω πτέρυγας και τα εμφανή 
σημάδια της εταιρικής ταυτότητας της μάρκας. Οι πρωτοποριακές 
τεχνολογικές λύσεις που φέρει, καθώς και η εμφάνιση αιλουροειδούς, 
αποτελούν τα αδιαφιλονίκητα διαπιστευτήρια της μάρκας.

Πρακτικά το Peugeot 9X8 είναι ο άμεσος διάδοχος του θρυλικού 
Peugeot 905, του νικητή στον αγώνα των 24 ωρών του Le Mans το 
1992 και 1993, και του Peugeot 908, που κέρδισε το French classic 
το 2009. 

Το νέο πρωτότυπο είναι ο συνεχιστής της ιδιαίτερα επιτυχημένης 
εμπλοκής της μακράς στις κορυφαίες παγκοσμίως διοργανώσεις 
του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπου έχει διακριθεί χάρη στα πολύ 
ανταγωνιστικά της αυτοκίνητα με την άμεσα αναγνωρίσιμη εταιρική 
τους ταυτότητα.

Δύο Peugeot 9X8 θα λάβουν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
αντοχής της FIA για το 2022.

Αγωνιστικό χωρίς αεροτομή γίνεται;
Οι πίσω αεροτομές (κοινώς… “φτερούγες”), εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις 24 ώρες του Le 
Mans, στο Chaparral 2F που έλαβε μέρος  στον αγώνα το 1967, οπότε είναι η πρώτη φορά που 
η χρήση τους αμφισβητήθηκε μετά από περισσότερο από μισό αιώνα. Το πρωτοποριακό πίσω 
μέρος του 9X8 προέρχεται από έρευνα που διεξήγαγε η ομάδα μηχανικών της Peugeot Sport.

«Οι νέοι κανονισμοί της κατηγορίας Le Mans Hypercar, θεσμοθετήθηκαν με στόχο να ξεπε-
ραστεί η σημασία των συμβατικών συστημάτων ενίσχυσης της απόδοσης», εξηγεί ο Olivier 
JANSONNIE, Τεχνικός Διευθυντής του προγράμματος WEC της PEUGEOT Sport. 

«Ο σχεδιασμός του 9X8 ήταν μια παθιασμένη εμπειρία, επειδή είχαμε την ελευθερία να ανακα-
λύψουμε, να πρωτοτυπήσουμε και να ψάξουμε τρόπους βελτιστοποίησης της απόδοσης του αυτο-
κινήτου, και ειδικότερα της αεροδυναμικής του. Οι κανονισμοί ορίζουν ότι επιτρέπεται μόνο ένα 
ρυθμιζόμενο αεροδυναμικό βοήθημα, χωρίς να προσδιορίζεται η πίσω αεροτομή. Τα υπολογιστικά 
μοντέλα και οι προσομοιώσεις, μας αποκάλυψαν ότι η υψηλή απόδοση μπορούσε να επιτευχθεί ακό-
μα και χωρίς την πίσω αεροτομή.»
«Η απουσία πίσω αεροτομής στο 9X8 είναι ένα μεγάλο και καινοτόμο βήμα», δηλώνει ο επικεφαλής 
του αγωνιστικού τμήματος της Stellantis, Jean-Marc FINOT. «Καταφέραμε να επιτύχουμε έναν βαθμό 
αεροδυναμικής απόδοσης που μας επιτρέπει να καταργήσουμε αυτό το βοήθημα. Μη με ρωτήσετε 
όμως το πώς! Θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε μυστικό όσο περισσότερο μπορούμε!»
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Η φιλοσοφία  
του Kodo Design
Με την εξέλιξη της φιλοσοφίας του Kodo 
Design ο Ikuo Maeda ακολούθησε λοιπόν τα 
χνάρια του πατέρα του, ο οποίος ήταν θιασώ-
της του «less is more»  και του «form follows 
function». Οι σχεδιαστές της Mazda άρχισαν 
να αφαιρούν τυχόν περιττά στοιχεία, ακόμα 
και όλες τις έντονες χαρακτηριστικές γραμμές 
από το αμάξωμα. Στόχος να δημιουργήσουν 
δυναμικές συναισθηματικές φόρμες μέσω της 
αλληλεπίδρασης του φωτός και της σκιάς. Η 
«ψυχή της κίνησης» (Soul of Motion) ανα-
παρίσταται αριστοτεχνικά στα πλευρικά μέρη 
του αυτοκινήτου. Για πολλούς οπαδούς της 
Mazda, το RX-Vision εξακολουθεί να αποτελεί 
την επιτομή της αισθητικής. Με έμφαση στην 
απλότητα και την κομψότητα, χωρίς να ξεχνά-
με βέβαια τη χρήση του περιστροφικού κινητή-
ρα, το πρωτότυπο αυτό είναι σε κάποιο βαθμό 
ένας φόρος τιμής στις ρίζες της Mazda που 
καθόρισε πριν πολλά χρόνια ο Matasaburo 
Maeda.

Από την σύλληψή της, πριν από δέκα χρόνια, η 
φιλοσοφία Kodo Design της Mazda ήταν η κι-
νητήρια δύναμη πίσω από πολλά βραβευμένα 
στυλ σε όλο τον κόσμο. Τόσο το RX-Vision όσο 
και το Vision Coupe έχουν πάρει τον τίτλο του 
«Πιο όμορφου Concept Car of the Year» ενώ 
το ανανεωμένο Mazda MX-5 κατέκτησε τον 
τίτλο του «World Car Design Award» το 2015. 
Πιο πρόσφατα, το CX-30 και το ηλεκτρικό MX-
30 κέρδισαν το «Red Dot Award 2020» στην 
κατηγορία «Product Design», ενώ το Mazda3 
ονομάστηκε World Car Design της χρονιάς στο 
διαγωνισμό World Car Awards του 2020.

Το design της Mazda δεν είναι η μοναδική 
διεθνής αναγνώριση. Ως επικεφαλής του 
Global Design, ο ίδιος ο Ikuo Maeda τιμήθηκε 
με το βραβείο Design Hero στην ψηφοφορία 
του Autocar του 2020. Ο τίτλος αυτός έρχεται 
να προστεθεί σε έναν εντυπωσιακό κατάλογο 
παγκοσμίου κύρους βραβείων design που κα-
τέκτησαν οι Maeda-San και η ομάδα τους.

Η σχεδιαστική 
δυναστεία  
της Mazda
ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ “MAEDA-SAN” 
μέσα σε ένα σχεδιαστικό κέντρο της Mazda, 
και να είστε σίγουρος ότι θα εισπράξετε 
σεβασμό. Οι δύο τελευταίες γενιές αυτής 
της οικογένειας έχουν διαμορφώσει 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, την 
εμφάνιση της Mazda.

Ο Matasaburo και ο Ikuo Maeda είναι η σχεδιαστική δυνα-
στεία που ευθύνεται για το στυλ της Mazda μέχρι σήμερα 
και έχουν στο ενεργητικό τους μερικά από τα πιο σημα-
ντικά μοντέλα της μάρκας. Γεννημένος στη Χιροσίμα και 

εκπαιδευμένος ως μηχανικός, ο Matasaburo Maeda, προσελήφθη από 
τη Mazda το 1962. 

Μέσα σε 18 χρόνια αναρριχήθηκε στη θέση του Γενικού Διευθυντή του 
τμήματος σχεδιασμού της Mazda, την οποία κατείχε από το 1980 έως 
το 1987. 

Αντλώντας έμπνευση από το γερμανικό κίνημα Bauhaus, ο 
Matasaburo ήταν ακλόνητα πιστός στην αρχή του «Form follows 
function». Πίστευε ότι κάθε σχεδιαστική λεπτομέρεια πρέπει να εξυπη-
ρετεί έναν σκοπό.

Αυτή η προσέγγιση βρήκε την έκ-
φρασή της σε αρκετά μοντέλα 
όπως στο Mazda 929 
HB, που πωλούνταν 
από το 1981 έως 
το 1986. 
Ωστόσο, 
το κο-
ρυφαίο 
επίτευγ-
μα της 
πρώτης 
σχεδιαστικής 
εποχής του Maeda, 
ήταν το RX-7. Ένα κλασικό 
μοντέλο με περιστρο-
φικό κινητήρα, 
που εξακολουθεί 
να λατρεύεται από 
πολλούς φίλους 
της Mazda μέχρι και 
σήμερα.

Έτσι γεννήθηκε  
το Mazda RX-8
Το Mazda RX-8 σχεδιάστηκε ως ένα δυνατό μοντέλο 
με κινητήρα μπροστά και κίνηση πίσω, συνδυάζο-
ντας παράλληλα το design ενός coupe/σπορ αμαξώ-
ματος. Το στυλ ήταν μια κλασική μετουσίωση του 
«beauty in motion», θυμίζοντας έναν κορυφαίο αθλη-
τή, και αποτίνοντας ταυτόχρονα φόρο τιμής στο RX-7 
χάρη στο σχήμα των πίσω κολώνων και του πίσω 
παραθύρου. Πιστός στη φόρμα, ο Matasaburo Maeda 
έμαθε για τη συμμετοχή του γιου του στο σχεδιασμό 
Mazda RX-8, τρεις μήνες περίπου, πριν το αυτοκίνη-
το κυκλοφορήσει στην αγορά το 2003.

Το 2009, αφού ανέλαβε τα ηνία του σχεδιαστικού 
τμήματος της Mazda, από τη θέση του Γενικού 
Διευθυντή, ο Ikuo Maeda έδωσε μια καινούργια και 
πιο τολμηρή κατεύθυνση στο design της Mazda, 
υιοθετώντας τη φιλοσοφία «Kodo Design». Ο Ikuo 
Maeda ενστάλαξε τον δικό του, μοναδικό χαρακτήρα 
στη νέα φιλοσοφία του Kodo Design. Τον συναισθη-
ματικό αντίκτυπο και τη δυναμική που απουσίαζε 
μερικές φορές από τα πιο «ήσυχα και κομψά» σχέδια 
του πατέρα του. Αυτή η έμφαση στην κίνηση και 
την εναλλαγή των σχημάτων, αποτελεί κεντρικό 
στοιχείο της σχεδιαστικής φιλοσοφίας που στοχεύει 
να αναπαραστήσει την ομορφιά της κίνησης σε ένα 
ακίνητο αντικείμενο. Πολλά πρωτόλεια σχέδια αυτού 
του νέου στυλ, εμπνεύστηκαν από ένα τσιτάχ που 
ετοιμάζεται να ορμήσει στο θήραμά του, συμπεριλαμ-
βανομένων των πρωτοτύπων Shinari και Mingai.

Η διαφορετική γεωμετρία του περι-
στροφικού κινητήρα, έδωσε τη δυνατό-
τητα στους σχεδιαστές να κατεβάσουν 

πολύ πιο χαμηλά από το συνηθισμένο, 
το ρύγχος του αυτοκινήτου. Σε συνδυασμό 
με τα αναδιπλούμενα (pop-up) φωτιστικά 
σώματα, δημιουργούν το χαρακτηριστικό 
σχήμα ενός σπορ αυτοκινήτου, επιτυγ-
χάνοντας ένα μοναδικό συνδυασμό που 
εκτόξευσε σε απίστευτο βαθμό την αγωνι-

στική πορεία του μοντέλου.
Ο νεαρός Ikuo Maeda αρχικά δεν είχε κα-
θόλου σκεφτεί να ακολουθήσει καριέρα στο 
σχεδιασμό αυτοκινήτων, παρά την πρώιμη 
αγάπη του για τα αυτοκίνητα - ειδικά τα 
αγωνιστικά. Σύμφωνα με τον Ikuo, ήταν 
το επικό Le Mans του Steve McQueen 
το 1971, και όχι ο πατέρας του, που τον 
έκανε να θέλει να θέλει να δουλέψει στον 
κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο Ikuo 
Maeda σπούδασε βιομηχανικό σχεδιασμό 
στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Κιότο και 
αγόρασε το πρώτο του αυτοκίνητο, ένα 
λευκό RX-7. Χωρίς καν να συνειδητοποιή-
σει ότι ο πατέρας του είχε σχεδιάσει αυτό 
το εμβληματικό μοντέλο της Mazda. Ο Ikuo 
Maeda εξηγεί: «Έίχα αγοράσει αυτό το αυ-
τοκίνητο απλώς και μόνο επειδή ήταν το 
πιο γρήγορο πράγμα εκεί έξω». Δεν ήταν 
καθόλου τυχαίο, ότι ο ίδιος είχε χάσει δύο 
φορές το δίπλωμά του εξαιτίας υπερβολικής 
ταχύτητας. Και, παραδέχεται, «Σκέφτηκα 
ότι ήταν επίσης πολύ όμορφο».

Το Μazda RX-7
Ο Ikuo Maeda ξεκίνησε την 
καριέρα του στη Mazda το 
1982 και μέσα σε τρία χρόνια 
προχώρησε στο Yokohama 
Design Studio. Εμπνευσμένος 
από τον αισθησιασμό του 
ιταλικού design και τη 
δυναμική ενέργεια της φύσης, 
ο Ikuo ανέλαβε να σχεδιάσει 
το διάδοχο του εμβληματικού 
RX-7 του πατέρα του.

Παρουσιάστηκε το 1978 και ήταν το πρώτο σπορ αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής της Mazda. 
Μάλιστα έμελλε να γίνει το best-seller ανάμεσα σε όλα τα μοντέλα με περιστροφικό κινητήρα 
στην ιστορία. Σύμφωνα με τον Matasaburo Maeda, οι χαρακτηριστικές και καθαρές γραμμές 
και οι σμιλευμένες και κομψές επιφάνειες του συγκεκριμένου μοντέλου, υπαγορεύτηκαν από 
τρεις θεμελιώδεις αρχές: «Άρχικά, αναζητούσα τον καλύτερο τρόπο να εκφράσω το χαρα-
κτήρα του περιστροφικού κινητήρα. Στη συνέχεια, έκανα τα πάντα ώστε να περιορίσω 
την αεροδυναμική αντίσταση, και τέλος, οραματίστηκα το RX-7 με την κλασική διάταξη 
του κινητήρα τοποθετημένου εμπρός και στο μέσον», σχολιάζει ο Matasaburo Maeda.
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