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ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΣΤΈΦΟΥ

ΕΠΊΘΕΣΗ! Αυτή η λέξη 
περιγράφει τα όσα συμβαίνουν 
στην παγκόσμια αυτοκίνηση. 
Στο βωμό των πωλήσεων 
και του εξηλεκτρισμού, οι 
αυτοκινητοβιομηχανίες 
εξελίσσουν και κατασκευάζουν 
συνεχώς νέα μοντέλα. Ακόμη 
καλύτερα, ακόμη πιο σύγχρονα, 
ακόμη πιο ταιριαστά στις 
καθημερινές ανάγκες των 
οδηγών. Σαν να ακούν με κάποιο 
τρόπο τα “θέλω” του κόσμου. 

“Μακάρι να υπήρχε ένα ευέλικτο και 
πολύ ευρύχωρο SUV που να μην 
κοστίζει μια περιουσία!” Έτοιμο! 
Η Hyundai έχει το λόγο με το νέο 

Bayon, το μοντέλο που τοποθετείται κάτω από το 
Kona και πρακτικά είναι ένα ψηλότερο και καλύτε-
ρο i20. Το οδηγούμε στη βασική του έκδοση, με 84 
ίππους και τιμή κάτω από 16.000 ευρώ.

Από την άλλη η Jeep απαντά στην επιθυμία “Μακάρι 
το Compass να είχε καλύτερη ποιότητα και πιο όμορ-
φο εσωτερικό”. Και έτσι ήρθε το Compass του 2021, 
ένα facelift μοντέλο, που παρά τις μικρές εξωτερι-
κές αλλαγές, εσωτερικά είναι αυτό που λέμε “άλλο 
αυτοκίνητο”. Στα χέρια μας το επετειακό Compass με 
κινητήρα diesel.

“Μακάρι να υπήρχε ένα ευρύχωρο και πολύ ποιοτικό 
SUV, ικανότατο και ασφαλές παντός καιρού και στα 
μισά χρήματα από αντίστοιχης ποιότητας ανταγωνι-
στικά μοντέλα”. Η απάντηση δόθηκε από τη Subaru 
με το 2021 Outback. Ίσως το πιο ολοκληρωμένο 
SUV/Crossover κάτω από τις 60.000 ευρώ. Οδηγούμε 
την περιπετειώδη έκδοση Adventure.

Και βεβαίως η ευχή του μήνα: “Μακάρι να υπήρχε 
ένα γνήσιο σπορ αυτοκίνητο, χωρίς υβριδικά συστή-
ματα, πισωκίνητο και διασκεδαστικό”. Το λόγο εδώ 
έχει η Nissan με την επιστροφή του θρυλικού Ζ.

Θέλετε να συνεχίσουμε ή θα ανακαλύψετε τα δικά 
σας “θέλω” στις σελίδες που ακολουθούν; Καλή 
ανάγνωση!

EDITORIAL

Η Hyundai ταράζει την κατηγορία των μικρών crossover 
με το Bayon, το οποίο και αποτελεί το μικρότερο SUV στη 

γκάμα της σήμερα.

Το Subaru Outback είναι ένα από τα πιο 
ολοκληρωμένα και ικανά παντός εδάφους οικογενειακά 

SUV. Πλέον ανανεωμένο και καλύτερο από ποτέ.

Το Jeep Compass ανανεώθηκε και απέκτησε ένα ποιοτικό και 
πρακτικό εσωτερικό, μεταξύ άλλων. Στα χέρια μας η επετειακή 

έκδοση για τα 80 χρόνια της μάρκας.

Η ιστορία πίσω από το εντυπωσιακό πρωτότυπο 
Mazda RX500 και πως αυτό βρέθηκε από τις εκθέσεις 

αυτοκινήτων στα παιδικά μας δωμάτια.
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ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Αυτό είναι το νέο Nissan Z,  
με διπλό turbo και 400 ίππους!

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΊΣΜΟΥ, των μπαταριών και των 
υβριδικών συστημάτων, το νέο Nissan Z έρχεται πισωκίνητο, 3-λιτρο με 
διπλά Turbo και 400 ίππους! Χωρίς ίχνος ηλεκτρισμού και μπαταριών.  
Ω ναι, το Ζ παραμένει γνήσιο!

Στην πράξη έχουμε μια μετενσάρκωση του 
θρυλικού Datsun 240Z, το πρώτο «Ζ» που έκανε 
εκατομμύρια ενθουσιώδεις οδηγούς εδώ και 
50+ χρόνια να κοιτάνε προς Nissan μεριά. Το 

μοντέλο αναμένεται να ξεκινήσει τις πωλήσεις (στις 
ΗΠΑ) την άνοιξη του 2022. Με V6 κινητήρα βενζίνη 
διπλού turbo και ισχύ 400 ίππων, η νέα γενιά είναι 
η πιο ισχυρή ως σήμερα στην ιστορία των μοντέλων 
Nissan Z. Έχουμε ένα σύνολο 3,0 λίτρων, το οποίο, όπως 
και στα προηγούμενα 350Z και 370Ζ, αναμένεται να 
αποτελέσει τη χαρά του tuning, για όσους είναι λάτρεις 
του σπορ.

Όλα τα νέα Nissan Z θα εφοδιάζονται με τον 3-λιτρο 
κινητήρα και θα έχουν την ίδια ισχύ. Οι μοναδικές 
επιλογές για τους υποψήφιους αγοραστές θα είναι το 
χειροκίνητο 6άρι με συμπλέκτη αγωνιστικών επιδόσεων 
EXEDY, ή του νέου αυτόματου κιβωτίου 9 σχέσεων με 
paddles αλουμινίου.

Καθαρόαιμη σπορ είναι η εικόνα και στο εσωτερικό. Με τις απαραίτητες δόσεις εκσυγχρονισμού 
βεβαίως, όπως αυτές υπογραμμίζονται τόσο από τον ψηφιακό πίνακα οργάνων αλλά και τη μεγάλη 
οθόνη του infotainment με όλες τις σύγχρονες επιλογές συνδεσιμότητας. Τα τρία αναλογικά όργανα 
όμως συνεχίζουν και προεξέχουν πάνω στο ταμπλό, με κλίση προς την πλευρά του οδηγού. Ευτυχώς 
κάποια πράγματα δεν αλλάζουν!

Νέα δεδομένα
Ενώ οι 6 προηγούμενες γενιές του εμβληματικού σπορ αυτο-
κινήτου της Nissan χαρακτηρίζονται όλες από αριθμητικές 
κωδικές ονομασίες, η νέα γενιά λανσάρεται απλά με ένα μό-
νο γράμμα, Z. Το Ζ λοιπόν του 2023 (στην Αμερική λανσάρε-
ται όντως ως μοντέλο του 2023), διακρίνεται από την κομψή 
και ελκυστική του σιλουέτα. Χωρίς υπερβολές και περιττά 
στοιχεία, χωρίς fake vents φυσικά (η Supra ακούει;) και με 
έντονες σχεδιαστικές αναφορές στο εμβληματικό 240Z.

Πέρα από τη σχεδίαση των εμπρός φώτων, που παραπέ-
μπουν ευθέως στο 240Ζ, τα πίσω φώτα συνδέουν κι αυτά τη 
σχεδίαση της ουράς με ένα θρυλικό μοντέλο. Το 300ZX (Z32) 
και το μαύρο πάνελ με τις οριζόντιες φωτεινές γραμμές! Και 
αυτό στα δικά μας μάτια δείχνει τέλειο, δένοντας ακόμη πιο 
γερά το νέο Ζ με την ιστορία του! Γενικότερα η όλη σχεδία-
ση δε θυμίζει σε τίποτα το 370Ζ, το οποίο και αντικαθιστά. 
Ακόμη και το κίτρινο χρώμα πέρλας είναι εμπνευσμένο από 
την πρώτη γενιά Z, αλλά και το 300ZX.

Το νέο Nissan Z θα διατίθεται στις ΗΠΑ στις εκδόσεις Sport και Performance, καθώς και στην ειδική έκδοση 
“Proto Spec”, η οποία θα περιοριστεί σε 240 μονάδες. Τυχαίος αριθμός;
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Το Opel 
Rocks-e δεν 
είναι ούτε 
αυτοκίνητο, 
ούτε 
μηχανάκι!
ΓΊΑ ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΊΑ είναι ακριβώς 
ανάμεσα στα δύο. Ένα ηλεκτρικό… 
σκούτερ με οροφή και 4 ρόδες. 
Περίπου.

Ξεχάστε τα SUV. 
Έρχονται τα SUM, ή 
αλλιώς τα αυτοκίνητα 
Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (Sustainable 
Urban Mobility). Ένα τέτοιο 
αυτοκίνητο είναι το Opel 
Rocks-e. Στην πράξη μιλάμε 
για ένα “σχεδόν” αυτοκίνητο 
που γεφυρώνει το κενό μεταξύ 
scooter και επιβατικού αυτο-
κινήτου. Μπορεί να οδηγηθεί 
από άτομα ηλικίας 15 ετών 
και άνω με δίπλωμα οδήγησης 
κατηγορίας AM1 (στη Γερμα-
νία). Είναι βεβαίως ηλεκτρικό, 
με αυτονομία έως 75 km, 
καλύπτοντας τυπικές καθημε-
ρινές ανάγκες εντός πόλης.

Το διθέσιο Rocks-e έχει μήκος 
2,41 μέτρα και με αυτό η Opel 
συνεχίζει την ηλεκτρική της 
επέλαση. Πρακτικά είναι ένα 
ηλεκτρικό μοντέλο που τοπο-
θετείται κάτω (έστω και ΠΟΛΥ 
κάτω) από το Corsa-e και είναι 
προσιτό σε όλους σχεδόν τους 
οδηγούς. Η τιμή εκκίνησης για 
το Opel Rocks-e στη Γερμανία 
θα είναι σαφώς μικρότερη από 
την αντίστοιχη ενός μικρού 
αυτοκινήτου, ενώ το μηνιαίο 
κόστος μακροχρόνιας μίσθω-
σης (leasing) θα είναι παρό-
μοιο με αυτό του εισιτηρίου 
σε δημόσιο μέσο μεταφοράς. 
Το Rocks-e θα διατίθεται για 
παραγγελία online ή απευθεί-
ας σε επιλεγμένους διανομείς 
Opel από το φθινόπωρο στη 
Γερμανία. Περισσότερες αγο-
ρές θα ακολουθήσουν το 2022.

Στο καθαρά τεχνικό κομμάτι
Tο Rocks-e είναι απλά διαφορετικό. Έχει μήκος 2,41 μέτρα πλάτος 1,39 μέτρα (χωρίς καθρέπτες) και ζυγίζει 471 kg (συμπεριλαμ-
βανομένου της μπαταρίας). Αναπτύσσει ταχύτητα έως 45 km/h και έχει αυτονομία 75 km. Πρακτικά είναι για αποκλειστική χρή-
ση πόλης και είναι “ασφαλές” για νεαρούς και άπειρους οδηγούς που θέλουν να μετακινούνται ηλεκτρικά… χωρίς να βρέχονται.

Οι τροχοί είναι 14” και ο κύκλος 
στροφής στα 7,20 μέτρα, κάτι που 
καθιστά το Rocks-e ιδανικό για την 
πόλη, ακόμη και για να διαχειριστεί 
τις πολύ κλειστές στροφές και να χω-
ρέσει σε μικρούς χώρους στάθμευ-
σης. Η μπαταρία των 5,5 kWh φορ-
τίζεται πλήρως σε 3,5 ώρες περίπου, 
μέσω μιας στάνταρ οικιακής πρίζας. 
Το συνοδευτικό καλώδιο φόρτισης 
μήκους τριών μέτρων βρίσκεται 
συνεχώς μέσα στο SUM και απλά το 
τραβάς από την πόρτα του συνοδη-
γού όταν χρειάζεται. Όπως δηλαδή 
και σε μια ηλεκτρική σκούπα!

Το πιο χαρακτηριστικό όμως στοι-
χείο του Rocks-e είναι οι πόρτες 
του. Η πόρτα του συνοδηγού ανοίγει 
προς τα εμπρός όπως συνήθως, ενώ 
η πόρτα του οδηγού ανοίγει προς 
τα πίσω, προς την αντίθετη δηλαδή 
κατεύθυνση. Τα εμπρός και πίσω πά-
νελ του αμαξώματος είναι παρόμοια, 
ενώ στο εσωτερικό τα δύο καθίσματα 
είναι έκκεντρα τοποθετημένα. Έτσι 
ο συνοδηγός έχει αρκετό χώρο στην 
περιοχή των ποδιών και ο οδηγός 
να μπορεί να μετακινεί το κάθισμα 
του εμπρός – πίσω. Επιπλέον, παρά 
τις μικροσκοπικές διαστάσεις του, 
το μοντέλο έχει χώρο αποσκευών 63 
λίτρων στην περιοχή των ποδιών 
του συνοδηγού, ενώ υπάρχει και ένα 
άγκιστρο για μία τσάντα μεγέθους 
XXL.

Ανανεωμένο 
Citroen C3 
Aircross

Η Citroen προχώρησε στην 
αναβάθμιση του δημοφι-
λούς C3 Aircross, το οποίο 
επανατοποθετείται στα 

μικρά SUV με σχεδιαστικές αλλα-
γές, περισσότερες ανέσεις και νέα 
στοιχεία τεχνολογίας. Με την πρώτη 
ματιά ξεχωρίζει το νέο εμπρός μέρος 
που δημιουργεί μια πιο ισχυρή 
προσωπικότητα και ξεφεύγει από το 
«στρογγυλεμένο» στυλ της προηγού-
μενης γενιάς. Το νέο «πρόσωπο» 
ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική 
υπογραφή της Citroën, με τους 
προβολείς LED που είναι μέρος του 
βασικού εξοπλισμού και μια νέα 
ασημί-γκρι προστατευτική γρίλια.

Το C3 Aircross προσφέρει ένα ευρύ 
φάσμα επιλογών εξατομίκευσης, 
με έως και 70 εξωτερικούς συνδυ-
ασμούς με βάση τα 7 χρώματα (συ-
μπεριλαμβανομένων 3 νέων), τα 4 
πακέτα χρωμάτων (συμπεριλαμβανο-
μένων 2 νέων), που ενσωματώνουν 
νέες διακοσμητικές αποχρώσεις και 
την οροφή σε δύο χρωματικές αντι-
θέσεις. Διαθέτει επίσης νέες ζάντες 
αλουμινίου 16 και 17 ιντσών.

Ανανέωση και  
στο εσωτερικό
Στην καμπίνα, το ανανεωμένο 
μοντέλο προσφέρει 4 διαφορετικές 
αποχρώσεις και μαζί τα ακόμα πιο 
βελτιωμένο καθίσματα Advanced 
Comfort, που εγκαινιάστηκαν στα C4 
Cactus και C5 Aircross. Τα καθίσμα-
τα αυτά είναι προαιρετικά από την 
έκδοση Feel και στάνταρ εξοπλισμός 
στην έκδοση Shine. Ταυτόχρονα, έχει 
μια νέα και μεγαλύτερη οθόνη αφής 
9 ιντσών, νέους αποθηκευτικούς χώ-
ρους και νέα συστήματα υποστήρι-
ξης του οδηγού. Περιλαμβάνονται 5 
τεχνολογίες συνδεσιμότητας και 12 
τεχνολογίες οδήγησης, με έγχρωμη 
προβολή των στοιχείων στην οθόνη 
του Head Up Display και κάμερα 
οπισθοπορείας με Top Rear Vision.

Σε βενζίνη και diesel
Η γκάμα κινητήρων στο ανανεωμένο 
Citroen C3 Aircross περιλαμβάνει 
κινητήρες PureTech βενζίνης και 
BlueHDi πετρελαίου, ικανοποιώ-
ντας το πρότυπο εκπομπών Euro 
6d τελευταίας γενιάς. Μάλιστα ο 
πετρελαιοκινητήρας επωφελείται 
από μηδενικά τέλη κυκλοφορίας 
χάρη στους ιδιαίτερα χαμηλούς 
ρύπους. Βασικός κινητήρας είναι ο 
1.2 PureTech με 110 ίππους, ενώ 
διατίθεται και η ισχυρότερη εκδοχή 
του με 130 ίππους και αποκλειστικά 
αυτόματο κιβώτιο. Σε πετρέλαιο, ο 
1.5 BlueHDi αποδίδει 110 ή 120 
ίππους, στην πρώτη περίπτωση με 
μηχανικό κιβώτιο και στη δεύτερη 
με αυτόματο.

ΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ 
Citroen C3 Aircross έφτασε 
στη χώρα μας, έχοντας 
αποκτήσει φρέσκια 
σχεδίαση, πιο δυναμική 
προσωπικότητα και νέους 
χρωματικούς συνδυασμούς.

Οι τιμές
Το C3 Aircross είναι ήδη διαθέσιμο στις εκθέσεις της Citroen. Η τιμή εκκί-
νησης του μοντέλου είναι 17.750, ενώ τα επίπεδα εξοπλισμού είναι τα Feel 
Pack, C-Series, Shine και Shine Pack.
1,2 PureTech 110 S&S Feel Pack: 17.750€
1,2 PureTech 110 S&S C-Series: 18.500€
1,2 PureTech 110 S&S Shine: 19.550€
1,2 PureTech 110 S&S Shine Pack: 21.250€
1,2 PureTech 130 S&S EAT C-Series: 21.750€
1,2 PureTech 130 S&S EAT Shine: 22.300€
1,2 PureTech 130 S&S EAT Shine Pack: 23.500€
1,5 BlueHDi 110 S&S Feel Pack: 19.600€
1,5 BlueHDi 110 S&S C-Series: 20.400€
1,5 BlueHDi 110 S&S Shine: 21.400€
1,5 BlueHDi 110 S&S Shine Pack: 23.100€
1,5 BlueHDi 120 EAT S&S C-Series: 23.500€
1,5 BlueHDi 120 S&S EAT Shine: 23.950€
1,5 BlueHDi 120 S&S EAT Shine Pack: 25.150€
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CUPRA 
UrbanRebel 
Concept
Η CUPRA ξεπερνά 
τα όρια για μια 
ακόμη φορά με 
την ριζοσπαστική 
αντίληψη που 
υιοθετεί για ένα 
υψηλών επιδόσεων 
ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
πόλης. 

Όμως πως μπορούν 
να ταιριάξουν οι 
έννοιες «υψηλών 
επιδόσεων» 
και «ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο πόλης»; 
This is the CUPRA 
way…

Το CUPRA UrbanRebel Concept συνδυάζει ηλεκτρισμό, βιωσιμότητα και 
επιδόσεις, με μια συναρπαστική αισθητική. Δίνει μία πρώτη γεύση από 
τη μελλοντική σχεδιαστική γλώσσα του αστικού ηλεκτρικού οχήματος 
που θα λανσαριστεί από την SEAT το 2025. Με τους αγώνες αυτοκινήτου 
να αποτελούν βασικό στοχείο του DNΑ της CUPRA (άλλωστε η ονομασία 
προκύπτει από τις λέξεις CUP RAcing), η εταιρία επέλεξε να εφαρμόσει 
πρώτα το όραμα ενός 100% ηλεκτρικού οχήματος σε ένα αγωνιστικό 
αυτοκίνητο. Αυτό είναι το CUPRA UrbanRebel Concept, το οποίο θα 
παρουσιαστεί στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μόναχο (ΙΑΑ).

Το Ford Kuga  
είναι το δημοφιλέστερο Plug-in  
υβριδικό στην Ευρώπη
Το Ford Kuga Plug-In Hybrid ήταν το δημοφιλέστερο σε πωλήσεις PHEV ανεξαρτήτως κατηγορίας σε όλη 
την Ευρώπη κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021. Το μοντέλο κατέγραψε περισσότερες πωλή-
σεις τον Ιούνιο από οποιονδήποτε προηγούμενο μήνα (6.300+ οχήματα) και τώρα υπερβαίνει σε πωλήσεις 
όλες τις υπόλοιπες εκδόσεις τη οικογένειας Kuga συνολικά. 

Οι πωλήσεις plug-in υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων εκτινάσσονται σε όλη την 
Ευρώπη καθώς όλο και περισσότεροι ανακαλύπτουν πώς να διαχειριστούν τις οδηγικές ανάγκες τους άνετα 
και οικονομικά, κυρίως μέσω οικιακής φόρτισης. Μοντέλα με plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης αποτε-
λούν το 8,4% των Ευρωπαϊκών πωλήσεων καινούργιων οχημάτων κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου 
φέτος, επίδοση αυξημένη άνω του 255% συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρσι.

Ως το 2030 το 40%  
των νέων Nissan στις ΗΠΑ  
θα είναι ηλεκτρικά
Η Nissan έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη ουδετερό-
τητας άνθρακα σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηρι-
ότητες και τον κύκλο ζωής των προϊόντων της, έως το 
2050. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, στις αρχές 
της δεκαετίας του 2030, κάθε ολοκαίνουργιο όχημα 
Nissan που θα διατίθεται στις βασικές αγορές, θα είναι 
“εξηλεκτρισμένο”. Με βάση αυτό τον σχεδιασμό, η 
Nissan Βορείου Αμερικής έχει θέσει ως στόχο ότι πάνω 
από το 40% των πωλήσεων οχημάτων της στις ΗΠΑ, 
έως το 2030, θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ευρώπη, η Nissan στο-
χεύει να επιτύχει 50% “εξηλεκτρισμένες” πωλήσεις, 
έως το 2024.

Αξιοποιώντας την επιτυχία του LEAF, το οποίο είναι 
τώρα στη δεύτερη γενιά του, η Nissan θα διαθέσει το 
αμιγώς ηλεκτρικό crossover ARIYA το 2022. Πηγαίνο-
ντας τον ενθουσιασμό και τις δυνατότητες της κινητι-
κότητας μηδενικών εκπομπών στο επόμενο επίπεδο, το 
ARIYA συνδυάζει επιδόσεις, χειρισμό και συνδεσιμό-
τητα υψηλού επιπέδου, με μια γαλήνια, εκλεπτυσμένη 
καμπίνα και προηγμένη τεχνολογία, για να κάνει την 
οδήγηση ευκολότερη και πιο διασκεδαστική.

Η Audi και η FC Bayern προωθούν τον εξηλεκτρισμό 
του ποδοσφαιρικού συλλόγου, ο οποίος διαθέτει τα 
περισσότερα εγγεγραμμένα μέλη στον κόσμο. 
Πολλοί αθλητές και στελέχη της ομάδας, κυκλοφορούν 
εδώ και μήνες, με τα πλήρως ηλεκτρικά Audi e-tron και 
e-tron Sportback. 
Πρόσφατα, αρκετοί ποδοσφαιριστές και μέλη του 
προπονητικού τιμ, έκαναν τη μετάβαση στα πλήρως 
ηλεκτρικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων Audi e-tron GT ή 
Audi RS e-tron GT, ως εταιρικά αυτοκίνητα. 
Η παράδοση των σπορ ηλεκτρικών μοντέλων 
πραγματοποιήθηκε στο Audi Driving Experience Center, 
όπου παίκτες της Bayern βίωσαν την επιτάχυνση και τα 
δυναμικά χαρακτηριστικά των σπορ μοντέλων.

Οι ποδοσφαιριστές  
της FC Bayern  
οδηγούν  
Audi e-tron GT

Ford GT Heritage 
Edition με άρωμα 
από το 1964

Το Ford GT ’64 Prototype Heritage 
Edition μοιράστηκε τα φώτα της δημο-
σιότητας στο Monterey Car Week, μαζί 
με το μοναδικό πρωτότυπο Ford GT του 
1964 που έχει διασωθεί, το οποίο έχει 
αριθμό πλαισίου GT / 105 και εξακολου-
θεί να διαθέτει το αρχικό εξωτερικό του 
livery. Το ειδικό μοντέλο κοσμείται εξω-
τερικά από τον χρωματισμό Wimbledon 
White και γραφικά Antimatter Blue. Μα-
ζί και από μία τριπλή, αγωνιστικού τύ-
που λωρίδα που διατρέχει την οροφή του 
αυτοκινήτου. Τα εκτεθειμένα εξαρτήματα 
από ανθρακονήματα είναι κάτι παραπά-
νω από αντιληπτά, συμπεριλαμβανομέ-
νων των carbon τροχών 20’’, οι οποίοι 
αποτελούν μία μοναδική πινελιά για το 
Ford GT. Από ανθρακονήματα είναι κατα-
σκευασμένα επίσης το εμπρός splitter, τα 
πλαϊνά μαρσπιέ, το εξωτερικό τμήμα των 
καθρεπτών, οι περσίδες του καλύμματος 
του κινητήρα και ο πίσω διαχύτης.

Ως φόρος τιμής στο Ford GT, το πρωτότυπο όχημα που έδωσε ζωή στο 
πρόγραμμα εξέλιξης του μοντέλου πριν από μισό και πλέον αιώνα, η Ford 
παρουσίασε το 2022 Ford GT ’64 Prototype Heritage Edition. Το όχημα 
περιορισμένης παραγωγής είναι εμπνευσμένο από το πρωτότυπο Ford 

GT του 1964 που έκανε το ντεμπούτο του στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Νέας 
Υόρκης στις 3 Απριλίου του 1964, και έγινε το μοναδικό αμερικάνικο supercar που 
κέρδισε στο Le Mans.

Το carbon συναντάται ως υλικό και στην καμπίνα του αυτοκινήτου – και 
συγκεκριμένα στα πλευρικά μαρπιέ, χαμηλά στην κολώνα Α, στην κεντρική 
κονσόλα, καθώς και στο σχετικό ταμπελάκι. Τα καθίσματα από ανθρακονήματα 
κοσμούνται με το υλικό Lightspeed Blue Alcantara και ασημί ραφές, ενώ οι 
επιφάνειες τους καθώς και τα προσκέφαλα διαθέτουν ανάγλυφο το λογότυπο 
GT. Ο πίνακας οργάνων περιβάλλεται από δέρμα Ebony και Lightspeed Blue 
Alcantara, ενώ οι κολώνες και το εσωτερικό τμήμα της οροφής από Ebony 
Alcantara. Τα διακοσμητικά Antimatter Blue στον πίνακα οργάνων, οι χειρολα-
βές των θυρών και το κάθισμα X-brace ταιριάζουν αισθητικά με τον σχεδιασμό 
των μοναδικών τροχών του αυτοκινήτου. Το τιμόνι διαθέτει επένδυση από 
Ebony Alcantara και μαύρες ραφές, ενώ τα paddles του αυτόματου κιβωτίου 
διπλού συμπλέκτη είναι για την περίσταση γυαλισμένα.

Το 2022 Ford GT είναι διαθέσιμο για παραγγελία για εγκεκριμένους πελάτες 
Ford GT. Η παραγωγή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Ιανουάριο.

Τα σκίτσα του νέου  
Kia Sportage
Τα σκίτσα από το Ευρωπαϊκό Sportage αποκαλύ-
φθηκαν από την Kia Europe ενόψει των επίσημων 
αποκαλυπτηρίων. Αυτή είναι η πρώτη φορά που 
η Kia λανσάρει ένα Sportage αποκλειστικά για 
Ευρωπαίους πελάτες. Το νέο, 5ης γενιάς μοντέλο, 
έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί προσεκτικά για να 
θέσει νέα σημεία αναφοράς στην κατηγορία του, 
ικανοποιώντας παράλληλα την ιδιαιτερότητα των 
ευρωπαϊκών γούστων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η νέα σχεδιαστική γλώσσα της Kia (Opposites United) βρίσκεται στο 
επίκεντρο του ολοκαίνουργιου Sportage, επηρεάζοντας κάθε πτυχή της 
εμφάνισης του. Τα σκίτσα που αποκαλύφθηκαν υποδηλώνουν τη σπορ 
και πρωτοποριακή ταυτότητα του. Ξεχωρίζουν στοιχεία όπως μια μαύρη 
μάσκα με λεπτομερή σχεδιαστικό προσανατολισμό που εκτείνεται στο 
πλάτος του μπροστινού μέρους. Η ανανεωμένη αποτύπωση της μάσκας 
σε σχήμα Tiger Nose συνδυάζεται με φώτα LED σε σχήμα μπούμερανγκ 
και προβολείς Matrix LED. Τα σκίτσα εμφανίζουν ακόμη μια μαύρη 
οροφή που βοηθά στην περαιτέρω ανάδειξη του σπορ προφίλ, δίνοντας 
παράλληλα έμφαση στο σχεδιασμό των πίσω κολώνων.
Πίσω ξεχωρίζουν τα λεπτά φώτα LED που συνοδεύονται από το νέο 
λογότυπο της Kia. Επιπλέον, ο σχεδιασμός του μαύρου πίσω προφυλα-
κτήρα τονίζει ακόμα περισσότερο τον σπορ χαρακτήρα του Sportage. Οι 
πωλήσεις του νέου Kia Sportage στην Ευρώπη θα ξεκινήσουν στα τέλη 
του έτους.
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Hyundai Bayon  
1.2 84ps:  
Το ψηλό i20

Το Hyundai Bayon είναι ένα B-SUV, ίσως από τα μικρότερα 
του είδους και σίγουρα μικρότερο από το Kona, τουλάχι-
στον σε συνολικές διαστάσεις και σε ύψος. Μάλιστα είναι 
και αρκετά χαμηλό ως αυτοκίνητο, θυμίζοντας περισσό-

τερο ένα υπερυψωμένο και πιο ευρύχωρο i20, παρά ένα μικρό 
crossover. Για την ακρίβεια, με μήκος στα 4,18 μ. το Bayon είναι 
κατά 14 εκ. πιο μακρύ από το i20, έχει ακριβώς το ίδιο πλάτος 
στα 1,77 μ. και το ίδιο μεταξόνιο στα 2,58 μ. Μάλιστα, με ύψος 
ακριβώς 1,5 μ. το Bayon είναι κατά μόλις 5 εκ. ψηλότερο από το 
i20.

Βέβαια αυτό που κάνει το Bayon ξεχωριστό είναι η εντελώς 
διαφορετική του ταυτότητα, αφού δε θυμίζει σε τίποτα ούτε 
το i20, αλλά ούτε και το Kona. Μπροστά έχουμε μια μεγάλη 
εμπρός μάσκα και φωτιστικά που αποτελούνται από ξεχω-
ριστά στοιχεία, όπως στο Kona. Τα LED ημέρας βρίσκονται 
ψηλά, ενώ οι κανονικοί προβολείς χαμηλά στον προφυλα-
κτήρα. Υπάρχουν και λεπτομέρειες όπως ένα μαύρο τμήμα 
ανάμεσα στα φώτα ημέρας που θυμίζει εισαγωγή αέρα, 
αλλά δεν είναι, αλλά και ένα όμορφο μοτίβο στην πραγμα-
τική εισαγωγή χαμηλότερα στον προφυλακτήρα.

Στο πλάι, το Bayon έχει επίσης ενδιαφέρουσα εμφάνιση 
με αρκετά δυναμικές γραμμές, όπως άλλωστε συμβαίνει 
και στο i20. Πιο ενδιαφέρον όμως έχει η πίσω κολόνα 
που αν τη δούμε από κάποιες γωνίες θυμίζει τη μύτη 
ενός βέλους. Σχήμα βέλους όμως έχουν και τα πίσω 
φώτα, τα οποία συνδέονται με μια λεπτή οριζόντια 
γραμμή που τονίζει το πλάτος του αυτοκινήτου.

Γνώριμο εσωτερικό
Περνώντας στο εσωτερικό, αμέσως διαπιστώνεις ότι αυτό θυμί-
ζει πολύ έντονα το Hyundai i20. Το ταμπλό έχει ακριβώς το ίδιο 
σχήμα, τις ίδιες οθόνες και τους ίδιους αεραγωγούς. Ίδιο είναι 
και το μοτίβο με τις περσίδες ή λεπίδες σε ταμπλό και εσωτερικά 
στις πόρτες. Όσο για την συνολική αίσθηση ποιότητας, όπως στο 
i20 έτσι και εδώ τα πλαστικά είναι αρκετά σκληρά και γυαλί-
ζουν σε κάποια σημεία, δείχνοντας κατώτερης ποιότητας από 
αντίστοιχα ευρωπαϊκά μοντέλα. Αυτό που σε κερδίζει όμως είναι 
η θέση οδήγησης, η οποία σε αντίθεση με άλλα μικρά SUV αυτή 
είναι χαμηλή και πολύ άνετη ακόμη και για ένα πολύ μεγάλο 
ταξίδι.

Το τιμόνι είναι βεβαίως και αυτό ίδιο τόσο με το i20 όσο και με 
άλλα τελευταία μοντέλα της Hyundai, όπως και για παράδειγμα 
στο μεγαλύτερο Tucson. Είναι βεβαίως 4-άκτινο, δερμάτινο σε 
όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού και με χειριστήρια σχεδόν για τα 
πάντα. Και σε όλες τις εκδόσεις ρυθμίζεται σε ύψος αλλά και σε 
βάθος. Πίσω από το τιμόνι, υπάρχει από τη δεύτερη έκδοση εξο-
πλισμού ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων με οθόνη 10,25’’ που 
εκτός από άφθονη πληροφόρηση μπορεί και να αλλάξει σχεδίαση 
και χρωματισμούς ανάμεσα σε 4 επιλογές.

Η οθόνη για το σύστημα infotainment είναι διαθέσιμη σε όλες 
τις εκδόσεις εξοπλισμού με διαγώνιο στις 8 ίντσες. Παρέχει 
συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto και μάλιστα 
ασύρματα, χωρίς καλώδιο, καθιστώντας τη Hyundai την πρώ-
τη αυτοκινητοβιομηχανία που διαθέτει στάνταρ ασύρματο 
mirroring στην κατηγορία. Υπάρχουν δύο θύρες USB εμπρός και 
μία επιπλέον πίσω, επιτρέποντας την ταυτόχρονη φόρτιση ως 
και τριών συσκευών. Διαθέσιμη ανάλογα με την έκδοση είναι και 
θέση ασύρματης φόρτισης συμβατών smartphone.

Πέρα από τη φαρδιά θήκη μπροστά από τον επιλογέα, υπάρχουν 
και δυο ποτηροθήκες ανάμεσα στα καθίσματα αλλά και ένα μικρό 
αλλά βολικό υποβραχιόνιο με συρόμενο κάλυμμα. Όμως αυτό δεν 
είναι διαθέσιμο στη βασική επιλογή. Ανάμεσα στα θετικά στοι-
χεία της καμπίνας περιλαμβάνεται ο αυτόνομος και αυτόματος 
κλιματισμός, τα μεταλλικά πεντάλ, αλλά και ο εσωτερικός LED 
φωτισμός σε κονσόλα, πόδια και θήκες στις πόρτες.

ΤΟ BAYON ΕΊΝΑΊ  ΤΟ ΜΊΚΡΟΤΕΡΟ ΜΕΛΟΣ των 
SUV της Hyundai, ένα μοντέλο που σχεδιάστηκε 
αποκλειστικά για την αγορά της Ευρώπης και βεβαίως 
έχει ευρωπαϊκό όνομα. Η Μπαγιόν είναι μια  
όμορφη πόλη στη νοτιοδυτική Γαλλία, δίπλα  
στο παραθαλάσσιο Μπιαρίτζ.

Χώροι
Οι χώροι για τους πίσω είναι καλύτεροι από ένα i20 
και γενικότερα στο Bayon υπάρχει καλύτερη εκμε-
τάλλευση των διαστάσεων, παρά το ότι τελικά τα δύο 
μοντέλα έχουν ακριβώς το ίδιο μεταξόνιο. Δύο ενή-
λικες θα βολευτούν άνετα, ενώ και τρίτος θα καθίσει 
στη μέση χωρίς ιδιαίτερες παραχωρήσεις. Δεν είναι 
το ίδιο άνετα όμως όπως σε ένα Citroen C3 Aircross 
ή σε ένα Skoda Kamiq, που σε ένα βαθμό θεωρού-
νται ανταγωνιστικά μοντέλα. Παρόλα αυτά υπάρχουν 
ευκολίες, όπως θήκες στις πλάτες των καθισμάτων, 
θύρα φόρτισης και υποδοχές isofix με φερμουάρ.

Η μεγάλη έκπληξη όμως είναι ο χώρος των αποσκευ-
ών, ο οποίος και φτάνει στα 411 λίτρα και τοποθετεί 
το Bayon στα λίγο πιο ευρύχωρα μικρά SUV, μαζί 
με τα Volkswagen T-Cross, Opel Crossland και C3 
Aircross. Εντύπωση προκαλεί το ότι είναι μεγαλύτε-
ρος ο χώρος από το Hyundai Kona. Το δάπεδο έχει 
μεταβαλλόμενο βάθος, ενώ βολική είναι η εταζέρα 
που αντί να αφαιρείται σύρεται και αποθηκεύεται 
πίσω από την πλάτη του καθίσματος. Ωστόσο, στις 
εκδόσεις με την ήπια υβριδική τεχνολογία, χάνεται 
το βάθος αφού από τοποθετείται η μπαταρία του 48V 
συστήματος, μειώνοντας αισθητά τον χώρο στα 344 
λίτρα. Επίσης, σε καμία έκδοση του μοντέλου δεν 
διατίθεται ρεζέρβα στο βασικό εξοπλισμό.
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Στο δρόμο
Το Bayon παρότι SUV σε φιλοσοφία, δεν είναι ένα αυτοκίνητο που θα σε πάει εκτός δρόμου. Είναι πιο κοντά στη 
λογική ενός ευρύχωρου i20 και παρά τις πιο crossover αναλογίες, κάθεσαι αρκετά χαμηλά στο εσωτερικό του. 
Βέβαια αρκετά χαμηλά είναι και όλο το αυτοκίνητο στο έδαφος, με το χαμηλότερο σημείο στα 16,5 εκατοστά. Η 
ανάρτηση εμπρός έχει την τυπική διάταξη με γόνατα ΜακΦέρσον και πίσω, όπως συμβαίνει στο i20 αλλά και σε 
όλα τα SUV αυτού του μεγέθους έχουμε ημιάκαμπτο άξονα. Η συνολική άνεση που παρέχει είναι καλή, ενώ υπό 
πίεση στις στροφές υπάρχουν κλίσεις αλλά όχι κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχεί.

Ικανοποιητική είναι και η συνολική ηχομόνωση, χωρίς αεροδυναμικούς θορύβους, ωστόσο σε ταξίδι άνω των 
120 έρχεται θόρυβος κυρίως από τον κινητήρα. Η αίσθηση του τιμονιού ικανοποιεί τον μέσο οδηγό, αφού είναι 
ελαφρύ και μαλακό σε αίσθηση διευκολύνοντας τους ελιγμούς εντός πόλης. Αν και οι πιο ψαγμένοι οδηγοί θα 
το βρουν ελαφρύτερο από το συνηθισμένο και χωρίς την πληροφόρηση που παρέχουν αντίστοιχα συστήματα σε 
μοντέλα όπως τα Seat Arona και Kia Stonic. Τα φρένα πάντως σε όλες οι εκδόσεις του Bayon έχουν αεριζόμε-
νους δίσκους εμπρός και απλούς δίσκους πίσω, όταν αρκετά ακριβότερα και ισχυρότερα μοντέλα στην κατηγορί-
α έχουν πίσω ταμπούρα.

Αποκλειστικά με βενζινοκινητήρες
Η γκάμα του Bayon, όπως και στο i20 περιλαμβάνει αποκλειστικά εκδόσεις βενζίνης. Βασι-
κός κινητήρας είναι ένας ατμοσφαιρικός 1200άρης με 84 ίππους και αυτός είναι που κινεί 
και το αυτοκίνητο της δοκιμής μας. Διαθέσιμος είναι και ένας κινητήρας 1.0 Turbo με ή 
χωρίς ήπια υβριδική τεχνολογία και ισχύ 100 ίππων αλλά και αποκλειστικά ήπια υβριδικός 
με 120 ίππους.

Ο βασικός κινητήρας των 84 ίππων, παρότι ακούγεται λίγος… εντός πόλης θα κινήσει χωρίς 
θέματα το Bayon των περίπου 1.100 κιλών. Όμως σε πιο απαιτητικές συνθήκες όπως σε ένα 
ταξίδι με 4 επιβάτες και αποσκευές το προσπέρασμα δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση. Με 
άλλα λόγια είναι οριακός κινητήρας για ένα, έστω και μικρό SUV, και αν υπάρχει η δυνατότη-
τα αξίζει κάποιος να δώσει τα +1.400 ευρώ περίπου και να πάει στην έκδοση με τον 1000άρη 
Turbo και τους 100 ίππους.

Και πέρα από το ότι ο 1.0T έχει καλύτερες επιδόσεις, συνδυάζεται με 6άρι μηχανικό κιβώτιο 
ταχυτήτων και όχι 5άρι όπως εδώ, έχει επιλέξιμα προφίλ οδήγησης και βεβαίως ίδια ή και 
καλύτερη κατανάλωση.

Όσο για την οικονομία που προσφέρει το Bayon 1.2, στα χέρια μας το trip computer έδειξε 
τιμές κοντά στα 6,5-7,0 λτ/100 χλμ. σε μικτή χρήση, ενώ στον αυτοκινητόδρομο με κλιμα-
τισμό και σταθερά 110 km/h το trip έγραψε 5,7 λτ/100 χλμ. Στο κομμάτι των επιδόσεων, το 
τυπικό 0-100 km/h στην έκδοση των 84 ίππων, σύμφωνα με τη Hyundai γίνεται σε 13,5 δλ.

Τιμές & εξοπλισμός
Το Bayon διαθέτει από τον βασικό εξοπλισμό την ομπρέλα συστη-
μάτων Hyundai SmartSense. Αυτή περιλαμβάνει κάποια ημι-αυ-
τόνομα συστήματα υποβοήθησης, όπως το Lane Follow Assist 
(LFA) και το Forward Collision-Hindance Assist (FCA). Διαθέσιμο 
φυσικά είναι σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος με ανίχνευση 
οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων, ενώ η λειτουργία Junction 
Turning μπορεί να ενεργοποιήσει τα φρένα για να αποτρέψει τη 
σύγκρουση με ένα επερχόμενο αυτοκίνητο που στρίβει αριστερά 
σε μια διασταύρωση. Το Bayon διαθέτει ακόμη λειτουργίες όπως 
Driver Attention Warning (DAW), Leading Vehicle Departure 
Alert (LVDA) και Rear Occupant Alert (ROA) που ειδοποιεί τον 
οδηγό πριν αποβιβαστεί και εφόσον οι αισθητήρες ανιχνεύσουν 
κίνηση στο πίσω κάθισμα. Υπάρχει και σύστημα eCall που σε πε-
ρίπτωση ατυχήματος και εφόσον έχουν ενεργοποιηθεί οι αερόσα-
κοι του αυτοκινήτου, ειδοποιεί αυτόματα τις υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης. Οι τιμές ξεκινούν από 15.790 στην έκδοση Exclusive 
με 84 ίππους και ένα πολύ πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού. Οι 
εκδόσεις με 100 ίππους ξεκινούν από 17.190 ευρώ, ενώ οι ήπια 
υβριδικές επίσης των 100 ίππων από 18.990 ευρώ

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά
Hyundai Bayon  
1.2 84ps
Κυβισμός: 1.197 cc

Ισχύς: 84 hp/6.000 rpm

Ροπή: 118 Nm/4.200 rpm

0-100 km/h: 13,5 sec

Τελική ταχύτητα: 165 km/h

Μέση κατανάλωση*: 5,5-5,7

Εκπομπές CO2*: 124-129

Βάρος: 1.045-1.155 kg

Ρεζερβουάρ: 40 lt

Χώρος αποσκευών: 411 lt

*εργοστασιακή μέτρηση 
κατά WLTP

Αρχική τιμή Hyundai 
Bayon 1.2 84ps: 15.790€
Τιμή αυτοκινήτου δοκι-
μής 1.2 84ps Distinctive: 
17.490€

Αρνητικά
•  Ποιότητα 

και σχεδίαση 
εσωτερικού

•  Αίσθηση 
τιμονιού

•  Επιδόσεις 
κινητήρα 1.2

Θετικά
•  Εξωτερική 

σχεδίαση

•  Χώρος 
αποσκευών

•  Τιμή και 
εξοπλισμός
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Jeep Compass: 
Ανανέωση ουσίας!
ΤΟ JEEP COMPASS ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ, ποιοτικά και σχεδιαστικά… όσο κι αν τα 
μάτια μας δε βλέπουν σημαντικές  
αλλαγές σε σχέση με πριν.  
Αλλά κυρίως απέκτησε ένα  
εντελώς νέο εσωτερικό,  
πιο σύγχρονο και  
πιο ποιοτικό.

Το Compass για το 2021 
δέχθηκε το λεγόμενο facelift 
και πέρα από τις τυπικές 
σχεδιαστικές αλλαγές, ανα-

βαθμίστηκε σε σημεία που εστιάζουν 
κυρίως οι Ευρωπαίοι οδηγοί. Στο στυλ, 
στην τεχνολογία, στην ασφάλεια, στην 
χρηστικότητα και φυσικά στην ποιότη-
τα. Με την πρώτη ματιά οι αλλαγές δεν 
είναι άμεσα αντιληπτές. Όμως δίπλα 
σε ένα προηγούμενο Compass αυτές 
είναι παραπάνω από ορατές. Οι πιο 
προσεκτικοί θα προσέξουν τους νέους 
προφυλακτήρες αλλά και τα νέα φώτα 
εμπρός και πίσω. Φυσικά η εικόνα πα-
ραμένει πιστή στη φιλοσοφία της Jeep 
με τις κάθετες γρίλιες στη μάσκα.

Η έκδοση της δοκιμής μας είναι με 
κίνηση στους εμπρός τροχούς και κινη-
τήρα 1.6 diesel. Μάλιστα πρόκειται για 
την επετειακή έκδοση για τα 80 χρόνια 
της Jeep και πέρα από τις διαφορετι-
κές ζάντες, εφοδιάζεται με full LED 
προβολείς, νέα χρώματα αμαξώματος 
αλλά και κάποια στοιχεία σε μαύρο 
γυαλιστερό που δίνουν μια έξτρα δόση 
κομψότητας Και φυσικά από μια ειδική 
έκδοση δε θα μπορούσε να λείπει και 
το ανάλογο λογότυπο με το θρυλικό 
Willys στις πόρτες, αλλά και σε διάφο-
ρα ακόμη σημεία στο εσωτερικό.

Τεράστια αναβάθμιση στο εσωτερικό!
Οι μεγαλύτερες αλλαγές στο Compass είναι στο εσωτερικό 
του, αφού τίποτα δε θυμίζει το προηγούμενο εσωτερικό. Υπάρ-
χει νέα σχεδίαση, ποιοτικότερα υλικά και δύο μεγάλες οθόνες 
για infotainment και πίνακα οργάνων. Οι “ακατάστατα” 
τοποθετημένοι διακόπτες και τα σκληρά πλαστικά αποτελούν 
πλέον παρελθόν. Το μοντέλο του ‘21 έχει εντελώς νέο ταμπλό, 
εξολοκλήρου από μαλακά υλικά, μια νέα κεντρική κονσόλα με 
πολλές και βολικές θήκες, και για πρώτη φορά μια αιωρού-
μενη κεντρική οθόνη στις 10,1 ίντσες. Αυτή ενσωματώνει το 
νέο σύστημα πολυμέσων Uconnect 5, το οποιο πέρα από τα 
καλύτερα γραφικά προσφέρει συμβατότητα 5G και ασύρματη 
σύνδεση Apple CarPlay.

Πλήρως ψηφιακός είναι και ο πίνακας οργάνων που, όπως το 
Uconnect, διατίθεται σε όλες τις εκδόσες εκτός της βασικής. 
Αυτός είναι στις 10,25’’ και περιλαμβάνει πολλαπλές δυ-
νατότητες απεικόνισης, με αναλογικές και ψηφιακές ενδεί-
ξεις, μαζί και μια έξυπνη επιλογή όπου ο οδηγός μπορεί να 
διαμορφώσει πλήρως τι πληροφορίες θα προβάλλει σε κάθε 
σημείο. Νέο είναι ακόμη το τιμόνι, που πλέον δεν μοιάζει με 
αυτό του Fiat Tipo.

Οι πίσω θέσεις δεν έχουν αλλάξει στο Compass και τρεις 
ψηλοί ενήλικες θα βολευτούν χωρίς παραχωρήσεις. Στην 
ουσία πρόκειται για ένα από τα πλέον ευρύχωρα αυτοκίνητο 
της κατηγορίας σε αυτό τον τομέα. Ίδιος όμως παραμένει και 
ο χώρος αποσκευών στο μοντέλο του 2021. Όμως, για πρώτη 
φορά έχουμε ηλεκτρικό άνοιγμα που μπορεί να γίνει είτε 
από τη χειρολαβή είτε από το τηλεκοντρόλ. Τα 438 λίτρα στο 
Compass μπορεί να ικανοποιούν στις περισσότερες περιπτώ-
σεις, όμως ο χώρος αποσκευών είναι αισθητά μικρότερος από 
ανταγωνιστικά μοντέλα, όπως τα Peugeot 3008, Ford Kuga 
και Hyundai Tucson. Τα καθίσματα αναδιπλώνουν βεβαίως 
και φτάνουμε σε χώρο στα 1.387 λίτρα, ενώ υπάρχει και 
χαμηλό κατώφλι φόρτωσης για να βάλουμε άνετα και μεγάλες 
βαριές αποσκευές. Αυτό όμως που δεν υπάρχει είναι η ρεζέρ-
βα, τουλάχιστον ως στάνταρ εξοπλισμός.

Δείτε τη video-δοκιμή εδώ  
https://youtu.be/0uBP7Vccndo

Αρνητικά
•  Έλλειψη τετρακίνησης σε εκδόσεις βενζίνης ή diesel

•  Απουσία ρεζέρβας

•  Χώρος φόρτωσης

Θετικά
•  Χώροι επιβατών

•  Ποιότητα και σχεδίαση εσωτερικού

•  Αναβαθμισμένος εξοπλισμός και ηχομόνωση
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Στο δρόμο με το 
Compass… αλλά και 
έξω από αυτόν!
Αν και οι αλλαγές στα μηχανικά μέρη 
είναι ελάχιστες, συνολικά το Compass 
δείχνει αισθητά καλύτερο από πριν. 
Πέραν δηλαδή του ψυχολογικού θέματος 
με το πιο ποιοτικό εσωτερικό, βελτιω-
μένη είναι και η ποιότητα κύλισης. Εδώ 
οφείλονται σε ένα βαθμό και τα νέα 
αμορτισέρ τεχνολογίας FSD, τα οποία 
πλέον είναι στάνταρ σε όλες τις εκδό-
σεις. Αυτά εν συντομία, πέρα από καλύ-
τερο επίπεδο απόσβεσης προσφέρουν 
βελτιωμένη συμπεριφορά στις στροφές 
αλλά και καλύτερη ποιότητα κύλισης.

Για πρώτη φορά σε ένα Jeep Compass 
βρίσκουμε και σύστημα αυτόνομης οδή-
γησης επιπέδου 2. Το Highway Assist 
διαβάζει τις διαγραμμίσεις στο δρόμο 
και κρατά το αυτοκίνητο στο κέντρο της 
λωρίδας, αν ο οδηγός τείνει να ξεφύγει 
από αυτή. Μάλιστα γίνονται μικρές 
διορθώσεις στο τιμόνι, κάτι που σε 
αυτοκινητόδρομο βοηθάει πολύ. Όμως 
σε επαρχιακές διαδρομές με στροφές 
μπορεί να γίνει ενοχλητικό, ειδικά αν 
ο δρόμος είναι αρκετά στενός. Σε μια 
τέτοια περίπτωση απενεργοποιείται εύ-
κολα, από ένα διακόπτη στην κονσόλα.

Όσον αφορά στους κινητήρες, το αυτοκί-
νητο της δοκιμής μας χρησιμοποιεί τον 
γνώριμο 1600άρη Multijet, σε πετρέ-
λαιο, ο οποίος όμως στο ανανεωμένο 
Compass απέκτησε 10 ακόμη ίππους 
φτάνοντας στους 130. Η ροπή παραμέ-
νει στα 320 Nm κάνοντας τον έναν από 
τους αποδοτικότερους του είδους του. 
Ακόμη και για ένα μεγάλο SUV σαν τον 
Compass, στα 1.615 κιλά, ο Multijet θα 
ικανοποιήσει σε έναν καλό βαθμό και θα 
είναι ελάχιστες οι φορές που θα νιώσεις 
ότι χρειάζεται λίγη περισσότερη δύναμη. 
Και στο σημαντικό κομματι των αριθ-
μών, η μέση εργοστασιακή κατανάλωση 
κατά WLTP είναι στα 5,2 λτ/100 χλμ. 
Στην πράξη, με ευκολία είδαμε νούμερα 
κάτω από τα 7,0 σε μικτή χρήση, με τα-
ξίδι, πόλη και λίγο χώμα. Αποκλειστικά 
εκτός πόλης είδαμε μέχρι 6,2 λτ/100χλμ. 
Όσο για την επιτάχυνση 0-100 χλμ/
ώρα, η Jeep λέει πως το Compass diesel 
χρειάζεται 10,6 δευτερόλεπτα.

Εκτός όμως από πετρέλαιο, το ανανεω-
μένο Compass διατίθεται και σε βενζίνη, 
με τον 1.3 Turbo να έχει δεχθεί και 
αυτός κάποιες μικρές βελτιώσεις κυρίως 
στο κομμάτι της ροπής, με τα 270 Nm 
να είναι διαθέσιμα από τις 1560 σ.α.λ. 
αντί για τις 2.500. Είναι διαθέσιμος σε 
δύο εκδόσεις ισχύος, με 130 ίππους και 
μηχανικό 6άρι κιβώτιο ταχυτήτων ή με 
150 ίππους και αυτόματο 6άρι διπλού 
συμπλέκτη.

Όλοι αυτοί οι κινητήρες συνδυάζονται 
αποκλειστικά με κίνηση εμπρός. Όποιος 
θέλει ένα τετρακίνητο Compass θα 
πρέπει να επιλέξει αποκλειστικά την 
plug-in υβριδική έκδοση 4Xe, η οποία 
και συνδυάζεται με τον 1.3 βενζίνης 
αποδίδοντας 190 ή 240 ίππους, ανάλογα 
με την έκδοση. Και κυρίως θα πρέπει 
να ξοδέψει τουλάχιστον 10.000 ευρώ 
περισσότερα από μια μπροσθιοκίνητη 
έκδοση βενζίνης με αυτόματο κιβώτιο. 
Ακόμη όμως κι αν χρειαστεί να κινηθείο 
εκτός δρόμου ένα δικίνητο Compass, τα 
198 χλστ. από το έδαφος είναι αρκετά 
για να διευκολύνουν την προσπέλαση 
εμποδίων, λακουβών και ρεμάτων. Όσο 
τα ασφάλτινα ελαστικά θα το επιτρέψουν.

Τιμή  
και εξοπλισμός
Το ανανεωμένο Jeep Compass ξεκινά από τις 25.977 ευρώ στη βασική έκδοση βενζίνης με 130 
ίππους και κίνηση εμπρός. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ως στάνταρ 17’’ ζάντες αλουμινίου, πίσω 
αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας, αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης 
με αναγνώριση πεζών και μοτοσικλετων, εμπρός και πίσω φώτα LED και προβολείς ομίχλης LED, 
cruise control με speed limiter, Hill start Assist, προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, διζωνικό κλιμα-
τισμό, υποβραχιόνιο, δερμάτινο τιμόνι, ηχοσύστημα με οθόνη 8,4’’ και αναλογικό πίνακα οργάνων. 

Οι εκδόσεις Limited έχουν επιπλέον τη μεγάλη οθόνη του Uconnect και τον ψηφιακό πίνακα ορ-
γάνων, Adaptive Cruise Control, ζάντες 18’’ και πολλά ακόμη, ξεκινώντας από τις 28.577 ευρώ. Η 
επετειακή έκδοση των 80 χρόνων ξεκινά από 32.000 και έχει ακόμα Navi, 19’’ ζάντες, ειδικό φινί-
ρισμα σε γκρι, μαύρη οροφή, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, ασύρματη φόρτιση κινητού και πολλά 
ακόμη. Οι τετρακίνητες εκδόσεις 4xe ξεκινούν από 41.677 ευρώ στην έκδοση των 190 ίππων και 
από 44.577 ευρώ στην Limited των 240 ίππων.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Jeep Compass 1.6 
Multijet 130hp 2WD
Κυβισμός: 1.598 cc

Ισχύς: 130 hp/3.750 rpm

Ροπή: 320 Nm/1.500 rpm

0-100 km/h: 10,6 sec

Τελική ταχύτητα: 194 
km/h

Μέση κατανάλωση*: 5,2

Εκπομπές CO2*: 135

Βάρος: 1.615 kg

Ρεζερβουάρ: 55 lt

Χώρος αποσκευών: 438 lt

*εργοστασιακή μέτρηση 
κατά WLTP

Αρχική τιμή Jeep 
Compass 1.3T 130hp: 
25.977€
Αρχική τιμή Jeep 
Compass 1.6 Multijet 
130hp: 27.477€
Τιμή αυτοκινήτου 
δοκιμής 1.6 Multijet 
130hp 80th Anniversary: 
31.977€
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ΜΠΟΡΕΊ ΟΊ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΟΊ ΑΠΟ 
ΕΜΑΣ όταν ακούμε για τη Subaru 
να σκεφτόμαστε μπλε αυτοκίνητα 
με τεράστιες αεροτομές, όμως η 
Subaru είναι πολλά περισσότερα 
από αυτό. Είναι μια μάρκα με 
επιμονή στην ακρίβεια, στην 
πρακτικότητα, στην ποιότητα και 
στην άνεση. Και ένα τέτοιο μοντέλο 
είναι το νέο Outback που αποτελεί 
και τη ναυαρχίδα της μάρκας!

Subaru Outback: Για 
“ψαγμένους” οδηγούς

Το Outback δεν είναι κάτι καινούριο για τη Subaru. 
Μπορεί οι περισσότεροι στην Ελλάδα να γνωρίζουν 
τα Forester και Impreza, όμως μετά το Forester, το 
Outback είναι το 2ο δημοφιλέστερο μοντέλο της 

μάρκας παγκοσμίως. Κι αυτό γιατί ενσωματώνει εξαιρετική 
ποιότητα σε συνδυασμό με τα μοναδικά χαρακτηριστικά 
ενός υπερυψωμένου οικογενειακού.

Σχεδιαστικά το μοντέλο θυμίζει και station wagon αλλά 
και SUV. Έχει το επιμηκυμένο αμάξωμα αλλά και όλα τα 
crossover χαρακτηριστικά. Αλουμινένιες ποδιές, μαύρες ματ 
προεκτάσεις στα φτερά και προφυλακτήρες που ενισχύουν 
το σκληροτράχηλο παρουσιαστικό. Είναι ένα αυτοκίνητο που 
μοιάζει έτοιμο να πάει παντού, και με μόνιμη συμμετρική 
τετρακίνηση και βεβαίως με 213 χιλιοστά από το έδαφος, το 
Outback θα πάει ακόμη και εκεί που τα άλλα SUV σταμα-
τούν!

Τετρακίνηση για σεμινάριο…
Η συμμετρική τετρακίνηση που διαθέτει το Outback είναι 
ένα σύστημα που η Subaru ονομάζει X-MODE. Συμβάλλει 
στην ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη οδήγηση σε 
ιδιαίτερα δύσκολες επιφάνειες. Υπάρχει και Active Torque 
Split που βελτιστοποιεί την κατανομή της ροπής εμπρός και 
πίσω, στέλνοντας πάντα περισσότερη ροπή στον άξονα με 
την καλύτερη πρόσφυση. Ακόμη υπάρχουν κάποιες προκα-
θορισμένες επιλογές με επιλέξιμα προφίλ τετρακίνησης για 
χρήση πχ σε χώμα ή χιόνι, ακόμη και σε λάσπη ή βαθύ χιόνι.

Με πιο απλά λόγια, το Outback (αλλά και το το Forester) 
μπορεί εκ πρώτης να φαίνονται σαν απλά οικογενειακά SUV, 
αλλά ενσωματώνουν τόση τεχνολογία και μηχανολογική 
ακρίβεια που δικαίως μπορούν να θεωρηθούν από τα πιο 
ικανά τετρακίνητα SUV στον κόσμο! Και η τετρακίνηση δε 
σημαίνει μόνο ικανότητες εκτός δρόμου, αλλά και καλή συ-
μπεριφορά σε βρεγμένο και γενικά ολισθηρό οδόστρωμα.

SUBARU OUTBACK
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Νέο εσωτερικό
Σε σύγκριση με το προηγούμενο Outback, το μοντέλο του 2021 έχει μια 
εντελώς νέα εικόνα. Τα πάντα έχουν μελετηθεί και τίποτα δεν αφέθηκε 
στην τύχη ή έγινε για εντυπωσιασμό. Κάτι βεβαίως που ισχύει και για 
την εξωτερική σχεδίαση του αυτοκινήτου. Ο πίνακας οργάνων είναι νέος 
και όχι, δεν είναι ψηφιακός. Η Subaru επιμένει στις κλασικές βελόνες με 
αναλογικά όργανα σε συνδυασμό με μια οθόνη πολλαπλών πληροφοριών 
στο κέντρο.

Εκεί όμως που έγινε η ψηφιακή επανάσταση είναι η κεντρική οθόνη 
στο ταμπλό. Αυτή πλέον είναι κάθετη, στις 11,6 ίντσες. Αρκετά μεγα-
λύτερη από ένα τυπικού μεγέθους tablet, και βεβαίως με σχεδίαση και 
λειτουργίες που θυμίζουν tablet. Το σύστημα είναι εξελληνισμένο και 
περιλαμβάνει με δυο λέξεις τα πάντα. Χάρτες πλοήγησης, Apple CarPlay 
και Android Auto, όλες τις λειτουργίες για τα πολυμέσα, τις κάμερες για 
το παρκάρισμα αλλά και τα χειριστήρια για το σύστημα κλιματισμού. Το 
ευχάριστο είναι πως τα σημεία αφής εδώ είναι χαμηλά και πρακτικά δε 
χρειάζεται να φύγεις από το τρέχον μενού για να αλλάξεις μια ρύθμιση 
στη θερμοκρασία. Και πάλι όμως, χρειάζεται καλή εξοικείωση για να 
αλλάξεις ρυθμίσεις οδηγώντας.

Τα υλικά όπου και να ακουμπήσεις στο εσωτερικό είναι μαλακά και 
ποιοτικά! Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα δείχνουν καλύτερα και από 
ακριβότερα πολυτελή αυτοκίνητα. Το μόνο ίσως που δεν μας άρεσε είναι 
το εσωτερικό τριμ της πόρτας, όχι ποιοτικά αλλά ως προς τη συναρμο-
γή, αφού αφήνει κάποια κενα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Η 
έκδοση Adventure της δοκιμής μας , έχει επενδύσεις καθισμάτων από 
πολυουρεθάνη. Υλικό πολύ ανθεκτικό στη βρωμιά και στο καθάρισμα, με 
υφή που θυμίζει στολή δύτη. Και φυσικά είναι ένα ύφασμα αδιάβροχο. 
Πρακτικά, μπορούμε να καθίσουμε ακόμη και με βρεγμένο μαγιό μετά τη 
θάλασσα και στο τέλος απλά να σκουπίσουμε με ένα νωπό πανί.

Όσο για τους πίσω χώρους, αυτοί -όπως προδίδουν και οι συνολικές 
διαστάσεις τους Outback- είναι τεράστιοι. Τρεις ενήλικες θα καθίσουν 
με περίσσεια άνεση, ακόμη και αν είναι άνω του τυπικού 1,85 στο ύψος. 
Υπάρχουν οι ίδιες καλές επενδύσεις πίσω, άφθονες θήκες και θύρες φόρ-
τισης αλλά και ένα βολικό μεσαίο υποβραχιόνιο όταν δεν κάθεται τρίτος 
πίσω επιβάτης.

Ο χώρος των αποσκευών είναι στα 561 λίτρα. Αριθμητικά μπορεί να 
ακούγεται μικρότερος από μοντέλα όπως τα Skoda Kodiaq ή Peugeot 
3008 κι αυτό γιατί δεν έχει αρκετό βάθος. Στην πράξη όμως έχει πολύ με-
γάλο μήκος και πλάτος, μαζί με ένα πλήρως επίπεδο κατώφλι φόρτωσης 
που θα εξυπηρετήσει όταν θα έρθει η ώρα να φορτώσουμε μεγάλα και 
βαριά αντικείμενα. Επίσης όλα τα Outback έχουν μια τεχνολογία hands-
free ανοίγματος, που γίνεται με τον αγκώνα και όχι με το πόδι όπως 
συνήθως βρίσκουμε σε άλλα SUV. Κάτι που σύμφωνα με τη Subaru θα 
επηρέαζε την ισορροπία μας αν κουβαλούσαμε κάτι βαρύ και ογκώδες.

Ικανότατο παντός καιρού,  
παντός οδοστρώματος
Το Outback δεν είναι μικρό αυτοκίνητο. Με μήκος στα 
4,87 μέτρα είναι σχεδόν 10 εκ. μακρύτερο από ένα Skoda 
Kodiaq και με μεταξόνιο στα 2,74 μ. προσφέρει κορυφαία 
ευρυχωρία. Η νέα γενιά, πέρα από το ότι έχει μεγαλώσει σε 
μήκος και σε πλάτος, βασίζεται σε μια νέα πλατφόρμα με 
σημαντικές βελτιώσεις στην ακαμψία και στη μείωση των 
κραδασμών. Με άλλα λόγια το αυτοκίνητο έχει μια εξαιρετι-
κή ποιότητα κύλισης, είναι πλήρως αποστειρωμένο ηχητι-
κά και θα κάνει τεράστια ταξίδια με εκπληκτική άνεση.

Στην Ευρώπη το Subaru Outback διατίθεται μόνο με έναν 
κινητήρα. Ξεχάστε τα turbo σύνολα που βλέπαμε στα θη-
ριώδη Impreza και γενικότερα ξεχάστε τα πανίσχυρα, βεν-
ζινοβόρα μοτέρ. Εδώ έχουμε έναν ατμοσφαιρικό 2,5-λιτρο 
boxer κινητήρα με άμεσο ψεκασμό, πλήρως εναρμονισμένο 
στα σύγχρονα πρότυπα εκπομπών ρύπων. Αποδίδει 169 
ίππους και 252 Nm ροπής. Τιμές που ναι, βρίσκουμε σε 
πολλούς μικρότερους κινητήρες με turbo, οι οποίοι μάλιστα 
είναι πιθανόν να προσφέρουν και καλύτερες επιδόσεις από 
ότι εδώ.

Αυτό όμως που υπόσχεται η Subaru, πέρα από την αδιαμ-
φισβήτητη αξιοπιστία, είναι μια εξαιρετικά ομαλή λειτουρ-
γία, γραμμικότητα και μια ρεαλιστική κατανάλωση κοντά 
στα 10 λτ./100χλμ. Πάντως για ατμοσφαιρικό μοντέλο 169 
ίππων με βάρος στα 1.642 κιλά, έχει αρκετά ικανοποιητικές 
επιδόσεις, χωρίς όμως να βάζει και φωτιά. Ενδεικτικά το 
τυπικό 0-100 χλμ./ώρα  γίνεται σε 10,2’’.

Όλες οι εκδόσεις του Outback έρχονται ως στάνταρ με 
αυτόματο κιβώτιο CVT Lineatronic, το οποίο έχει αναβαθ-
μιστεί σε περισσότερο από το 80% των δομικών του τμη-
μάτων και απέκτησε μια ακόμη εικονική σχέση, φτάνοντας 
έτσι τις 8. Και όπως συμβαίνει συνήθως στα CVT κιβώτια, 
όταν πατήσεις τέρμα το γκάζι περιμένεις ένα μουγκρητό 
από τον κινητήρα, λόγω των συνεχώς μεταβαλλόμενων 
σχέσεων. Μια αίσθηση δηλαδή ότι το αυτοκίνητο ζορί-
ζεται να ανταπεξέλθει στη ζήτηση της ισχύος. Όχι όμως 
στο Outback! Η λειτουργία του CVT είναι τέτοια που θα 
ονειρευόταν πολλά άλλα μοντέλα. Ναι, αντιλαμβάνεσαι ότι 
διατηρούνται ψηλά οι στροφές του κινητήρα, όμως νιώθεις 
και την επιτάχυνση και δεν έχεις αυτό το κουραστικό συ-
ναίσθημα που δίνουν τα τυπικά CVT. Ακόμη, υπάρχουν και 
paddles πίσω από το τιμόνι, στην περίπτωση που ο οδηγός 
θελήσει να συμμετέχει περισσότερο στο οδηγικό κομμάτι.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Subaru Outback 2021
Κυβισμός: 2.498 cc

Ισχύς: 169 hp/5.000 rpm

Ροπή: 252 Nm/3.800 rpm

0-100 km/h: 10,2 sec

Τελική ταχύτητα: 193 km/h

Μέση κατανάλωση*: 8,6

Εκπομπές CO2*: 193

Βάρος: 1.642 kg

Ρεζερβουάρ: 63 lt

Χώρος αποσκευών: 561 lt

*εργοστασιακή μέτρηση 
κατά WLTP

Αρχική τιμή Subaru 
Outback 2.5 AWD CVT 
Style: 57.750€
Τιμή αυτοκινήτου 
δοκιμής: 60.750€

Αρνητικά
•  Επιδόσεις

•  Ευκολία χειρισμού infotainment

•  Μεταπωλητική ικανότητα

Θετικά
•  Οδική συμπεριφορά εντός και εκτός δρόμου

•  Σύστημα μόνιμης συμμετρικής τετρακίνησης

•  Ποιότητα εσωτερικού

Συστήματα ασφάλειας και αναγνώριση προσώπου
Αυτό που εντυπωσιάζει στο Outback είναι η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Αυτή εντάσσεται στην παλέτα των συ-
στημάτων ασφάλειας και πρακτικά είναι μια state-of-the-art τεχνολογία που καταλαβαίνει πότε ο οδηγός έχει την προσοχή 
του στο δρόμο και πότε όχι. Με άλλα λόγια αν οδηγούμε και χαζεύουμε βιτρίνες, θα υπάρξει καμπανάκι. Ακόμη, η τεχνολο-
γία αναγνώρισης προσώπου μπορεί να δεχθεί μέχρι και 5 αποθηκευμένα πρόσωπα οδηγών και μαζί όλες τις προσωπικές 
τους ρυθμίσεις στα συστήματα εντός του αυτοκινήτου.

Οι τεχνολογίες ασφάλειας περιλαμβάνουν ακόμη το σύστημα EyeSight της Subaru που πέρα από την αναγνώριση αυτοκι-
νήτων και πεζών με αυτόματο φρενάρισμα προσφέρει τεχνολογίες ημιαυτόνομης οδήγησης, όπως κεντράρισμα του αυτοκι-
νήτου στη λωρίδα κυκλοφορίας, αυτόματη επέμβαση και στο τιμόνι σε περίπτωση επικείμενης σύγκρουσης.

Τιμές και εξοπλισμός
Το Subaru Outback διατίθεται μόνο 
ως αυτόματο, 2,5-λιτρο με 169 ίππους 
και μόνιμα τετρακίνητο. Τα επίπεδα 
εξοπλισμού είναι τα Style, Adventure 
και Premium, όλα τους υπερπλήρη σε 
εξοπλισμό και διαφοροποιούνται πρα-
κτικά σε λεπτομέρειες που διαμορφώ-
νουν τον χαρακτήρα της κάθε έκδοσης.

Για παράδειγμα η έκδοση Adventure 
της δοκιμής μας, έχει ενισχυμένες ρά-
γες οροφής για αντοχή περισσότερου 
βάρους, σύστημα πλοήγησης, πεντάλ 
αλουμινίου, αδιάβροχα καθίσματα 
και πιο off-road παρουσιαστικό. Η 
Premium έχει δερμάτινες επενδύσεις 
Nappa, αναβαθμισμένο ηχοσύστημα, 
εμπρός κάμερα παρκαρίσματος και 
ανοιγόμενη ηλιοροφή. Σε κάθε περί-
πτωση, όλα τα Outback έχουν 18άρες 
ζάντες αλουμινίου, Adaptive Cruise 
Control με αυτόματο κεντράρισμα 
του οχήματος στη λωρίδα κυκλοφο-
ρίας, το σύστημα EyeSight με όλες 
του τις λειτουργίες, hands-free πόρτα 
αποσκευών, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα 
και θερμαινόμενα καθίσματα, θερ-
μαινόμενο τιμόνι, οθόνη 11,6’’ για το 
infotainment, πρόσβαση και εκκίνηση 
χωρίς κλειδί και κάμερα οπισθοπορεί-
ας. Και με όλα αυτά το Outback ξεκινά 
από τις 57.750 ευρώ, ενώ η έκδοση 
Adventure κοστίζει 60.570 ευρώ.
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ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

70 χρόνια Nissan Patrol
ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΣΤΕΊ ένα από τα μακροβιότερα μοντέλα στην ιστορία της 
αυτοκινητοβιομηχανίας,  το θρυλικό τετρακίνητο μοντέλο της Nissan γιορτάζει  
τα 70α «γενέθλιά» του.

Με την άφιξη της σειράς 
υψηλής τεχνολογίας Υ62 το 
2014, το Patrol ανέβασε τον 
πήχη ψηλά και διαμόρφω-
σε έναν πιο εκλεπτυσμένο 
χαρακτήρα. Ήταν αποκλει-
στικά διαθέσιμο ως wagon 
με τον κινητήρα βενζίνης 5,6 
λίτρων V8, σαφώς επικε-
ντρωμένο στις επιδόσεις της 
ασφάλτου και εξοπλισμένο 
με κορυφαίες τεχνολογίες, 
όπως το ψηφιακό Intelligent 
Rear View Mirror (που 
κυκλοφόρησε το 2017), 
καθώς και με μια εκλεπτυ-
σμένη ρύθμιση της  πλήρους 
ανεξάρτητης ανάρτησης, με 
υδραυλικό έλεγχο της κίνη-
σης του αμαξώματος.
Το Y62 Patrol ανανεώθηκε 
το 2020 με έναν κομψό νέο 
εξωτερικό σχεδιασμό και 
πρόσθετα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας, συμπεριλαμβα-
νομένης μιας ολοκληρωμέ-
νης δέσμης λειτουργιών του 
Nissan Intelligent Mobiliy, 
όπως Intelligent Emergency 
Braking, Forward Collision 
Warning, Active Cruise 
Control και Intelligent Lane 
Intervention.

Το όνομα Nissan Patrol ανέκαθεν ήταν σημείο αναφοράς 
για τους απανταχού λάτρεις του off-roading, καθώς 
από τότε που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, το 1951, 
έχει γεμίσει μια αξιοζήλευτη “βιτρίνα” από τρόπαια, 

υποστηρίζοντας μια σειρά από εξερευνήσεις - ορόσημα,  σε όλο 
τον κόσμο.

Η πρώτη γενιά του τετρακίνητου μοντέλου της  Nissan, η 4W60, 
κυκλοφόρησε το 1951 και διέθετε  έναν εξακύλινδρο, σε σειρά,  
κινητήρα 3,7 λίτρων, που απέδιδε 56kW  με “part-time” τετρα-
κίνηση,  μέσω τετρατάχυτου χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων. 
Πωλήθηκε αποκλειστικά στην Ιαπωνία και “υιοθέτησε” την ονο-
μασία  Patrol όταν ανανεώθηκε με το μοντέλο 4W65, το 1958. 
Η δεύτερη γενιά G60, κυκλοφόρησε πρώτα στην Αυστραλία το 
1961 ως Datsun Patrol με κινητήρα 4.0 λίτρων εξακύλινδρο, σε 
σειρά, χωρίς επικεφαλή εκκεντροφόρο, που απέδιδε 92kW και 
ήταν διαθέσιμη σε εκδόσεις soft-top, wagon ή καμπίνα με σασί. 
Έμεινε αμετάβλητο για σχεδόν 20 χρόνια, μέχρι που αντικατα-
στάθηκε το 1980, από την εξαιρετικά δημοφιλή σειρά MQ.

Το MQ Patrol αξιοποίησε την αυξανόμενη δημοτικότητα για 
διαδρομές αναψυχής με τετρακίνητα οχήματα, διαθέτοντας 
περισσότερα χαρακτηριστικά και χειρισμό που έμοιαζαν με 
επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ εισήγαγε και την επταθέσια διαμόρ-
φωση που διατηρεί το μοντέλο μέχρι και σήμερα. Ήταν διαθέσι-
μο ως Hardtop με κοντό μεταξόνιο και αφαιρούμενη οροφή, ενώ 
η έκδοση του μεγάλου μεταξονίου επέτρεπε μια μεγάλη γκάμα 
παραλλαγών σε pick-up, καμπίνας-σασί και wagon. Ως προς τα 
κινητήρια σύνολα, ήταν διαθέσιμο είτε με τον κινητήρα βενζίνης 
2,8 λίτρων ή με τον εξακύλινδρο πετρελαιοκινητήρα 3,3 λίτρων 
και ήταν το πρώτο Patrol που προσφέρθηκε με αυτόματο κιβώ-
τιο τριών ταχυτήτων, που ήταν αποκλειστικά διαθέσιμο στην κο-
ρυφαία έκδοση του Deluxe Wagon. Το MQ Patrol ήταν επίσης 
το πρώτο μοντέλο που εισήγαγε τον turbo πετρελαιοκινητήρα το 
1984, με την προσθήκη της επιλογής του  εξακύλινδρου κινητή-
ρα SD33T που απέδιδε 81kW ισχύος και 255Nm ροπής.

Η Nissan επανέθεσε το σημείο αναφοράς για την τετρακίνηση το 1987, όταν 
το εξαιρετικά δημοφιλές GQ Patrol ερχόταν με ανάρτηση με σπειροειδές ελα-
τήριο που προσέφερε ένα ιδανικό μείγμα άρθρωσης για μεγάλες διαδρομές 
εκτός δρόμου και άνετη, δυναμική καθημερινή οδήγηση στον δρόμο. Αρχικά 
προσφέρθηκε με μια επιλογή από ολοκαίνουργους εξακύλινδρους κινητήρες 
βενζίνης ή ντίζελ 4,2 λίτρων με πεντατάχυτο μηχανικό ή αυτόματο τετρατά-
χυτο κιβώτιο. Η γκάμα κινητήρων διευρύνθηκε το 1990 με την προσθήκη 
του 3,0 λίτρων βενζίνης, μιας μοναδικής έκδοσης προερχόμενης από τον 
εμβληματικό RB30 του Skyline sedan, διαθέσιμος στις αρχικές εκδόσεις, ενώ 
το 1995 επανήλθε ο turbo diesel των  2,8 λίτρων.

Η πέμπτη γενιά GU του Patrol κυκλοφόρησε το 1997 και έφερε ένα πιο 
κομψό, πιο ευρύχωρο αμάξωμα, με σημαντικές βελτιώσεις στο πλαίσιο, 
την ανάρτηση, καθώς και στα μέρη της μετάδοσης κίνησης, που αύξησαν 
σημαντικά την άνεση. Κινείτο είτε από μια βελτιωμένη έκδοση του κινητήρα 
turbo-diesel 2,8 λίτρων, ο οποίος διέθετε πλέον ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσί-
μου και ένα intercooler, ή από τον ανανεωμένο ατμοσφαιρικό κινητήρα των 
4,2 λίτρων. Μια έκδοση turbo έγινε διαθέσιμη το 1999, με τον ολοκαίνουργιο 
τετρακύλινδρο 3,0 λίτρων turbo ZD30, που αντικατέστησε τους μικρότερους 
εξακύλινδρους το 2000 και με τον  εξακύλινδρο της βενζίνης να αυξάνει τη 
χωρητικότητά του στα 4,8 λίτρα το 2001, παράγοντας 185kW και 420Nm, 
γεγονός που κατέστησε το Patrol το πιο ισχυρό τετρακίνητο στην κατηγορία 
του.
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Από παιχνίδι  
σε συλλεκτικό κομμάτι
Ευτυχώς, η κρίση δεν επηρέασε τη μινιατού-
ρα του RX500. Μετά την κυκλοφορία του, το 
μοντέλο της Matchbox παρέμεινε στα ράφια 
παιχνιδιών για συνολικά πάνω από μια 
δεκαετία και έχει πουληθεί αμέτρητες φορές 
σε όλο τον κόσμο. Όσοι ελπίζουν να εμφα-
νίσουν τη δική τους μικρή ωδή στο σπορ 
αυτοκίνητο με περιστροφικό κινητήρα στα 
σαλόνια τους, πρέπει να ρίξουν μια ματιά 
στο παλιό τους κουτί παιχνιδιών. Ίσως τους 
περιμένει εκεί ένα μικρό Matchbox RX500 
κλίμακας 1:59.
Στις μέρες μας, το μικρό μοντέλο είναι ένα 
δημοφιλές συλλεκτικό αντικείμενο, που 
αναπαριστά ξέφρενους αγώνες στα παιδικά 
υπνοδωμάτια. Για ‘ψαγμένους’ θαυμαστές 
μοντελισμού προϊόντων της δεκαετίας του 
’70, κατασκευαστές όπως η Spark, προσφέ-
ρουν πλέον λεπτομερή μοντέλα του RX500, 
τα οποία μοιάζουν εκπληκτικά με το πρωτό-
τυπο.

Πώς το Mazda 
RX500 κατέκτησε 
τα παιδικά 
δωμάτια τη 
δεκαετία του ‘70
ΟΊ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 35-40 ΕΤΩΝ είναι πολύ 
πιθανόν να είχαν μιας πρώτης τάξεως εμπειρία με 
το φουτουριστικό Mazda RX500. Ακόμη και αν δε το 
κατάλαβαν έως σήμερα!

Βρισκόμαστε στο 1970. Οι Beatles κυκλοφορούσαν το άλμπουμ τους «Let It 
Be» και η αποτυχημένη αποστολή του Apollo 13 στο διάστημα καθιερώνει 
τη γνωστή φράση «Χιούστον, έχουμε πρόβλημα». Αλλά το 1970 ήταν και 
μια έντονη χρονιά για τον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Εμφανίζο-

νται τα υπεραυτοκίνητα με σφηνοειδή σχέδια και πολλοί κατασκευαστές δοκίμαζαν 
τον τεχνολογικά εξελιγμένο περιστροφικό κινητήρα στα μοντέλα τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Mazda παρουσίασε το έντονα γωνιώδες και αεροδυναμικό 
RX500 στο 17ο Tokyo Motor Show, το οποίο σηματοδοτούσε την 50η επέτειο της 
εταιρείας. Το κίτρινο σπορ αυτοκίνητο μεσαίου κινητήρα γίνεται φαβορί και γοη-
τεύει το κοινό με τον εμπνευσμένο από την αεροπορία σχεδιασμό του. Εξοπλισμένο 
με πρωτοποριακή τεχνολογία περιστροφικού εμβόλου, το φουτουριστικό RX500 
προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον για τα μέσα παγκοσμίως.

Τεχνική κομψότητα
Το RX500 τροφοδοτείται από έναν αναβαθμισμένο, 
υδρόψυκτο, περιστροφικό κινητήρα τύπου 10A που 
βρίσκεται στο κέντρο του οχήματος, ακριβώς πίσω 
από τον οδηγό. Με όγκο θαλάμου μόλις 982cc, επι-
τυγχάνει απόδοση 250 hp. Με επιτάχυνση έως και 
15.000 σ.α.λ., περισσότερες από ένα αυτοκίνητο της 
Formula 1 εκείνη την εποχή, το RX500 διαχειρίζεται 
τελική ταχύτητα άνω των 240 km/h. Ένας λόγος για 
αυτό είναι το μειωμένο βάρος. Χάρη σε ένα πλαστι-
κό αμάξωμα με ενίσχυση υαλοβάμβακα σε πλαίσιο 
σωλήνα, το RX500 ζυγίζει στην σπορ έκδοση 850 
κιλά, με αποτέλεσμα μια εξαιρετική αναλογία ισχύος/
βάρους 3,4 κιλών ανά ίππο. Με ύψος οχήματος 1,065 
μ., το σπορ αυτοκίνητο Wankel κατατάσσεται επίσης 
στα πιο χαμηλά αυτοκίνητα στον κόσμο.

Πίσω φώτα του μέλλοντος  
και χρώματα που  
τροφοδότησαν τη φήμη
Το RX500 διέθετε ένα φουτουριστικό μοντέλο πίσω 
φώτων με σκοπό να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες 
σε άλλους χρήστες του δρόμου. Για παράδειγμα, το 
σύστημα φωτισμού στο πίσω μέρος του οχήματος 
περιλάμβανε κόκκινα, κίτρινα και πράσινα φώτα. 
Ανάλογα με την ένταση φρεναρίσματος, τα κόκκινα 
φώτα ανάβουν σταδιακά για να προειδοποιήσουν 
την κίνηση από πίσω σε περίπτωση πέδησης έκτα-
κτης ανάγκης. Τα κίτρινα φώτα ανάβουν μόλις μειω-
θεί η ταχύτητα, ενώ τα πράσινα φώτα υποδεικνύουν 
ότι το όχημα επιταχύνει.

Επανειλημμένως οι εικόνες από διαφορετικές 
χρωματικές εκδόσεις του αυτοκινήτου προκάλεσαν 
έντονες εικασίες. Η ανακατασκευή του σε ασημί οχή-
ματος το 2008 αποκάλυψε πράσινα και κίτρινα στρώ-
ματα βαφής. Το αυτοκίνητο, το οποίο ήταν αρχικά 
πράσινο, είχε ξαναβαφτεί με κίτρινο χρώμα για την 
Έκθεση Αυτοκινήτου του Τόκιο, καθώς όλα τα εκθεσι-
ακά οχήματα της Mazda έπρεπε να παρουσιάζονται 
με το ίδιο έντονο κίτρινο με κόκκινο εσωτερικό.

Οποιαδήποτε ελπίδα για παραγωγή του RX500 δια-
ψεύστηκε από την πετρελαϊκή κρίση που ξεκίνησε το 
1973. Ως αποτέλεσμα, το RX500 παραμένει μοναδικό 
μέχρι σήμερα και αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού 
στο Μουσείο μεταφορών Numaji της Χιροσίμα.

Από την Έκθεση Αυτοκινήτου στο κουτί με τα παιχνίδια

Ένα άλλο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα του σχεδιασμού 
είναι το κυρτό παρμπρίζ. 
Με την κολόνα Α πλήρως 
κρυμμένη, οι γυάλινες 
επιφάνειες του οχήματος 
φαίνεται να καταλήγουν σαν 
ένα κομμάτι, δίνοντας στην 
καμπίνα μια εμφάνιση που 
μοιάζει με θόλο. Η είσοδος 
στο RX500 επιτυγχάνεται 
μέσω των δύο πορτών 
τύπου πεταλούδας.

Αυτές οι συνθήκες έδωσαν ένα εξαιρετικό κλίμα για τη μετατροπή του θεαματικού οχήματος σε ένα μοντέλο αυτοκινήτου. Η Matchbox αναγνώρισε τις δυνατότητες του 
RX500 και το συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα Superfast, ως απάντηση στην παρουσίαση του Hot Wheels του Mattel το 1968. Η δεύτερη ήθελε να κλέψει μερίδιο από την 
κυριαρχία της Matchbox και να καθιερωθεί στην Αμερικανική αγορά. Tο ιαπωνικό supercar με τον περιστροφικό κινητήρα και το φουτουριστικό σχεδιασμό προκα-
λούσε μεγάλο ενδιαφέρον στην Αμερική. Ήταν λοιπόν αναμενόμενο ότι το πορτοκαλί Matchbox RX500, το οποίο παρουσιάστηκε το 1971 ως MB66 θα γινόταν αμέσως 
παγκόσμιο best-seller.

Η ιδέα πίσω από το RX500
Αλλά πώς προέκυψε Mazda με ένα τόσο ριζοσπαστικό όχημα; Η ανάπτυ-
ξη ενός πρωτοτύπου που έχει σχεδιαστεί για την έρευνα της συμπεριφο-
ράς των πλαστικών αμαξωμάτων και της δυναμικής οδήγησης σε ταχύ-
τητες άνω των 200 km/h είχε ξεκινήσει ήδη από το 1968 με το κωδικό 
όνομα X810. Σκοπός ήταν να διερευνηθεί η αρμονία μεταξύ των ανθρώ-
πων και της ταχύτητα σε μια μελλοντική κοινωνία, με βάση πιθανά σε-
νάρια υπεραστικής κίνησης. Απαιτήθηκε ένα πειραματικό όχημα. Ένα με 
μεσαίο κινητήρα, χαμηλή αντίσταση αέρα και υψηλή καθοδική δύναμη 
και, ταυτόχρονα, με την ομαλότητα ενός περιστρεφόμενου κινητήρα.

Ο σχεδιαστής Shigenori Fukuda εμπνεύστηκε τη δημιουργία του RX500 
από την ταινία «2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος ». Το όχημα δεν 
έπρεπε να μοιάζει με κλασικό αυτοκίνητο, οπότε μια μεγάλη ποικιλία 
από σχεδιαστικά στοιχεία από αγώνες και αεροπορικές μεταφορές βρέ-
θηκαν στο RX500. Το πίσω μέρος ξεχωρίζει ιδιαίτερα, με την ασυνήθιστη 
εμφάνισή του, ένα πάντρεμα ανάμεσα σε ένα διαστημόπλοιο και ένα μα-
χητικό αεροσκάφος. Η έμπνευση προήλθε επίσης από τη συσχέτιση του 
σχεδιαστή με τον Ιταλικό κατασκευαστή αμαξώματος Carozzeria Bertone. 
Έτσι, ο Fukuda-San πρόσθεσε μαλακές καμπύλες και περιγράμματα στο 
RX500 για να αποφύγει τη δημιουργία μονότονων γραμμών.
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