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στο www.trcoff.gr

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας  
στο YouTube.com/trcoffgr
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ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΣΤΈΦΟΥ

ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΊ ΜΊΑ ΕΡΏΤΉΣΉ 
που καθημερινά την ακούν όλοι 
οι άνθρωποι των πωλήσεων 
στις αντιπροσωπείες ανά τον 
κόσμο. Ναι, σε ολόκληρο  
τον κόσμο! 

Το όλο θέμα που έχει δημιουργηθεί με 
τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις των 
καινούριων αυτοκινήτων έχει φέρει 
τα πάνω κάτω στην αγορά, δημιουργεί 

ανασφάλειες και αβεβαιότητα για το μέλλον. Και 
δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν παραγγείλει ένα 
καινούριο αυτοκίνητο εδώ και μήνες και ακόμη 
δεν γνωρίζουν πότε θα παραλάβουν! 

Γιατί όμως συμβαίνει όλο αυτό; Η εύκολη 
απάντηση είναι “λόγω της πανδημίας”, ωστόσο 
ετοιμάσαμε για εσάς ένα αναλυτικό ρεπορτάζ 
που αγγίζουμε σχεδόν κάθε πτυχή αυτού του 
θέματος. Με την ελπίδα να δώσουμε τις έξτρα 
πληροφορίες που δύσκολα θα ακούσουμε στα 
desk των αντιπροσωπειών.

Με καθυστερήσεις ή όχι πάντως, η αγορά 
φαίνεται ότι έχει επιστρέψει δυναμικότερη και 
ο κόσμος βγαίνει εκεί έξω, ψάχνει και συγκρίνει 
αυτοκίνητα. Αυτό το εισπράττουμε άλλωστε και 
από όλους εσάς που καθημερινά γεμίζετε τα 
inbox μας με ερωτήσεις για το ένα ή το άλλο 
αυτοκίνητο. Πόσο μάλλον αν είναι να περιμένει 
κανείς για κάποιους μήνες, η επιλογή θα πρέπει 
να ταιριάζει στα γούστα και στις ανάγκες του 
καθενός!

Αυτό το μήνα λοιπόν, οι δοκιμές μας δεν αφορούν 
καινούρια μοντέλα, αλλά best seller. Τρία 
αυτοκίνητα από τρεις διαφορετικές κατηγορίες, 
όλα διακεκριμένα στην κλάση τους! Το Toyota 
Corolla είναι το πιο καλοπουλημένο αυτοκίνητο 
παγκοσμίως. Το οδηγούμε στη hatchback 
υβριδική έκδοση. Από την άλλη στα χέρια μας 
βρέθηκαν η Skoda Octavia, το αυτοκίνητο που 
έγινε θρύλος για το value for money αλλά και 
τους χώρους που προσφέρει, και βεβαίως το 
Peugeot 2008, για πολλούς το πιο όμορφο και 
ποιοτικό μικρό SUV σήμερα στην αγορά.

Hatchback, sedan ή SUV λοιπόν; Και αυτό 
το τεύχος του trcoff.gr τα έχει όλα. Καλή μας 
ανάγνωση!

EDITORIAL

Πόσο νέο είναι το νέο Ford Fiesta. Δείτε αναλυτικά τι 
αλλάζει στο δημοφιλές μικρό και σε ποιές εκδόσεις θα 

είναι διαθέσιμο στην αγορά

Η εικόνα της αγοράς αυτοκινήτου και γιατί 
δημιουργήθηκαν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις στις 

παραδόσεις. Όλα όσα δε λένε οι αντιπροσωπείες!

Αν υπήρχε μόνο ένα μοντέλο που διαμόρφωνε τη σύγχρονη 
εικόνα της Peugeot, τότε θα ήταν το 2008. Στα χέρια μας η 

έκδοση βενζίνης με 100 ίππους

Με περισσότερες από 50 εκατομμύρια πωλήσεις 
παγκοσμίως, το Toyota Corolla είναι ένα 

αδιαμφισβήτητο celebrity της αυτοκίνησης

Αρχισυνταξία - Επιμέλεια έκδοσης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΥ

Art Director: ΓΙΩΤΑ ΓΙΑΓΤΖΗ

Επικοινωνία: contact@trcoff.gr

Ιστοσελίδα: www.trcoff.gr

YouTube.com/trcoffgr

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Αυτό είναι το νέο 
Renault Megane  
και είναι  
ηλεκτρικό!

Το Megane είναι ένα μοντέλο που 
αποτελεί μέρος της γκάμας Renault 
εδώ και 26 χρόνια, με τέσσε-
ρις διαφορετικές γενιές. Το νέο 

Megane E-TECH Electric αποτίνει φόρο 
τιμής σε αυτή την κληρονομιά, μέσω του 
σχεδιασμού και της ευελιξίας του. Διατηρεί 
το DNA και την αύρα νεωτερισμού που 
αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε 
νέας γενιάς Megane, αποτελώντας ένα 
σύμβολο της κατηγορίας του: ευχάριστο 
στην οδήγηση, άνετο, ήρεμο, ευρύχωρο και 
με μεγάλο χώρο αποσκευών.

Βασισμένο στη νέα αρθρωτή πλατφόρμα 
CMF-EV, το νέο Megane έχει μεγαλύτε-
ρο μεταξόνιο (2,70μ. για συνολικό μήκος 
4,21μ.) και κοντύτερους προβόλους. Έτσι 
επιτυγχάνει πρωτοφανείς αναλογίες, που 
έδωσαν στους σχεδιαστές την ευκαιρία να 
σχεδιάσουν ένα πολύ εντυπωσιακό αμά-
ξωμα. Μάλιστα με μια μπαταρία ιδιαίτερα 
λεπτή (μόλις 110χλστ.), δόθηκε η δυνατό-
τητα στους σχεδιαστές να βελτιώσουν τις 
εξωτερικές αναλογίες, αυξάνοντας παράλ-
ληλα και τους εσωτερικούς χώρους.

Σχεδιαστικά πάντως το Megane E-TECH 
Electric ξεκαθαρίζει το γεγονός ότι πλέον 
ανήκει στον κόσμο των crossover. Έχει 
προστατευτικά αμαξώματος, μεγάλους 
τροχούς (έως 20 ίντσες) και ψηλούς ώμους. 
Από την άλλη όμως έχει έντονης κλίσης 
οροφής, τα φαρδιά μετατρόχια και αυτόμα-
τα αναδυόμενες χειρολαβές θυρών. Στοιχεία 
που κάλλιστα θα μπορούσαν να αποτελούν 
χαρακτηριστικά ενός coupe αυτοκινήτου. 
Αν και το περιορισμένο ύψος και ο όγκος 
του πορτμπαγκάζ θυμίζουν παραδοσιακά 
hatchback.

Στο νέας γενιάς Megane ντεμπούτο κάνει 
και το νέο λογότυπο της Renault, που 
μάλιστα είναι και φωτιζόμενο. Τα Full LED 
φωτιστικά σώματα, εμπρός και πίσω, έχουν 
μορφοποιηθεί με λέιζερ. Εντελώς νέα είναι 
και η φωτιστική υπογραφή με «ηλεκτρικά» 
σχέδια που περνούν στο κεντρικό λογότυ-
πο. Τα φώτα ημέρας φαίνονται να κατεβαί-
νουν μέχρι τους πλευρικούς αεραγωγούς 
στη μάσκα, ενώ πίσω οι πολυάριθμες 
οπτικές μικροίνες, δημιουργούν ένα τρισ-
διάστατο φωτεινό αποτέλεσμα.

Ή ΑΥΤΟΚΊΝΉΣΉ 
ΑΛΛΑΖΕΊ και πλέον 
η ηλεκτροκίνηση 
αποτελεί το νέο 
trend. Μπορεί τα 
crossovers και τα 
SUV να κυριαρχούν 
σήμερα, αλλά το 
αύριο είναι ηλεκτρικό. 
Κι εδώ έρχεται να 
ισχυροποιήσει την 
τοποθέτηση της η 
Renault, με το νέο 
Megane να είναι 
και crossover αλλά 
και ηλεκτρικό! Αυτό 
είναι το νέο Megane 
E-TECH Electric.

Δύο εκδόσεις ισχύος  
και μπαταρίας
Ο κινητήρας του Megane E-TECH Electric 
είναι εντελώς καινούργιος. Έχει συμπα-
γείς διαστάσεις και ζυγίζει μόλις 145 κιλά 
(μαζί με το συμπλέκτη), όντας, παρά την 
σημαντική αύξηση της ισχύος και της 
ροπής του, κατά 10% ελαφρύτερος από τον 
κινητήρα που σήμερα χρησιμοποιείται στο 
ZOE.

Το Megane θα διατίθεται με δύο αποδό-
σεις ισχύος, 96 kW (130 hp) και 250Nm 
ροπής ή με 160 kW (218 hp) και 300Nm 
ροπής. Η μπαταρία βάρους 395 κιλών, 
είναι εντελώς νέα και σχεδιασμένη για να 
ταιριάζει ιδανικά στην πλατφόρμα CMF-
EV. Με ύψος 110mm (σε συνολικό μήκος 
1.960mm και πλάτος 1.450mm), είναι κατά 
40% μικρότερη από την μπαταρία του ZOE 
και ταυτόχρονα η λεπτότερη μπαταρία 
της αγοράς. Επίσης, αυτή θα διατίθεται σε 
δύο χωρητικότητες στο Megane E-TECH 
Electric. Στα 40 kWh με αυτονομία 300 
km ή 60 kWh με αυτονομία μέχρι 470 km.

Γεμάτο τεχνολογία
Τα 26 συστήματα υποβοήθησης οδή-
γησης (ADAS) του Renault Megane 
E-TECH Electric χωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες: οδήγηση, στάθμευση 
και ασφάλεια. Πέρα λοιπόν από τα 
τυπικά συστήματα υποβοήθησης σε 
αυτοκινητόδρομο ή μποτιλιάρισμα, 
τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης 
επιτρέπουν στο όχημα να χρησιμο-
ποιεί δεδομένα γεωεντοπισμού και 
συγκεκριμένους χάρτες οι οποίοι 
περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά που 
συναντώνται συνήθως σε αστικούς 
δρόμους, όπως κυκλικούς κόμβους, 
αλλαγές ορίου ταχύτητας και κλίση 
επικίνδυνων στροφών. Εκτός από 
αυτές τις πληροφορίες που εμφα-
νίζονται στον πίνακα οργάνων, το 
νέο Megane μπορεί να επιβραδύνει 
αυτόματα στα 30 χλμ./ώρα όταν 
πλησιάζει έναν κυκλικό κόμβο ή να 
προσαρμόζεται επίσης αυτόματα στα 
ισχύοντα όρια ταχύτητας.

Μεταξύ άλλων το μοντέλο εφοδιάζε-
ται με αυτόματο σύστημα πέδησης 
κατά την όπισθεν, ασφαλή έξοδο επι-
βάτη (αν κάποιος επιβάτης ανοίξει 
μία πόρτα, το σύστημα ελέγχει εάν 
από πίσω έρχεται αυτοκίνητο μηχα-
νή ή ποδήλατο), αλλά και σύστημα 
περιφερειακής ορατότητας 3D, που 
χρησιμοποιεί 4 κάμερες με κάλυψη 
360° και Smart Rear View Mirror 
για μια εντελώς ανεμπόδιστη ορα-
τότητα, πέρα από αυτή που φαίνεται 
στους εξωτερικούς καθρέπτες.
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Ανανέωση για  
το Ford Fiesta

Παραμένοντας άμε-
σα αναγνωρίσιμο 
ως Fiesta, το νέο 
μοντέλο δέχτηκε 

αυτό που λέμε ένα “facelift”. 
Που σημαίνει ότι υπάρχουν 
αλλαγές αλλά λιγότερο ορα-
τές. Το πιο αντιληπτό ίσως 
σημείο είναι το πακέτο «κα-
πό-μάσκα-προφυλακτήρας». 
Έτσι, σε όλη τη γκάμα Fiesta 
το καπό είναι πιο ανασηκω-
μένο και αυξάνει το ύψος 
του ρύγχους. Υπάρχουν με-
γαλύτερες πάνω γρίλιες, ενώ 
το σήμα της Ford βρίσκεται 
πλέον μέσα στη μάσκα και 
όχι στο καπό. Πίσω οι δια-
φορές είναι λιγότερο αντι-
ληπτές και επικεντρώνονται 
στα φωτιστικά σώματα.

Βέβαια, όπως συμβαίνει 
πλέον σε κάθε μοντέλο Ford, 
η κάθε έκδοση του Fiesta 
έχει διαφορετική προσω-
πικότητα με ξεχωριστές 
σχεδιαστικές λεπτομέρειες, 
εξωτερικά και εσωτερικά. 
Έτσι υπάρχουν οι εκδόσεις 
Trend και Titanium, η 
πιο σπορτίφ ST-Line και η 
περιπετειώδης Active, με 
crossover χαρακτηριστικά. 
Για ακόμα περισσότερες 
επιλογές υπάρχει και το 
πακέτο Vignale για τις 
εκδόσεις Titanium, ST-Line 
και Active, το οποίο και 
περιλαμβάνει διαφορετικές 
ζάντες, πολυτελείς επενδύ-
σεις στο εσωτερικό και δι-
ακοσμητικά ένθετα, μεταξύ 
άλλων.

ΤΟ FORD FIESTA ΑΝΑΝΕΏΝΕΤΑΊ, αποκτά 
φρέσκια εμφάνιση, ήπιους υβριδικούς 
κινητήρες και περισσότερη τεχνολογία. 
Διαθέσιμο στην αγορά στα τέλη του έτους!

Καλύτερος εξοπλισμός
Πέρα από το κομμάτι της σχεδίασης και των κινητήρων, το ανανεωμένο Ford Fiesta αποκτά 
και κάποιες τεχνολογίες που θα κάνουν τη συμβίωση με το αυτοκίνητο πιο ευχάριστη. Έτσι, οι 
προβολείς LED για πρώτη φορά εισάγονται σε όλες τις εκδόσεις Fiesta. Η τεχνολογία Matrix 
LED είναι διαθέσιμη ως έξτρα (στάνταρ στο Fiesta ST) και περιλαμβάνει αντιθαμβωτική 
λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων. Αυτή μπορεί να προσαρμόσει τα μοτίβα της δέσμης για 
καλύτερη ορατότητα σε δύσκολες συνθήκες.

Επίσης, στο εσωτερικό, το νέο Fiesta εισάγει μία νέα ψηφιακή οθόνη 12,3” ως πίνακα 
οργάνων. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με αυτή στο Ford Puma. Τα συστήματα Local Hazard 
Information και Wrong-Way Alert κάνουν επίσης το ντεμπούτο τους στο Fiesta, αποτελώντας 
μέρος της σειράς προηγμένων τεχνολογιών υποστήριξης της οδήγησης. Πιο συγκεκριμένα, 
το Wrong Way Alert ειδοποιεί τον οδηγό σε περίπτωση που παραβιαστούν οι δύο πινακίδες 
μονόδρομης εισόδου σε αυτοκινητόδρομο. Διαθέσιμα είναι ακόμη τα Adaptive Cruise Control 
με Stop & Go, Speed Sign Recognition, ενώ τα μοντέλα με SYNC 3 διαθέτουν πλέον και το 
Rear Occupant Alert που υπενθυμίζει στους οδηγούς – εάν οι πίσω πόρτες έχουν ανοίξει στο 
ξεκίνημα του ταξιδιού – να ελέγξουν τα πίσω καθίσματα για να μην απομακρυνθούν αφήνο-
ντας παιδιά ή κατοικίδια μέσα στο αυτοκίνητο.

Περισσότερος εξηλεκτρισμός
Ακολουθώντας τη λογική του Puma, το ανανεωμένο 
Fiesta διατίθεται με τα ήπια υβριδικά σύνολα 1.0L 
EcoBoost Hybrid, ισχύος 125 ή 155 ίππων. Και 
οι δύο περιπτώσεις κάνουν χρήση της γνώριμης 
υβριδικής τεχνολογίας 48V. Εξασφαλίζουν καλύτερες 
επιδόσεις, αθόρυβη λειτουργία αλλά και εξοικονό-
μηση καυσίμου περί το 10% σε σύγκριση με τις μη 
υβριδικές εκδόσεις. Διαθέσιμο ως στάνταρ είναι το 
6άρι μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ ένα 7-τάχυτο 
αυτόματο διπλού συμπλέκτη θα είναι διαθέσιμο απο-
κλειστικά στην έκδοση των 125 ίππων. Για τους πιο 
παραδοσιακούς, το ανανεωμένο Fiesta θα διατίθεται 
και σε μία μη υβριδική επιλογή, με 100 ίππους. Όλα 
αυτά σε βενζίνη… μόνο!

Η γκάμα Fiesta ολοκληρώνεται προς τα πάνω με την 
έκδοση ST που, όπως και παλαιότερα, έχει εξελιχθεί 

από την Ford Performance. Οι ανανεώσεις εδώ πε-
ριλαμβάνουν μία πιο επιθετική μάσκα κυψελοειδούς 
σχεδίασης και μεγάλους κάτω πλαϊνούς αεραγωγούς. 
Η παλέτα εξωτερικών χρωμάτων περιλαμβάνει πλέον 
και το τολμηρό ST Mean Green, που γνωρίσαμε 
άλλωστε και στο Puma ST. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
υπάρχει στην καμπίνα, όπου τα νέα καθίσματα της 
Ford Performance (με ενσωματωμένα προσκέφαλα) 
παρέχουν ακόμα καλύτερη στήριξη, αλλά και άνεση. 
Ξεχωριστές πινελιές στα καθίσματα είναι η κοντράστ 
κόκκινη ραφή και η επένδυση Sensico, που προσφέ-
ρουν μία αίσθηση πολυτέλειας. Επίσης, το σπορ flat 
bottom τιμόνι με κόκκινές λεπτομέρειες τονίζει τον 
σπορ χαρακτήρα.

Ο κινητήρας 1.5L EcoBoost στο Fiesta ST συνεχίζει 
και αποδίδει 200 ίππους και προσφέρει επιτάχυνση 

0-100 km/h σε 6,5 δευτερόλεπτα (τελική ταχύτητα 
230 km/h). Ωστόσο, η ροπή είναι πλέον αυξημένη 
από 290 Nm σε 320 Nm, από τις 1.600 μέχρι τις 
4.000 σ.α.λ. Τα πατενταρισμένα ελατήρια κατανο-
μής φορτίων της Ford που κατασκευάζονται μέσω 
ψυχρής μορφοποίησης συνδυάζονται με αμορτισέρ 
διπλού θαλάμου της Tenneco και επιτρέπουν στο 
Fiesta ST ταχύτατες εισόδους στις στροφές και άρι-
στο έλεγχο των κλίσεων του αμαξώματος. Το μηχα-
νικό μπλοκέ διαφορικό της Quaife εξασφαλίζει αυξη-
μένη πρόσφυση και ευελιξία στις στροφές. Τα προφίλ 
οδήγησης στο Fiesta ST, εκτός από τα Normal και 
Sport διαθέτουν και το Track. Εδώ απενεργοποιείται 
το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης και ρυθμίζει το ESC 
επιτρέποντας μεγαλύτερα γλιστρήματα σε οδήγηση 
εντός πίστας.

Νέο Kia 
Sportage, στην 
Ελλάδα με  
το νέο έτος!
ΤΟ ΓΝΏΡΊΖΑΜΕ, ΤΟ ΠΕΡΊΜΕΝΑΜΕ! Το 
νέας γενιάς Kia Sportage φτάνει και στην 
Ευρώπη, με μικρές αλλαγές συγκριτικά 
με το «παγκόσμιο» Sportage που 
λανσαρίστηκε πρόσφατα. Για πρώτη φορά 
μάλιστα η Kia έκανε τον διαχωρισμό και 
δημιούργησε ένα μοντέλο αποκλειστικά 
για την αγορά της Ευρώπης.

Σχεδιαστικά βεβαίως 
έχουμε μια επανά-
σταση! Με την έννοια 
του ότι τίποτα πέρα 

από την ονομασία δε θυμίζει 
το Sportage που γνωρίζαμε 
έως σήμερα. Κομψό, δυναμικό 
και μοντέρνο, το νέο μοντέλο 
δείχνει εκ πρώτης σαν concept 
car. Κι όμως αυτό που βλέπουμε 
είναι 100% έκδοση παραγωγής. 
Ξεχωρίζουν σημεία όπως η 
«ανοιχτή εμπρός μάσκα και τα 
φώτα LED σε σχήμα boomerang 
να περικλείουν τους κανονικούς 
προβολείς στα άκρα της μούρης. 
Έξτρα αεραγωγοί πιο κάτω, όλοι 
σε ένα κυψελωτό μοτίβο, δίνουν 
μια νότα δυναμισμού, μαζί με 
το χαρακτηριστικό σχήμα της 
επάνω «Tiger Nose» μάσκας. 
Αυτό είναι το «Opposites 
United», όπως ονομάζεται η νέα 
σχεδιαστική γλώσσα της Kia. 
Αποτελεί τον πυρήνα του νέου 
Sportage, επηρεάζοντας φυσικά 
κάθε πτυχή της εμφάνισης του.

Πέρα από την συνολική εμφά-
νιση, αυτό που βλέπουμε για 
πρώτη φορά σε ένα Sportage 
είναι η διχρωμία οροφής. Αυτή 
μάλιστα τονίζεται ακόμα πιο 
πολύ από τον σχεδιασμό της 
πίσω κολώνας C, που σε συνδυ-
ασμό με τη χρωμιωμένη βασική 
γραμμή σχηματίζει ένα νοητό 
«Ζ». Ωστόσο εντυπωσιακό είναι 
και το πίσω μέρος, με κυριό-
τερο χαρακτηριστικό τα φώτα. 
Αυτά δίνουν την εντύπωση ότι 
ενσωματώνονται στο αμάξωμα 
με ακρίβεια, ενώ συνδέονται 
με μια λεπτή οριζόντια ρίγα 
τονίζοντας έτσι το πλάτος 
του αυτοκινήτου. Ανάλογα 
με το επίπεδο εξοπλισμού, το 
Sportage διαθέτει ζάντες 17, 18 
ή 19 ιντσών.

Σε βενζίνη, diesel,  
υβριδικές και plug-in  
υβριδικές εκδόσεις
Το νέο Kia Sportage θα λανσαριστεί με μια πλήρη 
γκάμα κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών 
τεχνολογιών, σε βενζίνη αλλά και πετρέλαιο. Στην 
κορυφή της γκάμας τοποθετείται μια plug-in υβριδι-
κή έκδοση (PHEV) ισχύος 256 ίππων. Συνδυάζει τον 
κινητήρα βενζίνης 1.6 T-GDI με έναν ηλεκτροκινητήρα 
66,9 kW και μια μπαταρία 13,8 kWh. Στο Sportage 
PHEV, η μπαταρία τοποθετείται κεντρικά μεταξύ των 
δύο αξόνων εξασφαλίζοντας ισορροπημένη κατανομή 
βάρους και ανάλογα πρακτικούς και άνετους εσωτερι-
κούς χώρους.

Αντίθετα, το υβριδικό μοντέλο (HEV) έχει τη μπαταρία 
τοποθετημένη κάτω από τη δεύτερη σειρά καθισμάτων, 
με αποτέλεσμα ο χώρος των ποδιών να είναι ο ίδιος με 
εκείνον των συμβατικών εκδόσεων των Sportage. Το 
υβριδικό μοντέλο κινείται και αυτό με τον 1.6 T-GDI σε 
συνδυασμό με ηλεκτρικό μοτέρ 44,2 kW και μπαταρία 
1,49 kWh. Η συνολική ισχύς του συστήματος είναι 230 
ίπποι και ως πλήρως υβριδικό, δεν απαιτείται εξωτερι-
κή φόρτιση σε wallbox ή ταχυφορτιστή.

Επίσης, ο κινητήρας 1.6 T-GDI διατίθεται στη νέα 
γενιά Sportage και με ένα ήπιο υβριδικό σύστημα 
(MHEV), σε εκδόσεις με 150 ή 180 ίππους. Σε πετρέ-
λαιο, η γκάμα περιλαμβάνει έναν «καθαρό» κινητήρα 
1,6 λίτρων, με 115 ή 136 ίππους, ο οποίος ενσωματώ-
νει τεχνολογίες ελέγχου SCR των ρύπων, εξαλείφοντας 
τους ρύπους, όπως τα NOx και τα μικρό-σωματίδια. 
Ο ντίζελ των 136ps διατίθεται με τεχνολογία MHEV. 
Στα κιβώτια ταχυτήτων, ο 1.6 T-GDI συνδυάζεται με το 
αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7DCT, ενώ διατίθεται και 
με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων (MT). Οι εκδόσεις 
πετρελαίου μπορούν να συνδυαστούν με το νέο μηχα-
νικό 6άρι iMT, είτε με το αυτόματο 7DCT.

Ένα εντελώς νέο στοιχείο εξοπλισμού είναι το Terrain 
Mode που κάνει το ντεμπούτο στο Sportage της πέ-
μπτης γενιάς. Πρακτικά το σύστημα προσαρμόζει τις 
ρυθμίσεις του αυτοκινήτου για βέλτιστη συμπεριφορά 
σε διαφορετικά τερέν, όπως άσφαλτο, χιόνι, λάσπη και 
άμμο. Μαζί με το Drive Mode και τα προφίλ οδήγησης 
Comfort, Eco ή Sport, ο οδηγός μπορεί να παραμετρο-
ποιήσει σε μεγάλο βαθμό το αυτοκίνητο. Φυσικά το νέ-
ο Kia Sportage θα διατίθεται με κίνηση στους εμπρός 
τροχούς αλλά και σε τετρακίνητες εκδόσεις.

Τολμηρό και εσωτερικά
Το ίδιο εντυπωσιακό είναι και το εσωτερικό του νέου Sportage, με σχεδίαση 
προσανατολισμένη στον οδηγό. Η καμπίνα συνδυάζει τεχνολογία και πολυτε-
λή χαρακτηριστικά, υλικά υψηλής ποιότητας και μοντέρνο στυλ. Στο επίκε-
ντρο φυσικά βρίσκεται το καμπύλο πάνελ που σε μία ενιαία επιφάνεια ενσω-
ματώνει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και την οθόνη αφής του multimedia. 
Και οι δύο οθόνες στο Sportage έχουν διαγώνιο στις 12,3 ίντσες.

Διαθέσιμες φυσικά είναι όλες οι τελευταίες τεχνολογίες, γραφικά υψηλής 
ανάλυσης αλλά και συνδεσιμότητα με smartphone, επιτρέποντας ακόμη και 
έλεγχο από απόσταση μέσω της εφαρμογής Kia Connect. Το δεύτερο στοιχείο 
που εντυπωσιάζει στο νέο Sportage είναι η κεντρική κονσόλα. Αυτή παρέχει 
χώρο αποθήκευσης, δυνατότητα διαμόρφωσης του λειτουργικού συστήματος, 
ποτηροθήκες και διακόπτες soft touch. Η νέα γενιά έχει αυξημένης χωρη-
τικότητας πορτ μπαγκάζ (591 λίτρα), καθώς και περισσότερο «αέρα» για τα 
πόδια και τα κεφάλια σε σχέση με το απερχόμενο Sportage.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...  ...& ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Γιατί 
ακριβαίνουν  
τα αυτοκίνητα;
ΤΑ ΑΥΤΟΚΊΝΉΤΑ ΑΚΡΊΒΑΊΝΟΥΝ! 
Και αν είστε από τους ανθρώπους που 
σκέφτονται σοβαρά την αγορά ενός 
καινούριου, βιαστείτε γιατί η αγορά 
αλλάζει. Οι τιμές ανεβαίνουν συνεχώς 
και κυρίως η αναμονή χτυπάει κόκκινο.

Αν κλείσει κανείς σήμερα κιόλας ένα αυτοκίνητο, 
πιθανότατα θα το παραλάβει με το νέο έτος, από 
Φεβρουάριο ή και πιο αργά, ανάλογα με τη μάρκα 
και το μοντέλο. Γιατί όμως δημιουργήθηκε αυτό το 

τεράστιο θέμα με τις καθυστερήσεις; Η σύντομη απάντηση 
είναι η έλλειψη σε μικροτσίπ ή πιο σωστά σε ημιαγωγούς 
από την παγκόσμια αγορά. Τι είναι όμως το μικροτσίπ;

Πρακτικά είναι μια από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις του 
21ου αιώνα. Είναι το βασικό συστατικό όλων των σύγχρο-
νων ηλεκτρονικών προϊόντων, είτε αυτά είναι αυτοκίνητα 
είτε κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κονσόλες 
gaming κ.α. Οι ημιαγωγοί και τα μικροτσίπ κατασκευάζο-
νται σε ειδικά εργοστάσια και στη συνέχεια οι εταιρείες τα 
προμηθεύονται για να τα χρησιμοποιήσουν στα προϊόντα 
τους. Και το 2020 λόγω της πανδημίας, η ζήτηση σε ημια-
γωγούς ανέτρεψε κάθε προγραμματισμό!

Όταν έγινε το πρώτο lockdown, όλοι μας κλειστήκαμε στο 
σπίτι, δουλέψαμε από το σπίτι, τα παιδιά έκαναν μάθημα 
από το σπίτι και κατ’ επέκταση εκτοξεύτηκαν οι αγορές σε 
προϊόντα τεχνολογίας. Πολλοί αγόρασαν υπολογιστές και 
tablets, παιχνιδομηχανές και άλλα αντίστοιχα ηλεκτρονι-
κά προϊόντα που χρησιμοποιούν μικροτσίπ. Μάλιστα σε 
συγκεκριμένα προϊόντα υπήρξε τέτοια ζήτηση που η έλλειψη 
από την αγορά οδήγησε σε δραματική αύξηση τιμών. Όπως 
συνέβη σε κάποιες κάρτες γραφικών για υπολογιστές ή στην 
κονσόλα Playstation 5.

Αντίθετα, μέσα στο πρώτο κύμα της πανδημίας, η αγορά 
αυτοκινήτου πάγωσε. Έτσι λοιπόν με τον κόσμο να μην αγο-
ράζει καινούρια αυτοκίνητα ως συνήθως, οι αυτοκινητοβιο-
μηχανίες σταμάτησαν ή ελάττωσαν την παραγωγή τους. Και 
μαζί ακύρωσαν τεράστιους όγκους παραγγελιών σε ημια-
γωγούς από τις εταιρείες που τους κατασκευάζουν. Τελικά, 
το κενό στις παραγγελίες αυτοκινήτων λόγω της πανδημίας 
ήταν μικρότερο από το αναμενόμενο, αφού με τη λήξη του 
lockdown η αγορά αυτοκινήτου επανήλθε και μάλιστα με 
πολλαπλάσια δυναμική.

Με ακυρωμένες όμως τις προηγούμενες παραγγελίες σε 
ημιαγωγούς, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έσπευσαν σε νέες 
παραγγελίες. Βρέθηκαν όμως θύματα της ίδιας τους της 
στρατηγικής και στο τέλος από τεράστιες λίστες αναμονής, 
πίσω από τις εταιρείες ηλεκτρονικών προϊόντων. Με άλλα 
λόγια, η τράπουλα στην αγορά ημιαγωγών ανακατεύτηκε 
και πλέον ο μεγαλύτερος όγκος της παγκόσμιας παραγωγής 
απορροφούνταν από τις βιομηχανίες ηλεκτρονικών συσκευ-
ών.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο, τα 
εργοστάσια παραγωγής μικροτσίπ αυξάνουν τη δυναμική 
τους, ενώ ανοίγουν και νέα εργοστάσια για να καλύψουν την 
αυξημένη ζήτηση. Όμως ένα εργοστάσιο δεν ανοίγει από τη 
μια μέρα στην άλλη, έτσι απλά. Και παρά το ότι ξεκίνησαν 
εδώ και μήνες οι σχετικές διαδικασίες, η εξομάλυνση στην 
παραγωγή μικροτσίπ δε θα έρθει πριν τα μέσα του 2022. 
Συνεπώς και η κανονικότητα στις παραδόσεις καινούριων 
αυτοκινήτων θα έρθει και αυτή κάπου μέσα στο 2ο εξάμηνο 
του νέου έτους.

Η έλλειψη των προϊόντων από την παγκόσμια αγορά, δημιουρ-
γεί αυξήσεις στις τιμές. Παντού και βεβαίως και στην αυτοκί-
νηση. Η αύξηση τιμών όμως επηρεάζει και τις πρώτες ύλες, 
όπως για παράδειγμα τα μέταλλα. Και με ένα αυτοκίνητο να 
έχει ως βασικό του συστατικό το μέταλλο, καταλαβαίνουμε πως 
είναι άμεσα επηρεαζόμενο από την παραμικρή αύξηση.

Μαζί αυξήθηκαν και οι τιμές στα μεταφορικά. Δεν αποτελεί 
μυστικό ότι ένα κοντέινερ για να έρθει από Κίνα πλέον κοστίζει 
πολύ περισσότερο από ότι παλαιότερα. Βέβαια τα αυτοκίνητα 
δεν έρχονται από την Κίνα, όμως έρχονται εξαρτήματα και 
ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τους, 
επηρεάζοντας αρνητικά ολόκληρη την τροφοδοτική αλυσίδα.

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας έχει να κάνει με τα 
logistics και το στοκάρισμα οχημάτων σε λιμάνια και τελω-
νεία. Αυτές οι θέσεις στάθμευσης κοστίζουν και όταν στην 
αρχή της πανδημίας χρειάστηκαν πολλαπλάσιες θέσεις από το 
κανονικό… αυτό κόστισε πολύ! Βέβαια, όλα αυτά συμβαίνουν 
παγκοσμίως, όχι απλά στη χώρα μας. Αυτό που συνέβη εδώ 
είναι ένα τμήμα από αυτές τις αυξήσεις, να προσπαθούν να τις 
απορροφήσουν οι εισαγωγικές εταιρείες, σε μια προσπάθεια 
να διατηρήσουν τις τιμές των αυτοκινήτων σε ανταγωνιστικά 
επίπεδα.

Ωστόσο, κάτι ακόμα που επηρεάζει την αύξηση των τιμών, δεν 
έχει να κάνει με την πανδημία, τα μικροτσίπ και την οποιαδή-
ποτε τροφοδοτική αλυσίδα. Έχει να κάνει όμως με τις συνεχώς 
αυξανόμενες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι 
των ρύπων. Υπάρχουν με άλλα λόγια πρόστιμα που επιβάλλο-
νται στα εργοστάσια, όταν αυτά ξεπερνούν κάποια όρια στις 
εκπομπές ρύπων, στο μέσο όρο της γκάμας των μοντέλων τους. 
Και όταν αυτά τα όρια συνεχώς πιέζονται προς τα κάτω, οι 
αυτοκινητοβιομηχανίες δεν προλαβαίνουν να προσαρμόσουν 
τη γκάμα τους και να ρίξουν αυτόν τον περιβόητο μέσο όρο, 
περνώντας ένα μέρος από αυτό το πρόστιμο στην τιμή του 
τελικού προϊόντος.

Οι υψηλοί ρύποι είναι και ο βασικός λόγος που σταματούν 
κάποιες εκδόσεις ορισμένων αυτοκινήτων, σταδιακά εξηλε-
κτρίζονται τα παραδοσιακά τετρακίνητα και βεβαίως όλοι οι 
κατασκευαστές εντάσσουν στη γκάμα τους όλο και περισσότε-
ρα ηλεκτρικά μοντέλα μηδενικών ρύπων.

Αν λοιπόν σκέφτεστε την αγορά ενος αυτοκινήτου στο επόμενο 
διάστημα, συγκεντρώστε τις επιλογές σας και μη το καθυστε-
ρείτε. Η αγορά αλλάζει συνεχώς, ενώ οι καθυστερήσεις θα 
συνεχίσουν να μεγαλώνουν μέχρι τη σταδιακή εξομάλυνση της 
παραγωγής. Ωστόσο, αν το νέο αυτοκίνητο δεν είναι για εσάς 
κάτι το αναγκαίο αυτή την περίοδο, ίσως η μετάθεση μιας  
αγοράς σε ένα χρόνο από σήμερα φέρει και λιγότερη αναμονή 
μαζί με μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το μέλλον.

     Οι τιμές γιατί αλλάζουν;
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ΔΟΚΙΜΗ PEUGEOT 2008

Peugeot 2008:  
Το ομορφότερο 
B-SUV;

Peugeot 2008:  
Το ομορφότερο 
B-SUV;

Το Peugeot 2008 είναι δίχως αμφιβολία ένα από τα πιο 
όμορφα μοντέλα στην περιβόητη B-SUV κατηγορία και 
πρακτικά ένα αυτοκίνητο που τοποθετείται επιθετικά 
απέναντι στα Renault Captur, Ford Puma, Nissan 

Juke, Volkswagen T-Roc αλλά και Toyota C-HR.

Στο καθαρά σχεδιαστικό κομμάτι, η Peugeot δείχνει να βρή-
κε τη χήνα με τα χρυσά αυγά. Και αυτό γιατί πλέον όλα τα 
μοντέλα της διακρίνονται για την εντυπωσιακή εμφάνιση, 
από το μικρό 208, στα 2008, 3008, 5008, 508 και βεβαίως 
το αναμενόμενο νέο 308. Μαλιστα το 2008 είναι το μοντέ-
λο που εξέλιξε αυτή τη σχεδιαστική φιλοσοφία και πλέον 
αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία.

Εκτός όμως από το μεγάλο άνοιγμα στη μάσκα και τα 
φώτα LED στον εμπρός προφυλακτήρα, έχει υιοθετήσει 
και νέα σχεδίαση στα πλευρικά με κάποια νοητά τρίγω-
να. Αυτά, σύμφωνα με τους σχεδιαστές, παραπέμπουν 
σε βράχο δίνοντας έμφαση στο off road παρουσιαστικό 
του μοντέλου. Πίσω η εικόνα είναι εξίσου φουτου-
ριστική, με κυρίαρχο σημείο τα μαύρα φώτα με τις 
κλασικές πλέον “νυχιές” λιονταριού σε ένα γενικά 
σκουρόχρωμο πάνελ. Όπως άλλωστε συμβαίνει 
στο 208 και στα μεγαλύτερα 3008 και 5008. Από 
πλευράς διαστάσεων το μήκος είναι κοντά στα 4,3 
μέτρα που σημαίνει ότι είναι αισθητά μεγαλύτερο 
τόσο από το προηγούμενο 2008 όσο και από τα 
περισσότερα, αν όχι όλα, τα υπόλοιπα B-SUV της 
αγοράς.

Φρεσκάδα και ποιότητα 
στο εσωτερικό
Στην καμπίνα του Peugeot 2008 τα πράγμα-
τα δεν είναι όπως τα περιμένεις. Στην πράξη 
είναι καλύτερα. Και αυτό γιατί, όπως και στο 
208, υιοθετείται η νέα γενιά της λεγόμενης 
διάταξης i-cockpit 3D. Ένας συνδυασμός 
δηλαδή σχεδίασης, διακοπτών, τιμονιού και 
πίνακα οργάνων που κάνουν την όλη εμπει-
ρία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Αν δει κανείς 
οποιοδήποτε άλλο μοντέλο στην κατηγορία 
και μετά καθίσει εδώ μέσα, νιώθει σα να 
μόλις έκανε ένα μικρό άλμα στο μέλλον.

Για αρχή το μικρό τιμόνι είναι αυτό που 
προκαλεί το μάτι. Είναι πολύ μικρό, που 
στην αρχή νομίζεις ότι θα σε δυσκολέψει. 
Βέβαια το συνηθίζεις αρκετά γρήγορα. Αυτό 
που δε συνηθίζεις εύκολα όμως είναι η 
θέση οδήγησης. Κι αυτό γιατί το τιμόνι πάει 
χαμηλά, ώστε να βλέπεις τον πίνακα οργά-
νων πάνω από τη στεφάνη και όχι από μέσα 
όπως γίνεται σε άλλα αυτοκίνητα.

Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα στην καμπί-
να είναι σχεδόν όμοια με το μικρότερο 208. 
Στο πάνω μέρος του ταμπλό υπάρχει μια με-
γάλη οθόνη αφής με κλίση προς τον οδηγό, 
τα όργανα από την έκδοση Allure Plus και 
πάνω είναι ψηφιακά, τρισδιάστατα και πολύ 
εντυπωσιακά, ενώ στην κονσόλα υπάρχουν 
όμορφοι οριζόντιοι διακόπτες τύπου πιάνο. 
Ότι πιο εντυπωσιακό αυτή τη στιγμή σε 
αυτή την κατηγορία αυτοκινήτου!

Η οθόνη για το σύστημα infotainment είναι 
στις 7’’ στα τρία πρώτα επίπεδα εξοπλισμού, 
ενώ από την Allure Plus και άνω αυξάνεται 
στις 10’’ και πιάνει όλο τον διαθέσιμο χώρο. 
Ωστόσο σε αντίθεση με τη μικρότερη οθόνη, 
εδώ δεν υπάρχουν κάποιοι χρήσιμοι διακό-
πτες στα πλάγια, με όλες τις λειτουργίες να 
γίνονται με την αφή. Και αυτό προϋποθέτει 
έξτρα εξοικείωση για το χειρισμό την ώρα 
που οδηγούμε.

Όμως υπάρχουν και κάποιες ενστάσεις ως 
προς την εργονομία. Όπως για παράδειγ-
μα η δεύτερη σειρά από διακόπτες αφής 
κάτω από το infotainment. Αυτοί δεν είναι 
εύκολα προσβάσιμοι εν κινήσει και δεν 
έχουν κάποιου είδους feedback στο πάτημα 
τους. Ακόμη, όπως σε όλα τα μοντέλα της 
Peugeot, Citroen και DS, το σύστημα κλιμα-
τισμού είναι ενσωματωμένο στην κεντρική 
οθόνη του συστήματος multimedia. Αυτό 
σημαίνει πως επίσης δεν είναι εύκολα προ-
σβάσιμο όταν οδηγείς, ενώ για να αλλάξεις 
βασικές ρυθμίσεις πρέπει να φύγεις από 
το κεντρικό μενού του ραδιοφώνου ή της 
πλοήγησης.

Κατά τα άλλα η πρακτικότητα όσον αφο-
ρά στις διάφορες θήκες είναι πολύ καλή, 
όπως και η συνολική αίσθηση ποιότητας. Η 
πλειοψηφία των επιφανειών είναι καλυμμέ-
νη με αφρώδη υλικά που δίνουν μια έξτρα 
νότα ποιότητας. Ο χώρος φόρτωσης στο 
2008 φτάνει τα 434 λίτρα και είναι από τους 
μεγαλύτερους σε αυτή την κατηγορία.

ΤΟ 2008 ΕΊΝΑΊ ΤΟ ΜΊΚΡΟΤΕΡΟ SUV  
ΣΤΉΝ ΓΚΑΜΑ ΤΉΣ PEUGEOT και στην πράξη  
το ψηλότερο και μακρύτερο αδερφάκι του 208,  
με το οποιο άλλωστε μοιράζονται και πολλά 
σχεδιαστικά χαρακτηριστικά.

ΤΟ 2008 ΕΊΝΑΊ ΤΟ ΜΊΚΡΟΤΕΡΟ SUV  
ΣΤΉΝ ΓΚΑΜΑ ΤΉΣ PEUGEOT και στην πράξη  
το ψηλότερο και μακρύτερο αδερφάκι του 208,  
με το οποιο άλλωστε μοιράζονται και πολλά 
σχεδιαστικά χαρακτηριστικά.
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Αίσθηση μεγαλύτερου 
αυτοκινήτου
Εκ πρώτης το Peugeot 2008 σου δίνει 
την αίσθηση ποιότητας ενός μεγαλύτε-
ρου αυτοκινήτου. Ταξιδεύει πολύ άνετα 
και με σιγουριά, νιώθεις ότι κάθεσαι ψη-
λά και έχεις καλή ορατότητα εμπρός και 
πίσω. Είναι ένα αυτοκίνητο στο οποίο 
μια τετραμελής οικογένεια θα βολευτεί 
χωρίς παραχωρήσεις, παρά το ότι ανήκει 
στην μικρή κατηγορία των SUV.

Αυτό που κινεί το ενδιαφέρον περισσό-
τερο από οτιδήποτε άλλο στο 2008 είναι 
το τιμόνι. Εξαιρετικά μικρό σε μέγεθος 
και τετραγωνισμένο σε σχήμα, αφήνει 
ανάμεικτα συναισθήματα μετά από μια 
πρώτη επαφή. Το συνηθίζεις εύκολα 
όμως και στην πορεία μπορεί να αποδει-
χθεί και πιο βολικό από το αναμενόμενο. 
Ωστόσο το σύστημα διεύθυνσης παρέχει 
μέτρια πληροφόρηση, όπως άλλωστε στα 
περισσότερα SUV, αλλά όχι σε όλα! Γενι-
κότερα το Peugeot 2008 είναι παραπάνω 
από ικανό οδηγικά, σταθερό και προ-
βλέψιμο ακόμη και κοντά στο όριο. Δεν 
απευθύνεται σε ενθουσιώδεις οδηγούς 
που θα κινηθούν με σπορ διαθέσεις σε 
απαιτητικές διαδρομές, ούτε στους πε-
ριπετειώδεις που θα αναζητήσουν εκτός 
δρόμου μονοπάτια. Όμως, στην πλειοψη-
φία των περιπτώσεων θα τα καταφέρει 
παραπάνω από καλά, θα είναι αθόρυβο, 
ξεκούραστο και αποτελεσματικό.

Τιμή και  
εξοπλισμός
Η γκάμα του Peugeot 2008 
ξεκινά από 20.800 ευρώ για 
την βασική έκδοση Active 
με κινητήρα βενζίνης και 
100 ίππους. Ο εξοπλισμός 
της περιλαμβάνει σύστημα 
αυτόματου φρεναρίσματος 
με λειτουργία ημέρας και 
νύχτας, σύστημα διατήρη-
ση λωρίδας κυκλοφορίας 
με προειδοποίηση και 
διόρθωση σε περίπτωση 
ακούσιας απόκλισης, ανα-
γνώριση και ειδοποίηση 
υπέρβασης ορίου ταχύτη-
τας, cruise control με speed 
limiter, φώτα ημέρας LED, 
πίσω φώτα LED, i-Cockpit 
με αναλογικά όργανα, οθό-
νη infotainment 7 ιντσών, 
αυτόματο κλιματισμό, 6 
αερόσακους, έλεγχο πίεσης 
ελαστικών, Bluetooth, θύρα 
USB, και ατσάλινες ζάντες 
16’’. 

Συνολικά οι διαθέσιμες 
εκδόσεις είναι έξι (Active, 
Active Plus, Allure, Allure 
Plus, GT και GT Plus). Εν-
δεικτικά η Allure Plus της 
δοκιμής μας έχει ακόμη 
ζάντες αλουμινίου 17’’, 
ρυθμιζόμενο δάπεδο χώρου 
αποσκευών, φιμέ κρύσταλ-
λα, i-Cockpit 3D με ψηφια-
κό πίνακα οργάνων, οθόνη 
infotainment στις 10’’ με 
σύστημα πλοήγησης, επι-
λέξιμα προφίλ οδήγησης,  
προβολείς LED, κάμερα 
οπισθοπορείας, διαφορετι-
κές εσωτερικές επενδύσεις 
και εξωτερικές διακοσμητι-
κές λεπτομέρειες.

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά
Peugeot 2008 1.2 
PureTech 100hp
Κυβισμός: 1.199 cc

Ισχύς: 100 hp/5.000 rpm

Ροπή: 205 Nm/1.750 rpm

0-100 km/h: 10,9 sec

Τελική ταχύτητα: 188 km/h

Μέση κατανάλωση*: 5,4

Εκπομπές CO2*: 122

Βάρος: 1.263 kg

Ρεζερβουάρ: 44 lt

Χώρος αποσκευών: 405 lt

*εργοστασιακή μέτρηση 
κατά WLTP

Αρχική τιμή Peugeot 2008 
1.2 100hp: 20.800€
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής 
1.2 100hp Allure Plus: 
24.200€

Αρνητικά
•  Θέση οδήγησης

•  Σύστημα κλιματισμού 
ενσωματωμένο στην οθόνη 
του infotainment

•  Απουσία τετρακίνησης

Θετικά
•  Εξωτερική σχεδίαση

•  Ποιότητα εσωτερικού

•  Χώροι

Πλήρης γκάμα κινητήρων
Κάτω από το καπό υπάρχουν επιλογές βενζίνης, πετρελαίου αλλά και ρεύματος, κάνοντας το 2008 το 
πρώτο πλήρως ηλεκτρικό SUV στην κατηγορία. Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας είναι εφοδιασμένο με 
κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων Turbo και απόδοση 100 ίππων και 205 Nm ροπής. Ένας συνδυασμός που 
πέρα από τις πολύ ικανοποιητικές επιδόσεις, προσφέρει μέση κατανάλωση περί τα 6,0-6,5 λτ/100 χλμ.

Προς τα πάνω η γκάμα περιλαμβάνει τον ίδιο 1200άρη κινητήρα αλλά με αυξημένη απόδοση στους 130 
ή στους 155 ίππους. Σε diesel οι επιλογές είναι δύο, με τον 1.5 BHDi να αποδίδει 100 ή 130 ίππους. Η 
ηλεκτρική έκδοση του 2008 αποδίδει 136 ίππους. Η μετάδοση σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται στους 
εμπρός τροχούς. Διαθέσιμα είναι ένα μηχανικό 6άρι κιβώτιο ταχυτήτων και ένα αυτόματο 8άρι, το 
οποίο είναι ως στάνταρ μάλιστα στις ισχυρότερες εκδόσεις.
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Skoda Octavia: 
Καλύτερη  
από ποτέ!
Ή ΝΕΑ SKODA OCTAVIA 
είναι καλύτερη σε όλους τους 
τομείς σε σύγκριση με το 
μοντέλο που αντικατέστησε. 
Είναι πιο ευρύχωρη, πιο 
ασφαλής, πιο συνδεδεμένη και 
πιο δυναμική σχεδιαστικά. Και 
με τιμή που ξεκινάει από τις 
19.900 ευρώ, έχει με διαφορά 
κορυφαίο value for money, 
όχι μόνο στην κατηγορία, αλλά 
στην αυτοκίνηση γενικότερα.

Στην τέταρτη γενιά η Octavia άλλαξε αρκε-
τά και απέκτησε μια Grand Coupe φόρμα. 
Επίσης έχει μεγαλύτερες διαστάσεις, αλλά 
χωρίς σημαντικές αλλαγές αφού στο μήκος 

μεγάλωσε κατά σχεδόν 2 εκατοστά. Κι όμως λόγω 
της νέας σιλουέτας δείχνει πιο μεγάλη και κυρίως 
πιο πολυτελής στο δρόμο. Και όπως συμβαίνει σε 
κάθε γενιά Octavia το νέο μοντέλο έχει από τους κα-
λύτερους χώρους αποσκευών που θα βρει κανείς σε 
ένα αυτοκίνητο. Η έκδοση Grand Coupe έχει όγκο 
χώρου αποσκευών 600 λίτρα, μεγαλύτερος όχι μόνο 
από την προηγούμενη Octavia αλλά και από τα πε-
ρισσότερα SUV. Μάλιστα στην έκδοση Sportswagon 
ο χώρος φόρτωσης φτάνει στα 640 λίτρα!

Νέα εμφάνιση
Σχεδιαστικά, η νέα γενιά Octavia ξεφεύγει από τον 
συντηρητισμό του προηγούμενου μοντέλου. Τόσο 
εμπρός, όπου συναντούμε τη μεγάλη μάσκα και 
δυναμικής σχεδίασης φώτα, όσο και πίσω, όπου 
το λογότυπο πλέον είναι ολογράφως στο κέντρο. Τα 
πίσω φώτα είναι πιο λεπτά και με έντονες ακμές, 
είναι βεβαίως τεχνολογίας LED και έχουν δυναμικά 
φλας. Τεχνολογίας LED όμως είναι και οι προβολείς 
εμπρός, ως στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, με ενσω-
ματωμένα LED ημέρας.

Όλες οι εκδόσεις στην Octavia έχουν ζάντες αλου-
μινίου 16 ή 17 ιντσών, ωστόσο το αυτοκίνητο της 
δοκιμής μας πατάει σε εντυπωσιακές ζάντες 18 
ιντσών με αεροδυναμική σχεδίαση.

Σύγχρονη και  
συνδεδεμένη εσωτερικά
Εκεί που η Skoda Octavia θα εντυπωσιάσει και τον πιο 
δύσπιστο, είναι το εσωτερικό της. Αυτό όχι απλά ξεφεύ-
γει από οποιαδήποτε τάση συντηρητισμού, αλλά είναι 
πλέον αρκετά hi-tech. Οι σχεδιαστές της μάρκας αφαί-
ρεσαν όλους τους φυσικούς διακόπτες, απλοποίησαν τη 
σχεδίαση στο ταμπλό και ενσωμάτωσαν τα πάντα σε μια 
“αιωρούμενη” οθόνη αφής. Ακόμη και απλοί χειρισμοί, 
όπως η αυξομείωση της έντασης στο ηχοσύστημα, γί-
νονται αποκλειστικά με την αφή, ακουμπώντας και σέρ-
νοντας το δάχτυλο δεξιά ή αριστερά. Το σύστημα όμως 
υποστηρίζει και ανέπαφες λειτουργίες, με χειρονομίες 
που μπορεί να κάνει ο οδηγός εμπρός από την οθόνη!

Οι βασικές εκδόσεις του μοντέλου δεν εξοπλίζονται όμως 
με τη μεγάλη οθόνη των 10’’, αλλά με μία μικρότερη στις 
8,25’’, που παρά το μικρότερο μέγεθος ενσωματώνει τις 
ίδιες λειτουργίες και ταυτόχρονα παρέχει υποστήριξη για 
τα λειτουργικά Apple CarPlay και Αndroid Αuto. Το μο-
ναδικό ίσως αρνητικό χαρακτηριστικό στην όλη εμπει-
ρία, είναι η ενσωμάτωση του συστήματος κλιματισμού 
μέσα στην οθόνη του infotainment. Κάτι που εν κινή-
σει δεν είναι το ίδιο πρακτικό με τους παραδοσιακούς 
φυσικούς διακόπτες, όπως τα περιστροφικά χειριστήρια 
που βρίσκουμε στην προηγούμενη γενιά του μοντέλου. 
Θετικό σε κάθε περίπτωση είναι πως το σύστημα είναι 
πλήρως εξελληνισμένο και μάλιστα δέχεται και φωνητι-
κές εντολές στα Ελληνικά τις οποιες και εκτελεί πρόθυμα 
η ψηφιακή βοηθός που ακούει στο όνομα Λάουρα.

Ο πίνακας οργάνων, ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού, 
μπορεί να είναι πλήρως ψηφιακός και να αλλάζει τόσο 
τη συνολική του σχεδίαση όσο και τις επιμέρους πληρο-
φορίες κατ’ επιλογή του οδηγού. Ωστόσο, αυτό που είναι 
ακόμη πιο ξεχωριστό στη νέα Octavia είναι το τιμόνι το 
οποίο είναι με δύο ακτίνες και το κέντρο του μοιάζει να 
αιωρείται μέσα στη στεφάνη. Και φυσικά ενσωματώνει 
πλήθος διακοπτών, οι οποίοι ανάλογα με τη λειτουργία 
στο κεντρικό menu μπορούν να κάνουν διαφορετικά 
πράγματα σε κάθε περίπτωση.

Τέλος, στο κομμάτι της ποιότητας, όλα τα υλικά είναι μα-
λακά στην αίσθηση. Υπάρχει αφρώδες υλικό στο ταμπλό 
και στις πόρτες, ποιοτικές επενδύσεις στα καθίσματα και 
γενικά περισσότερη ποιότητα από αυτή που βρίσκει κα-
νείς συνήθως σε ένα αυτοκίνητο των 20.000 ευρώ. Και 
αυτό είναι ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
Octavia, αφού δε δείχνει να ζηλεύει σε τίποτα ακριβότε-
ρα σεντάν μοντέλα, ομόσταυλα και μη.

SKODA OCTAVIA

Αρνητικά
•  Σύστημα κλιματισμού ενσωματωμένο στην οθόνη του infotainment

•  Αίσθηση πίσω ανάρτησης

•  Εκδόσεις diesel μόνο με 2-λιτρο κινητήρα

Θετικά
•  Ευρυχωρία εσωτερικού

•  Χώρος αποσκευών

•  Ποιότητα και σχεδίαση εσωτερικού
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Κορυφαία άνεση
Η πρακτικότητα στη Skoda Octavia έχει με-
λετηθεί ως την τελευταία λεπτομέρεια. Υπάρ-
χουν άφθονες θήκες για μικρά και μεγάλα 
αντικείμενα, στις εμπρός αλλά και στις πίσω 
θέσεις. Μαζί και θύρες συνδεσιμότητας νέας 
γενιάς USB Type-C, για ταχύτερη φόρτιση 
και μεταφορά δεδομένων (πχ μουσικής) από 
φορητές συσκευές.

Όσο για τους χώρους, η Octavia θα φιλο-
ξενήσει με περίσσεια άνεση πέντε ψηλούς 
ενήλικες επιβάτες. Και βεβαίως όπως σε 
κάθε Skoda, υπάρχουν μια σειρά από έξυ-
πνες λύσεις, όπως για παράδειγμα μια θήκη 
για ομπρέλα στην πόρτα του οδηγού που 
διώχνει τα νερά έξω από το αυτοκίνητο, ένα 
σύστημα ασφάλισης αποσκευών με βέλκρο 
για να μην περιφέρονται άσκοπα βαλίτσες 
στο χαοτικό πορτ μπαγκάζ, μια έξτρα θήκη 
στις πλάτες των καθισμάτων ειδικά σχεδια-
σμένες για κινητά τηλέφωνα, το ψυχόμενο 
υποβραχιόνιο και μια τάπα-χωνί στο δοχείο 
για το υγρό στους υαλοκαθαριστήρες.

Οδηγώντας
Παρά το ότι η Octavia αγγίζει τα 4,7μ. σε μή-
κος, ακόμη και μέσα στην πόλη παραμένει 
ένα εξαιρετικά ευκολοδήγητο αυτοκίνητο. 
Καταφέρνει με έναν μαγικό τρόπο να κρύβει 
το μέγεθος της και πέρα από το τυπικό θέμα 
με το παρκάρισμα, μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί ακόμη και ως καθημερινό αυτοκίνητο.

Κατά τα άλλα είναι ένα εξαιρετικά άνετο αυ-
τοκίνητο, όχι μόνο στους χώρους αλλά στη 
γενικότερη αίσθηση που σου αφήνει οδη-
γώντας. Είναι αρκετά μαλακό και απορροφά 
τις ανωμαλίες, ακόμη και στο αυτοκίνητο με 
ζάντες 18 ιντσών. Η ανάρτηση είναι προσα-
νατολισμένη προς την άνεση και όχι τόσο 
προς τη δυναμική οδήγηση. Έχει γόνατα 
ΜακΦέρσον εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα 
πίσω, ο οποίος και λογικό είναι να φέρνει 
λίγο περισσότερους κραδασμούς εντός της 
καμπίνας σε άμεση σύγκριση με την ανε-
ξάρτητη πίσω ανάρτηση. Κάτι που θα γίνει 
αντιληπτό κυρίως από τους πίσω επιβάτες, 
οδηγώντας σε έναν κακοτράχαλο δρόμο. 
Ακόμη κι έτσι όμως, η συνολική άνεση είναι 
εξαιρετική!

Το τιμόνι είναι μαλακό σε αίσθηση και με 
ικανοποιητική πληροφόρηση στον ανοιχτό 
δρόμο. Σε διαδρομές με συνεχόμενες στρο-
φές η Octavia μπορεί να οδηγηθεί σβέλτα 
και χωρίς δράματα, αλλά χωρίς να είναι και 
διασκεδαστική ταυτόχρονα. Το μηχανικό 
κιβώτιο ταχυτήτων είναι 6άρι και με πολύ 
καλή κλιμάκωση, οριακά πιο μακριά ώστε να 
κάνει με άνεση και μεγάλα ταξίδια.

Με 150 ίππους
Ο κινητήρας κάνει την Octavia ένα πραγ-
ματικά πολύ απολαυστικό αυτοκίνητο. 
Ειδικά ο 1.5 TSI με 150 ίππους, ο οποίος 
είναι ζωηρός αλλά και αρκετά οικονομικός. 
Μάλιστα διαθέτει και τεχνολογία απενεργο-
ποίησης κυλίνδρων, που απενεργοποιεί τους 
2 από τους 4 κυλίνδρους στο ρολάρισμα ή 
σε κίνηση με χαμηλό φορτίο, εξοικονομώ-
ντας έτσι καύσιμο και βεβαίως εκπέμποντας 
λιγότερους ρύπους. Όσο για τις τιμές της 
κατανάλωσης, στα χέρια μας η έκδοση 1.5 
TSI έδειξε τιμές κοντά στα 6,0 λτ/100 χλμ.

Στο κομμάτι των επιδόσεων, το 8,2 δλ. που 
δηλώνει το εργοστάσιο για το τυπικό 0-100 
km/h είναι παραπάνω από ικανοποιητικός 
χρόνος, αφού πρακτικά μιλάμε για ένα οικο-
γενειακό και άνετο σεντάν. Τέλος, στο κομ-
μάτι της ηχομόνωσης η Octavia είναι πολύ 
καλή και σίγουρα το πιο ήσυχο αυτοκίνητο 
σε αυτή την τιμή, αλλά και ένα από τα πιο 
αθόρυβα σε αυτή την κατηγορία.

Εκδόσεις και τιμές
Η νέα γενιά Skoda Octavia είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα σε τρία επίπεδα εξοπλι-
σμού Active, Ambition και Style. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν στοιχεία όπως 
ηλεκτρονικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης XDS+, ζάντες αλουμινίου 16’’, 
7 αερόσακοι, σύστημα Front Assist με αυτόματο φρενάρισμα, Lane Assist, LED 
φώτα ημέρας, πορείας & προβολείς, Keyless Go, σύστημα πολυμέσων με οθόνη 
αφής 8,25’’, bluetooth και υπηρεσίες Skoda Connect. Η Ambition έχει ακόμη 
Cruise Control, Jumbo Box ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα, αισθητήρας βροχής 
& φώτων, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διζωνικό κλιματισμό με αισθητήρα υγρασίας 
αντί για απλό AC και αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω με κάμερα οπισθοπορείας.

Οι τιμές ξεκινούν από μόλις 19.900 ευρώ στη δεύτερη έκδοση Ambition με 
1000άρη turbo κινητήρα βενζίνης και 110 ίππους, ενώ οι εκδόσεις με τον 1.5 
TSI και 150 ίππους ξεκινούν από 21.780 ευρώ δίνοντας στην Octavia ένα απί-
στευτο value for money.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Skoda Octavia 1.5 TSI 
150ps
Κινητήρας: 1.498 cc

Ισχύς: 150ps/5.000 rpm

Ροπή: 250Nm/1.500-
3.500 rpm

0-100 km/h: 8,2 sec

Τελική ταχύτητα: 230 
km/h

Μέση κατανάλωση: 5,5 
lt/100km

Εκπομπές CO2: 124 g/km

Βάρος: 1.336 kg

Ρεζερβουάρ: 45 lt

Χώρος αποσκευών: 600 
lt (με ρεζέρβα)

Αρχική τιμή Skoda 
Octavia 1.0 TSI 110ps: 
19.900€
Τιμή έκδοσης 1.5 TSI 
150ps: 21.780€
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Toyota Corolla Hybrid: 
Ασυναγώνιστη οικονομία

Το όνομα Corolla από μόνο του είναι ένας θρύλος της αυτοκίνη-
σης. Και αυτό το γεγονός έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να αλλάξει 
η ονομασία στο Auris, στο μικρομεσαίο hatchback της Toyota, 
και να επιστρέψει ως Corolla. Το νέο Corolla λοιπόν πέρα από 

πιο σύγχρονο είναι και πιο εντυπωσιακό σχεδιαστικά, σε σημείο που 
να αμφιβάλεις μάλιστα ότι είναι ένα Toyota. Ίσως το εντυπωσιακό-
τερο τμήμα είναι το μπροστινό, με εκφραστικούς προβολείς, μεγάλα 
ανοίγματα, χωρίς ψεύτικους αεραγωγούς, αλλά και όμορφα τονισμέ-
να φτερά στο πλάι.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και πίσω, πλέον χαρακτηριστική στο δρό-
μο και ξεχωριστή από οποιοδήποτε άλλο hatchback. Ναι, η Toyota 
τόλμησε και έκανε ένα αυτοκίνητο που ξέφυγε σχεδιαστικά.

Ποιοτικό και ενδιαφέρον  
και εσωτερικά
Τεράστιες είναι οι αλλαγές και στο εσωτερικό. Έχει 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα υλικά, σχεδόν σε 
κάθε σημείο και υπάρχουν αφρώδη και μαλακά 
υλικά σχεδόν παντού. Το ταμπλό είναι καλαίσθητο 
και ακολουθεί τη συνολική σχεδιαστική επανάστα-
ση του αυτοκινήτου. Στο κέντρο υπάρχει και μια 
μεγάλη οθόνη αφής στις 8 ίντσες για το σύστημα 
Toyota Touch 2. Αυτό έχει πλήρως εξελληνισμένο 
μενού, είναι κατανοητό και εύκολο στη χρήση, 
ενώ υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto. 
Ο πίνακας οργάνων είναι ψηφιακός, όχι όμως 
σε όλες τις εκδόσεις, με καλαίσθητα γραφικά και 
χρώματα.

Στο κομμάτι της πρακτικότητας, υπάρχουν βολικές 
ποτηροθήκες και υποβραχιόνιο με μια σχετικά 
ρηχή θήκη, που παρόλα αυτά θα βολέψει. Εμπρός 
από τον επιλογέα ταχυτήτων υπάρχει μια θήκη για 
smartphone που προαιρετικά μπορεί να διαθέτει 
και τεχνολογία ασύρματης φόρτισης.

Όσο για τη θέση οδήγησης, αυτή είναι λίγο χα-
μηλότερη από ότι στο Auris και αυτό είναι καλό, 
αφού νιώθεις ότι κάθεσαι πιο μέσα στο αυτοκί-
νητο. Υπάρχουν βεβαίως όλες οι ρυθμίσεις στο 
τιμόνι και στο κάθισμα, όμως η ορατότητα προς τα 
πίσω περιορίζεται από τις φαρδιές κολόνες και το 
σχετικά μικρό παρμπρίζ. Εδώ θα βοηθήσει πολύ η 
κάμερα οπισθοπορείας, η οποία και είναι διαθέ-
σιμη σε όλες τις εκδόσεις με τη μεγάλη οθόνη του 
Toyota Touch 2.

Εκεί που ίσως περιορίζεται η άνεση είναι στις 
πίσω θέσεις. Τόσο λόγω του σχετικά μικρού 
ανοίγματος της πόρτας, σε σύγκριση με άλλα 
hatchback μοντέλα, όσο και λόγω του διαθέσιμου 
χώρου κυρίως στα γόνατα των πίσω επιβατών. Δύο 
ενήλικες θα καθίσουν χωρίς σημαντικές παραχω-
ρήσεις, ωστόσο εδώ ο διαθέσιμος συνολικά χώρος 
είναι μικρότερος από τον ανταγωνισμό και κυρίως 
μοντέλα όπως τα Ford Focus και Seat Leon. Θετικό 
πάντως είναι πως υπάρχει πίσω κεντρικό υποβρα-
χιόνιο αλλά και ένα σχετικά χαμηλό τούνελ στα 
πόδια του μεσαίου επιβάτη.

Τέλος, ο χώρος φόρτωσης στο Toyota Corolla 
Hybrid είναι 361 λίτρα, μικρότερος δηλαδή από τα 
περισσότερα ανταγωνιστικά μοντέλα που κυμαί-
νονται από τα 380 λίτρα και άνω. Βέβαια, διαθέτει 
τετραγωνισμένο σχήμα και γενικά θα εξυπηρετήσει 
για τις τυπικές ανάγκες μιας οικογένειας. Ρεζέρβα 
δεν υπάρχει και για αυτό και το δάπεδο είναι αρκε-
τά χαμηλά. Δημιουργεί κάποιο κατώφλι φόρτωσης, 
όμως το έξτρα βάθος είναι πάντα ευπρόσδεκτο.

ΤΟ COROLLA ΕΊΝΑΊ ΤΟ ΠΊΟ ΚΑΛΟΠΟΥΛΉΜΕΝΟ 
ΑΥΤΟΚΊΝΉΤΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! Ένα μοντέλο 
που έχει ξεπεράσει το απίστευτο νούμερο 
των 50 εκατομμυρίων, από το 1966 που 
πρωτοκυκλοφόρησε. Και πλέον στη νέα γενιά είναι 
καλύτερο από ποτέ!
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ΔΟΚΙΜΗ TOYOTA COROLLA HYBRID

Γκάμα κινητήρων
Το Corolla διατίθεται με τρεις επιλογές κινη-
τήρα, έναν βενζίνης Turbo και δύο βενζίνης 
υβριδικούς, και ισχύ από 116 έως 178 ίππους. 
Υπάρχει και ένας παραδοσιακός ατμοσφαιρι-
κός βενζίνης, 1500 κ.εκ. με 125 ίππους, απο-
κλειστικά όμως στη sedan έκδοση και όχι στις 
hatchback. Έτσι στη βάση έχουμε τον 1200άρη 
Turbo με 116 ίππους και ακολουθούν ένας 
1800άρης και ένας 2-λιτρος υβριδικός.

Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας είναι με το 
υβριδικό σύνολο των 122 ίππων και τον 
1800άρη κινητήρα με το αυτόματο eCVT κιβώ-
τιο. Ένας συνδυασμός που πρακτικά αποτελεί 
τον άσσο στο μανίκι της Toyota. Η μάρκα δια-
θέτει τεράστια εμπειρία στους υβριδικούς κινη-
τήρες και αυτό το καταλαβαίνεις αμέσως πίσω 
από το τιμόνι. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν εδώ 
είναι ότι το αυτοκινητο προσπαθεί να σε κάνει 
καλύτερο οδηγό και σε ένα βαθμό το καταφέρ-
νει. Πιάνεις μάλιστα τον εαυτό σου να κάνει 
πιο στρωτή οδήγηση, να κινείται πιο ομαλά και 
κατ’ επέκταση πιο οικονομικά και άνετα.

Και σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η 
πλήρως αθόρυβη λειτουργία του αυτοκινήτου, 
τουλάχιστον σε συνθήκες πόλης, αφού πρα-
κτικά ο κινητήρας βενζίνης χρησιμοποιείται 
ελάχιστα. Αφήνει με άλλα λόγια το περισσότερο 
φόρτο στον ηλεκτροκινητήρα και έτσι, μεταξύ 
άλλων, πετυχαίνεται και η εξαιρετικά χαμηλή 
μέση κατανάλωση των σχεδόν 5 λτ/100 χλμ. 
Μάλιστα όπως και όλα τα υπόλοιπα υβριδικά 
Toyota, το Corolla είναι πολύ πιο οικονομικό 
εντός πόλης, όπου με άνεση “γράφει” κατανα-
λώσεις ακόμη και κάτω από τα  4 λτ/100χλμ.

Υβριδική τεχνολογία
Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τον όρο 
“υβριδικο αυτοκίνητο” το Corolla συνδυάζει 
έναν κινητήρα βενζίνης 1,8 λτ., έναν ηλεκτρο-
κινητήρα 72 ίππων και μια μπαταρία. Όταν 
το αυτοκίνητο κινείται ή φρενάρει, ανακτάται 
ενέργεια και αποθηκεύεται στη μπαταρία. Αυτή 
η ενέργεια, στη συνέχεια κινεί τον ηλεκτρο-
κινητήρα, ο οποίος μπορεί να ενισχύσει τον 
θερμικό κινητήρα, αλλά ακόμη και να κινήσει 
πλήρως ηλεκτρικά το αυτοκίνητο σε χαμηλότε-
ρες ταχύτητες. Για παράδειγμα, εντός πόλης, το 
αυτοκίνητο κινείται κυρίως με τον ηλεκτροκι-
νητήρα και μόνο σε αυξημένη ζήτηση ισχύος ή 
όταν αδειάσουν οι μπαταρίες θα λειτουργήσει 
ο κινητήρας βενζίνης. Οι μπαταρίες θα γεμί-
σουν εκ νέου με την κίνηση του αυτοκινήτου.

Σε ένα ταξίδι στον αυτοκινητόδρομο, ο ηλε-
κτροκινητήρας δεν επεμβαίνει τόσο συχνά, 
αφήνοντας το μεγαλύτερο έργο στον βενζινο-
κινητήρα. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι στιγμές 
που θα νιώσεις ότι το αυτοκίνητο κινείται και 
πλήρως ηλεκτρικά, τουλάχιστον σε ταχύτητες 
κάτω των 120 km/h.

Το μοναδικό ίσως αρνητικό είναι η αίσθηση 
όταν πατήσουμε τέρμα το γκάζι. Το Corolla 
όπως και τα υπόλοιπα υβριδικά Toyota έχουν 
κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσε-
ων,CVT. Αυτό σημαίνει ότι όταν ζητήσουμε 
περισσότερη ισχύ, όπως σε ένα προσπέρασμα, 
κρατούνται ψηλά οι στροφές του κινητήρα και 
έρχεται θόρυβος στην καμπίνα.

Αντίθετα, σε καθημερινή χρήση και γενικότερα 
ομαλή οδήγηση, το Corolla είναι εξαιρετικά 
αθόρυβο και κυρίως απολαυστικό. Εκεί όμως 
που υπερισχύει το συγκεκριμένο μοντέλο σε 
σύγκριση με άλλα αυτοκίνητα της κατηγορί-
ας, είναι η πίσω ανάρτηση. Κι αυτό γιατί δε 
συναντούμε εδώ ημιάκαμπτο άξονα, αλλά 
ανεξάρτητη ανάρτηση με διπλά ψαλίδια. Που 
σημαίνει καλύτερη άνεση σε όλες τις συνθήκες, 
κυρίως για τους πίσω επιβάτες. Επίσης αυτό 
που αποτελεί έκπληξη είναι η αίσθηση του 
τιμονιού και του πλαισίου, καθιστώντας την 
όλη οδηγική εμπειρία αισθητά ανώτερη από το 
αναμενόμενο.

Τιμές και εξοπλισμός
Τα διαθέσιμα επίπεδα εξοπλισμού είναι Live, Feel, Active, Active Plus, 
Style, Black Edition και GR Sport. Η βασική υβριδική έκδοση Feel 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σύστημα Toyota Touch 2 με οθόνη 
αφής 8’’, 6 ηχεία, Bluetooth, θύρα USB, φωνητικές εντολές, Android 
Auto και Apple CarPlay, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια, ηλεκτρικό 
χειρόφρενο, υποβραχιόνιο εμπρός αλλά και πίσω, αυτόματο διζωνικό 
κλιματισμό, σύστημα εκκίνησης κινητήρα με μπουτόν, κάμερα οπισθο-
πορείας, adaptive cruise control και ολόκληρη την παλέτα συστημά-
των ασφαλείας της Toyota με 7 αερόσακους, σύστημα αυτόματου φρε-
ναρίσματος με ανίχνευση πεζών και δικύκλων, ειδοποίηση αλλαγής 
λωρίδας κυκλοφορίας με επέμβαση στο τιμόνι, αναγνώριση οδικών 
σημάτων, αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων, φώτα ημέρας, 
προβολείς και πίσω φώτα όλα LED και με λειτουργία follow-me-home 
και σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης.

Οι τιμές στα υβριδικά Toyota Corolla ξεκινούν από τις 21.070 ευρώ 
και εκτός από τον παραπάνω εξοπλισμό αγοράζει κανείς ένα αυτοκί-
νητο με ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση, αυτόματο κιβώτιο και βεβαίως 
την αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία του ονόματος Corolla.

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά
Toyota Corolla 1.8 Hybrid
Κυβισμός: 1.798 cc

Ισχύς (συνδυαστική): 122 hp

Ροπή (συνδυαστική): 207 
Nm

0-100 km/h: 10,9 sec

Τελική ταχύτητα: 180 km/h

Μέση κατανάλωση*: 4,5

Εκπομπές CO2*: 101

Τέλη κυκλοφορίας: 0€

Βάρος: 1.345 kg

Ρεζερβουάρ: 43 lt

Χώρος αποσκευών: 361 lt

*εργοστασιακή μέτρηση 
κατά WLTP

Αρχική τιμή Toyota Corolla 
1.2T 116hp (LIVE): 17.600€

Αρχική τιμή Toyota Corolla 
Hybrid (FEEL): 21.070€
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής 
Corolla Hybrid 122hp 
Black Edition: 25.430€

Αρνητικά
•  Θόρυβος κινητήρα  

υπό πίεση

•  Χώρος πίσω επιβατών και 
αποσκευών

•  Μικρό άνοιγμα πίσω πορτών

Θετικά
•  Σχεδίαση

•  Χαμηλή κατανάλωση

•  Αξιοπιστία και μεταπωλητική 
ικανότητα
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ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Η Opel κέρδισε 
τον πρώτο 
αγώνα στο 
AVUS πριν  
100 χρόνια
Ή OPEL ΕΓΡΑΨΕ ΊΣΤΟΡΊΑ ΣΤΉΝ ΠΊΣΤΑ ΤΟΥ 
AVUS ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΊΝΟ. Πριν από 100 χρόνια, 
ο Fritz von Opel κέρδισε στον πρώτο αγώνα στο 
“Automobil-Verkehrs- und Uebungsstraße”, ενώ η 
Opel βγήκε νικήτρια και στον τελευταίο αγώνα της 
φημισμένης πίστας

Η εποχή του Opel Calibra
Τις επόμενες δεκαετίες, τα αγωνιστικά Opel 
συμμετείχαν κυρίως σε αγώνες ράλι. Η μάρκα 
κέρδισε τρία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και 
το 1982 ο Walter Röhrl έγινε παγκόσμιος 
πρωταθλητής με ένα Ascona 400. Στο τέλος 
της δεκαετίας του 1980, η Opel συμμετείχε 
επίσημα σε αγώνες πίστας και πάλι ως εργο-
στασιακή ομάδα. To AVUS είχε εκσυγχρονι-
στεί σημαντικά και είχαν αφαιρεθεί σκόπιμα 
κάποια κομμάτια με σκοπό την αγωνιστική 
χρήση. Οι πιο καυτές σεζόν ήταν στα μέσα της 
δεκαετίας του 1990 με το Γερμανικό Πρωτά-
θλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού (DTM) και 
το Διεθνές Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρι-
σμού (ITC). Με το εντυπωσιακό Opel Calibra 
V6 και κορυφαίους οδηγούς, η ομάδα από το 
Rüsselsheim κατέκτησε την πολυπόθητη νίκη 
στο ITC το 1996.

Ένα Opel Calibra βρέθηκε επίσης στο επίκε-
ντρο της προσοχής στις 3 Μαΐου 1998, όταν η 
καρό σημαία κυμάτισε στο AVUS για τελευταία 
φορά, χαιρετίζοντας τον Stefan Kissling ως 
τον τελευταίο νικητή. «Ένα πολύ ξεχωριστό 
γεγονός για μένα» θυμάται ο Kissling, η νίκη 
του οποίου έβαλε τίτλους τέλους στην ιστορία 
της Opel στο AVUS του Βερολίνου.

Το επόμενο κεφάλαιο ξεκινά
Από τη νίκη του Kissling στο DTC και μετά, οι 
αγωνιστικές διοργανώσεις στο AVUS απο-
τελούν παρελθόν. Εν τούτοις, τα Opel Corsa, 
Astra, Insignia και άλλα μοντέλα δίνουν το 
παρών στο AVUS καθημερινά. Όχι όμως 
αναζητώντας την ιδανική γραμμή, αλλά για 
να κινούνται γρήγορα στον αστικό αυτοκινη-
τόδρομο του Βερολίνου. Σήμερα, η Opel για 
μία ακόμα φορά επικεντρώνεται στους αγώνες 
ράλι, με το Corsa Rally4 και το πρώτο κύπελλο 
ενιαίου τύπου με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στο 
ADAC Opel e-Rally Cup, ομάδες από πέντε 
κράτη αγωνίζονται μεταξύ τους με αμιγώς 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα Corsa-e Rally. Χωρίς 
εκπομπές ρύπων, αλλά με απαράμιλλο πάθος.

Εκτόξευση στο… μέλλον
Στα μέσα της δεκαετίας του 1920, το AVUS απέκτησε 
ασφάλτινο τάπητα (μέχρι πρότινος ήταν από σκυρόδεμα), 
διευρυμένα loops από τσιμέντο, νέες κερκίδες και ένα 
μοντέρνο σύστημα δημόσιων αναγγελιών. Ό,τι έπρεπε 
για την πιο θεαματική ημέρα στην 100χρονη ιστορία της 
πίστας – ένα πυραυλοκίνητο ρεκόρ ταχύτητας.

Ήδη τον Απρίλιο του 1928, ο άνδρας από το Rüsselsheim, 
μαζί με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων Max Valier, το 
μηχανικό Friedrich Sander και τον οδηγό αγώνων Kurt 
Volkhart, πέτυχαν κάτι που μέχρι πρότινος αποτελούσε 
ουτοπία. Η ομάδα είχε εφοδιάσει ένα Opel 4/12 hp με 
πυραυλοκίνητο σύστημα πρόωσης και το δοκίμασε με επι-
τυχία. Αυτό ήταν το Opel RAK 1. Οι δοκιμές συνεχίστηκαν 
με ένα βελτιωμένο όχημα και υψηλότερη ταχύτητα, στην 
πίστα AVUS στο Βερολίνο. Το RAK 2 ήταν ειδικά σχεδι-
ασμένο για οδήγηση υψηλών ταχυτήτων βασισμένο στο 
πλαίσιο ενός Opel 10/40 hp. Το αγωνιστικό βάρους περί-
που 560 κιλών, δεν είχε κινητήρα και κιβώτιο αλλά διέθετε 
πλευρικά πτερύγια και 24 πυραύλους στερεού καυσίμου 
πίσω, που παρήγαγαν πρόωση 6 τόνων!

Στις 23 Μαΐου 1928, ο Fritz von Opel 
πήρε θέση πίσω από το μεγάλο, ξύλινο 
τιμόνι. «Πατάω το πεντάλ της ανάφλεξης, 
ο πύραυλοι πίσω μου βρυχώνται και η 
πρόωση ξεκινά. Πατάω ξανά και ξανά 
το πεντάλ και – με τρελή αίσθηση – μία 
τέταρτη φορά. Στο πλάι μου όλα θολώνουν. 
Η επιτάχυνση προκαλεί απίστευτη 
αδρεναλίνη. Σταματάω να σκέφτομαι. Η 
πραγματικότητα εξαφανίζεται». 

Ο οδηγός ξεπέρασε την πρόκληση του Nordkurve και 
απέτρεψε την απογείωση του αυτοκινήτου. Τα φτερά δεν 
παρέχουν αρκετή αεροδυναμική πίεση για ταχύτητες έως 
τα 238 km/h. Μετά από μόλις τρία λεπτά, όλα τελείωσαν. 
Το RAK 2 σταμάτησε σιγά-σιγά, τα μεγάλα σύννεφα λευ-
κού καπνού διαλύθηκαν στον ουρανό κάτω από τις επευ-
φημίες των θεατών. Ο 29χρονος von Opel είχε αποδείξει 
με εντυπωσιακό τρόπο σε όλο τον κόσμο ότι η πρόωση 
πυραύλων ήταν ισχυρή και ελεγχόμενη. Στη συνέχεια, 
ονομάστηκε “Raketen-Fritz” και η Opel έγινε γνωστή 
ως ο πιο προηγμένος κατασκευαστής αυτοκινήτων στην 
Ευρώπη. Η εποχή των πυραύλων έκανε την πρεμιέρα της 
μπροστά από κάμερες με σκηνικό την πίστα του AVUS.

Ο Stefan Kissling σηματοδότησε το τέλος μιας αγωνιστικής εποχής 
στον σημερινό autobahn A115, με διπλή νίκη το 1998 και στους 
δύο γύρους του German Touring Car Challenge. Στα 77 χρόνια που 
μεσολάβησαν από το 1921, στο Avus, όπως και σε πολλές ακόμα 

πίστες, γράφτηκαν τραγωδίες και θρίαμβοι. Η Opel γιόρτασε μεγάλες στιγμές 
στο Βερολίνο. Αναμφίβολα η πιο διάσημη ήταν τότε που το Opel RAK 2 
κατέρριψε το ρεκόρ ταχύτητας με τον ριψοκίνδυνο Fritz von Opel στο τιμόνι του 
πυραυλοκίνητου αγωνιστικού!

Πρώτος αγώνας, πρώτα δάκρυα χαράς
Ακόμα και στη φάση σχεδιασμού, που ξεκίνησε το 1909, το AVUS (Automobil-
Verkehrs- und Uebungsstraße) είχε διττό σκοπό. Προοριζόταν αφενός να λει-
τουργήσει ως αυτοκινητόδρομος στο δυτικό τμήμα του Βερολίνου, αφετέρου να 
κάνει χρέη αγωνιστικής πίστας. Στην πραγματικότητα, η διάταξή του δεν ήταν 
ιδανική για το σκοπό αυτό. Δύο ευθείες, μήκους περίπου εννέα χιλιομέτρων η 
κάθε μία, συνδεδεμένη στα άκρα με δύο μεγάλου πλάτους loops. Η πίστα ήταν 
πολύ πιο κατάλληλη για δοκιμές αντοχής από όσο για συναρπαστικές μονομαχί-
ες προσπέρασης. Παρόλα αυτά, ολόκληρη η Γερμανία περίμενε με ανυπομονησία 
τον πρώτο αγώνα, που είχε προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο που ξεκι-
νούσε η Γερμανική Έκθεση Αυτοκινήτου 1921. Στις 24 Σεπτεμβρίου, 16 αγωνι-
στικά αυτοκίνητα εννέα κατασκευαστών ξεκίνησαν στο AVUS. Περισσότεροι από 
200.000 θεατές παρακολούθησαν τον αγώνα, αλλά οι περισσότεροι στέκονταν 
δίπλα στην πίστα.

Οι αγωνιζόμενοι ξεχύθηκαν στην πίστα ανά δύο με διαφορά 45 δευτερολέπτων. 
Ο Fritz von Opel ξεκίνησε με το προτελευταίο ζευγάρι. Το κατακόκκινο Opel 8/25 
hp με τον τετρακύλινδρο κινητήρα 2.3L τα πήγε εξαιρετικά. Μπροστά σε ένα 
ενθουσιώδες κοινό έδινε τη μάχη του, τον ένα γύρο μετά τον άλλο. Στον τερματι-
σμό, είχε διαμορφώσει μία ξεκάθαρη απόσταση από τους άλλους αγωνιζόμενους 
και κέρδισε έχοντας ολοκληρώσει επτά γύρους με χρόνο 1 ώρα 4 λεπτά και 23 
δεύτερα, που αντιστοιχούσε σε μέση ταχύτητα 128,84 km/h. Στη δεύτερη θέση 
βρέθηκε ο Georg Klöble (NSU) περίπου 5,5 λεπτά πιο πίσω. Με χρόνο 8 λεπτών 
και 14 δευτερολέπτων, ο Fritz von Opel σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του Σαββα-
τοκύριακου.

Η μάρκα από την Έσση προηγήθηκε και τη δεύτερη μέρα της διοργάνωσης. Στον 
αγώνα Νο. 6, οι Franz Breckheimer και Fritz von Opel τερμάτισαν στη 2η και 3η 
θέση. Το πόσο σημαντική ήταν αυτή η επίδοση για τους “Rüsselsheimers” φά-
νηκε από τη συνέντευξη που έδωσε ο Fritz von Opel στην εφημερίδα “Berliner 
Tageblatt”: «Δεν συνηθίζω να κλαίω, αλλά έκλαψα σα μικρό παιδί από τη χαρά 
μου».

Στις 24 Ιουνίου, 1923, ο von Opel για μία φορά ακόμα απέδειξε το ταλέντο του 
και έτρεξε στον αγώνα της Γερμανικής Ομοσπονδίας Μοτοσικλετιστών (DMV). 
Στο τέλος της ημέρας, αναδείχθηκε νικητής με τη μοτοσικλέτα 346 κ.εκ. της 
Opel.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...  ...& ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Subaru Outback:  
Το ασφαλέστερο αυτοκίνητο κατά Euro NCAP
Το Subaru Outback πέτυχε τη μέγιστη συνολική βαθμολογία των 5 αστεριών στις 
δοκιμές επιδόσεων ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αξιολόγησης Νέων 
Αυτοκινήτων 2021 (Euro NCAP). Το νέο Outback κατέγραψε εξαιρετικές βαθμολο-
γίες και στις τέσσερις περιοχές αξιολόγησης (ενήλικας επιβάτης, ανήλικος επιβά-
της, ευάλωτοι χρήστες δρόμου, υποβοήθηση ασφάλειας). Μάλιστα οι επιδόσεις 
του ήταν πολύ πάνω από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο και με έναν αξιοσημείωτα 
υψηλό συνολικό μέσο όρο.

Το Outback πέτυχε το υψηλότερο μέχρι σήμερα σκορ στις κατηγορίες «Υποβοήθηση 
Ασφάλειας» και «Ευάλωτοι Χρήστες Δρόμου». Μια βαθμολογία που είναι καλύτερη 
και πέρα από τα όρια της κατηγορίας, καθιστώντας το Outback κορυφαίο ανάμεσα 
σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Επιπλέον κατέγραψε την υψηλότερη βαθμολο-
γία στην προστασία ανήλικων επιβατών στην κατηγορία μεγάλων οικογενειακών 
αυτοκινήτων. Πάντα σύμφωνα με τα τελευταία ισχύοντα πρωτόκολλα δοκιμών.

Το «Toyota Dream  
Car Art Contest» επιστρέφει
Τα τελευταία χρόνια, χιλιάδες παιδιά απ’ όλη 
την Ελλάδα και την Κύπρο έχουν πάρει στα 
χέρια τους πινέλα, μαρκαδόρους, κηρομπογιές 
και χρώματα και με πολύ όρεξη έχουν σχεδιά-
σει μοναδικά αυτοκίνητα βγαλμένα από έναν 
άλλο κόσμο! Η Toyota Ελλάς για 15η συνεχό-
μενη χρονιά διοργανώνει το διαγωνισμό «Το 
αυτοκίνητο των ονείρων σου» και καλεί τους 
μικρούς της φίλους να κλείσουν τα μάτια τους, 
να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν ένα 
αυτοκίνητο γεμάτο φαντασία και χρώμα!

Φέτος, ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 24 Σεπτεμ-
βρίου 2021 και οι συμμετέχοντες θα μπορούν να 
στέλνουν τα σχέδια τους έως και 31 Ιανουαρίου 
2022. ‘Ολα τα παιδιά ηλικίας 15 ετών και κάτω 
μπορούν να λάβουν μέρος. Από τον πανελλαδικό 
διαγωνισμό θα βραβευθούν τα 3 καλύτερα έργα 
από κάθε ηλικιακή ομάδα (συνολικά 9 έργα), 
τα οποία στη συνέχεια θα λάβουν μέρος στον 
παγκόσμιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στην 
Ιαπωνία. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλ-
λουν τα έργα τους στο Δίκτυο των Εξουσιοδοτη-
μένων Εμπόρων της Toyota σε όλη την Ελλάδα 
ή να τα στείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Toyota Ελλάς αβεε, Εθνικής Αντιστάσεως 48, 
Τ.Κ.152 31 Χαλάνδρι

Έκθεση  
Αυτοκίνηση 2021:  
Αλλαγή ημερομηνίας
Η πολυαναμενόμενη έκθεση 
αυτοκινήτου “ΑUTOKINHΣΗ 
Anytime” που ήταν 
προγραμματισμένη για τις 23-
31 Οκτωβρίου 2021 αλλάζει 
ημερομηνία. Έτσι μετά τη 
σχετική απόφαση, μετατίθεται 
για τον Μάιο του 2022 στον ίδιο 
εκθεσιακό χώρο, στο Metropolitan 
Expo της Αττικής.
Η αλλαγή ημερομηνίας και 
μεταφορά γίνεται κατόπιν 
προτροπής και με τη σύμφωνη 
γνώμη των Εισαγωγέων 
Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, 
που στηρίζουν στο σύνολό τους 
το μεγαλύτερο αυτοκινητιστικό 
γεγονός της χώρας. Βασικός 
λόγος είναι οι καθυστερήσεις που 
παρατηρούνται σε παγκόσμιο 
επίπεδο στην παράδοση 
καινούργιων αυτοκινήτων. Γεγονός 
που δεν θα επέτρεπε αυτό το 
χρονικό διάστημα την παρουσίαση 
των νέων μοντέλων και το κλείσιμο 
πολλών νέων παραγγελιών των 
αυτοκινήτων.

To ΕΚΑΒ εντάσσει στον στόλο του  
25 ασθενοφόρα Nissan NV400
Στην άμεση ενίσχυση των υγειονομικών υπηρεσιών του στις Περιφέρειες Κεντρι-
κής Μακεδονίας & Θεσσαλίας με 25 ασθενοφόρα Nissan NV400 προχώρησε το 
ΕΚΑΒ, υπογράφοντας σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, Nissan -Νικ. Ι. 
Θεοχαράκης Α.Ε. Με την ένταξη των 6 πρώτων (από τα 25) ασθενοφόρων Nissan 
ΝV400 στην Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας & 
Θεσσαλίας, το ΕΚΑΒ επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του σε ένα όχημα που αποτελεί 
μια εξαιρετική επιλογή για τους φορείς υπηρεσιών υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετασκευή του Nissan NV400 σε ασθενοφόρο έχει γίνει 
στην Ελλάδα από την Ζ. ΜΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε., αποδεικνύοντας την αξιοπιστία και 
εμπειρία των Ελληνικών επιχειρήσεων και παράλληλα ενισχύοντας την εργασία και 
την οικονομία του τόπου μας.

Η Eurorepar Car Service στην Ελλάδα
Η εταιρία Eurorepar Car Service, μέλος του Ομίλου Stellantis, ξεκίνησε τις δραστηριό-
τητες της και στην ελληνική αγορά. Την επένδυση και ανάπτυξη στη χώρα μας έχει ανα-
λάβει ο Όμιλος Συγγελίδη, ο οποίος διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική 
αγορά αυτοκινήτου. Μέχρι σήμερα  έχουν ενταχθεί στο δίκτυο επί ελληνικού εδάφους 
10 σημεία Eurorepar, ενώ στόχος είναι η πανελλαδική κάλυψη έως το τέλος του 2023.

Το δίκτυο των συνεργείων της Eurorepar μπορεί να προσφέρει  υπηρεσίες συντήρησης, 
επισκευής, διαγνωστικού ελέγχου, προέλεγχου ΚΤΕΟ κ.α,  σε επιβατικά αυτοκίνητα και 
ελαφρά φορτηγά  πολλαπλών μαρκών. Διαθέτει διαγνωστικά μηχανήματα τελευταίας τε-
χνολογίας, καθώς και ηλεκτρονική πρόσβαση στην τεχνική βιβλιογραφία των κατασκευ-
αστών.  Σε συνδυασμό με τους εξειδικευμένους τεχνικούς, μπορεί  να πραγματοποιήσει 
σωστά οποιαδήποτε εργασία  συντήρησης ή επισκευής χρειαστεί, σύμφωνα πάντα με 
τις προδιαγραφές  και τα πρότυπα του κάθε κατασκευαστή.

Χωρίς δέρμα τα ηλεκτρικά  
αυτοκίνητα της Volvo
Στα επόμενα χρόνια, η Volvo θα παρουσιάσει μία εντελώς νέα οικο-
γένεια από αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έως το 2030, στοχεύει να 
προσφέρει μόνο αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και όλα τους δεν θα 
χρησιμοποιούν καθόλου δέρμα!

Στο πλαίσιο των φιλοδοξιών της για μηδενική χρήση δέρματος, η μάρ-
κα κινείται δραστήρια ώστε να εξασφαλίσει υψηλής ποιότητας βιώσι-
μες πηγές για πολλά υλικά που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στην 
ευρύτερη αυτοκινητοβιομηχανία. Έως το 2025, η  Volvo στοχεύει το 
25% των υλικών στα νέα μοντέλα Volvo να αποτελείται από ανακυκλω-
μένα και βιολογικής βάσης υλικά. Άλλωστε σκοπεύει να έχει γίνει μία 
πλήρως κυκλική επιχείρηση έως το 2040.

Αντί για την επιλογή δέρματος, η Volvo θα προσφέρει εναλλακτικές 
προτάσεις, όπως τα υψηλής ποιότητας βιώσιμα υλικά που φτιάχνονται 
από ανακυκλώσιμες και βιολογικής βάσης πήγες. Για παράδειγμα, το 
Nordico, ένα νέο υλικό για το εσωτερικό που δημιουργήθηκε από τη 
Volvo, θα αποτελείται από υφάσματα που φτιάχνονται από ανακυκλώ-
σιμο υλικό, όπως οι φιάλες PET, υλικά που αποτελούνται από δασικά 
απόβλητα, προερχόμενα από βιώσιμα δάση στη Σουηδία και τη Φιλαν-
δία, καθώς και φελλούς που ανακυκλώνονται από τη βιομηχανία οίνου.

Το πρώτο υβριδικό λεωφορείο στο Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας
Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη παρέδωσε το πρώτο υβριδικό λεωφορείο για αστική συγκοινωνία στην Ελλάδα. Πρόκει-
ται για το λεωφορείο Volvo 7900 Full Hybrid το οποίο παραδόθηκε στο Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας και ήδη πραγματοποίησε το 
πρώτο του δρομολόγιο στους δρόμους της Λάρισας.

Το αστικό λεωφορείο μήκους 12 μέτρων έχει συνολική χωρητικότητα 102 επιβατών και όπως συμβαίνει με τα πλήρως 
υβριδικά, αυτοφορτίζεται.  Το 7900 Hybrid χρησιμοποιεί πετρελαιοκινητήρα χαμηλών εκπομπών Euro 6. Η ενεργεια-
κή απόδοση και η μείωση των εκπομπών ρύπων ακολουθεί πρότυπα τα οποία είναι ακόμα πιο αυστηρά από αυτά που 
προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η κατανάλωση και οι εκπομπές CO2 είναι έως και 39% χαμηλότερες σε σχέση με ένα 
συμβατικό πετρελαιοκίνητο λεωφορείο, γεγονός που το καθιστά σε ένα από τα πλέον αποδοτικά και αξιόπιστα στην αγορά.

Το υβριδικό λεωφορείο συνδυάζει έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης ισχύος 240 ίππων και 918Nm ροπής, με έναν 
υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα ισχύος 160hp και 800Nm ροπής. Το σύστημα κίνησης συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευ-
σης/ανάκτησης ενέργειας με συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου που τροφοδοτούν τον ηλεκτροκινητήρα. Το Volvo 7900 
Hybrid μπορεί να λειτουργεί με μηδενικούς ρύπους σε πλήρη ηλεκτρική λειτουργία κατ’ επιλογή, πχ. πριν φτάσει στη 
στάση, ενώ βρίσκεται σε ακινησία για την επιβίβαση ή αποβίβαση των επιβατών αλλά και καθώς απομακρύνεται από αυτή. 
Ο πετρελαιοκινητήρας ξεκινάει να λειτουργεί όταν η ταχύτητα φτάσει στα 50km/h. Η μπαταρία λιθίου φορτίζεται από τον 
πετρελαιοκινητήρα ή όταν ο οδηγός φρενάρει.
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