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Η θέα  
από ψηλά!

ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΣΤΈΦΟΥ

ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙ και το έχουμε 
γράψει αμέτρητες φορές. 
Τα αυτοκίνητα ψηλώνουν, 
μεγαλώνουν ή με μία λέξη 
“SUVοποιούνται”. Πλέον 
όλοι θέλουν ένα SUV ή ένα 
crossover, από ανάγκη ή όχι. 
Είναι σαν τη μόδα με τα ρετιρέ 
πριν δεκαετίες. Ίσως είναι η 
θέα από ψηλά που δίνει κάτι 
το διαφορετικό, ίσως και η 
γενικότερη αίσθηση “άπλας” που 
δημιουργεί αυτές τις τάσεις. 

Η νέα μόδα όμως από τα τυπικά SUV 
διακλαδώνεται ακόμη περισσότερο, 
σε coupe SUV, sedan SUV, ηλεκτρικά 
SUV και ναι, hot SUV. Όμως είναι και 

εκείνα τα παραδοσιακά μοντέλα που στην ουσία 
σμίλευσαν όλα αυτά τα χρόνια το σχήμα των 
σημερινών best seller. Και ένα τέτοιο αυτοκίνητο 
είναι το Nissan Qashqai, που πλέον στην 3η 
γενιά έφτασε στα χέρια μας για μια πρώτη επαφή.

Τους κανόνες όμως στη δημοφιλή κατηγορία 
έρχονται και “λυγίζουν” άλλα μοντέλα. Όπως 
το εκρηκτικό Ford Puma ST, με 200 ίππους 
και μηχανικό μποκέ διαφορικό. Πριν μερικά 
χρόνια θα έτρωγες καρπαζιά και μόνο που θα 
σκεφτόσουν κάτι τέτοιο. Και από την άλλη έχουμε 
το Arkana, την πρόταση της Renault απέναντι 
σε υπερ-πολυτελή και ακριβά SUV των BMW και 
Mercedes (Χ4, GLC Coupe κ.λ.π.). Μιλάμε δηλαδή 
για το πρώτο προσιτό coupe SUV, αν και είναι 
πιθανότερο να το περάσουμε για sedan SUV. 
Είναι όμως διαφορετικό και αυτό θα παίξει ρόλο 
στην όποια επιτυχία του.

Υπάρχει όμως και εξέλιξη πέρα από τα SUV, με 
τα ηλεκτρικά να κερδίζουν έδαφος και στυλ. Το 
είδαμε στο ρετρό Fiat 500 με τις πρωτοποριακές 
3+1 πόρτες και τώρα το βλέπουμε και στο 
ηλεκτρικό Honda e, ένα πραγματικό παιχνίδι που 
δίνει στην αστική μετακίνηση και γενικότερα 
στην οδήγηση ένα νέο ρόλο.

Ποιά πλευρά θα πάρουμε λοιπόν; Με τη μόδα στα 
SUV ή με την εξέλιξη στα ηλεκτρικά πόλης;

EDITORIAL

Η 3η γενιά Nissan Qashqai ήρθε για να διεκδικήσει εκ 
νέου μια θέση στην κορυφή των SUV. Πλέον ποιοτικότερο 

και πιο ευρύχωρο από ποτέ!

Αναστενάζουν τα βουνά! Οδηγούμε και “πυροβολούμε” 
με το Ford Puma ST των 200 ίππων!

Πως είναι να οδηγείς με 5 ψηφιακές οθόνες στο ταμπλό; Το 
Honda e, πέρα από το ότι είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό 

μοντέλο της μάρκας, βάζει τους Ιάπωνες στη νέα εποχή με στυλ!

Το Arkana είναι ένα νέο είδος SUV, που μοιράζεται την 
αυξημένη απόσταση από το έδαφος με ένα ιδιαίτερο 

αμάξωμα που ισορροπεί μεταξύ coupe και sedan.
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ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Αυτό είναι το ανανεωμένο 
Ford Focus

Το ανανεωμένο Ford Focus αποκαλύφθηκε και έρχεται με σχεδιαστικές αλλαγές, περισσότερα στοιχεία τεχνολογίες 
και φυσικά εξηλεκτρισμένους κινητήρες. Αλλά αν έπρεπε να συνοψίσουμε τις βασικότερες αλλαγές σε δύο μόλις 
λέξεις, αυτές θα ήταν «μάσκα» και «οθόνη». Η πρώτη γιατί, όπως σε κάθε ανανέωση – ουσιώδη τουλάχιστον – 
έχουμε ολοκαίνουρια μάσκα πλαισιωμένη με νέα φώτα και προφυλακτήρα. Και ναι, όπως συνέβη και στο Fiesta, 

το σήμα της Ford μετακόμισε στη γρίλια από το καπό.

Οι υπόλοιπες εξωτερικές αλλαγές θα έλεγε κανείς ότι είναι «ψιλά γράμματα», αν και με μια πιο προσεκτική ματιά βλέ-
πουμε πως υπάρχει περισσότερη ουσία από το αναμενόμενο. Όπως για παράδειγμα ένα εντελώς νέο καπό που αυξάνει 
το ύψος του ρύγχους. Νέοι είναι και οι προβολείς, LED από τη βασική έκδοση, με ενσωματωμένα φώτα ομίχλης. Τα 
πίσω φώτα σκούρηναν ελαφρώς, ειδικά στις πλουσιότερες εκδόσεις. Το Focus θα συνεχίσει να διατίθεται σε εκδόσεις με 
διαφορετικό χαρακτήρα, υιοθετώντας ταυτόχρονα και ελαφρώς διαφοροποιημένη σχεδίαση. Έτσι παραμένουν οι εκδόσεις 
Connected, ST-Line και Active που σε συνδυασμό με τα πακέτα Vignale και X παρέχουν μια πλήρη γκάμα εξατομίκευσης.

Στην κορυφή το Focus ST
Η γκάμα συνεχίζει να κορυφώνεται με το Focus ST, το οποίο είναι εξελιγμένο από την Ford 
Performance και διατίθεται σε εκδόσεις hatchback και wagon. Και όπως συμβαίνει σε όλες τις νέες 
εκδόσεις ST, συναντούμε πλέον και εδώ το νέο πράσινο χρώμα, μαζί με τα νέα καθίσματα της Ford 
Performance στη θέση αυτών της Recaro. Σχεδιαστικά, εκτός από τη νέα μάσκα και τους μεγαλύτερους 
πλευρικούς αεραγωγούς, το Focus ST έχει νέο εμπρός σπόιλερ χαμηλά και νέα αεροτομή οροφής, για 
ακόμη καλύτερη αεροδυναμική απόδοση. Επίσης, μία νέα σχεδίαση ζαντών με διάμετρο 18” προσφέρε-
ται στο βασικό εξοπλισμό. Προαιρετικά διατίθενται και ζάντες 19 ιντσών.

Το Focus ST συνεχίζει και κινείται από τον γνώριμο 2.3L EcoBoost με απόδοση 280 ίππων και ροπή 
420 Nm. Υποστηρίζεται από έναν twin-scroll υπερσυμπιεστή και τεχνολογία anti-lag. Το 6-τάχυτο 
χειροκίνητο κιβώτιο είναι στάνταρ και συνδυάζεται με τεχνολογία rev-matching όταν παραγγέλνεται 
με το προαιρετικό X Pack, προσομοιώνοντας την τεχνική μύτη-τακούνι στα κατεβάσματα ταχυτήτων. 
Προαιρετικά διατίθεται και 7άρι αυτόματο κιβώτιο με paddles στο τιμόνι. Σε αντίθεση όμως με τα Fiesta 
ST και Puma ST, το νέο Focus ST διατίθεται με ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό (και όχι 
μηχανικό), το οποίο βελτιώνει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις στροφές και την ελκτική πρόσφυ-
ση κατά την επιτάχυνση.

Η νέα οικογένεια Focus αναμένεται στους δρόμους από το 2022.

Περισσότερη τεχνολογία
Το Focus αποκτά και νέα συστήματα υποβοή-
θησης της οδήγησης, τα οποία αυξάνουν την 
αυτοπεποίθηση του οδηγού κάνοντας την 
οδήγηση λιγότερο απαιτητική. Έτσι έχουμε 
τα Blind Spot Assist, Blind Spot Information 
System με Trailer Coverage, Intersection 
Assist, Local Hazard Information, Adaptive 
Cruise Control με Stop & Go, Speed Sign 
Recognition και Lane Centring. Διαθέσιμο 
είναι και το Rear Occupant Alert, που έχει 
σχεδιαστεί για να βοηθά τους οδηγούς να 
μην απομακρύνονται από το αυτοκίνητο 
αφήνοντας παιδιά ή κατοικίδια μέσα σε αυτό.

Και η λέξη «οθόνη»;
Προφανώς και η μεγαλύτερη αλλαγή στο εσωτερικό είναι αυ-
τή ακριβώς! Μια τεράστια οθόνη για το νέο σύστημα πολυμέ-
σων SYNC 4 της Ford. Πλέον διαθέσιμο σε περισσότερες εκ-
δόσεις, επιτρέπει πλοήγηση συνδεδεμένη με cloud και έλεγχο 
μέσω φωνητικών εντολών με κατανόηση φυσικής γλώσσας 
(τι γίνεται όμως με τα ελληνικά; ). Το SYNC 4 υποστηρίζεται 
από μία νέα κεντρική οθόνη 13,2 ιντσών, τη μεγαλύτερη στην 
κατηγορία, η οποία είναι τοποθετημένη οριζόντια. Πρακτικά 
είναι σαν να έχεις ένα MacBook Air μόνιμα στο ταμπλό του 
αυτοκινήτου, τουλάχιστον ως προς το μέγεθος της οθόνης! 
Έτσι πέρα από το σύστημα κλιματισμού χαμηλότερα στην 
κονσόλα και βεβαίως το τιμόνι, δε συναντούμε πουθενά αλ-
λού φυσικούς διακόπτες στην καμπίνα του Focus.

Αλλαγές και κάτω  
από το καπό
Τα καλά νέα εδώ είναι πως παραμένουν 
οι κινητήρες diesel, με 95 ή 120 ίππους 
από τον γνώριμο 1.5 EcoBlue της Ford. 
Και οι δύο εκδόσεις προσφέρονται με 
6άρι μηχανικό κιβώτιο, με τον κινητήρα 
να διαθέτει ενσωματωμένη πολλαπλή 
εισαγωγής, υπερσυμπιεστή χαμηλής 
αδράνειας και ψεκασμό καυσίμου υψη-
λής πίεσης για μείωση των εκπομπών 
ρύπων και αύξηση της απόδοσης κατά 
την καύση του μίγματος. Ένα αυτόματο 
κιβώτιο οκτώ σχέσεων είναι διαθέσιμο 
για την έκδοση των 120 ίππων.
Περισσότερη ουσία όμως υπάρχει στους 
βενζινοκινητήρες, οι οποίοι πλέον είναι 
όλοι ήπια υβριδικοί. Έτσι ο γνώριμος 
1000άρης EcoBoost Hybrid, όπως και 
στα Puma και Fiesta, τοποθετείται πλέ-
ον και στο Focus. Δύο είναι οι διαθέσι-
μες εκδόσεις, με 125 ή 155 ίππους, πά-
ντα σε συνεργασία με υβριδική τεχνολο-
γία 48V. Η γκάμα πλέον περιλαμβάνει 
και ένα 7-τάχυτο αυτόματου κιβωτίου 
Powershift στις ισχυρότερες εκδόσεις, 
το οποίο προσφέρει και αλλαγές μέσω 
paddles στις εκδόσεις ST Line.

Η ΑΡΧΗ ΕΓΙΝΕ με το Fiesta και τώρα ήρθε  
η στιγμή του Ford Focus. Το δημοφιλές hatchback  
μπήκε σε τροχιά ανανέωσης, σχεδιαστικής  
και τεχνολογικής.  
Τι αλλάζει όμως;
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ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Το νέο  
Renault Arkana 
στην Ελλάδα
ΜΕ ΤΑ SUV ΝΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΏΝΟΥΝ 
διαρκώς την αυτοκίνηση, οι κατασκευαστές 
βρίσκουν τρόπους να γεμίζουν τα κενά. Στα 
μεσαία, μεγάλα και μικρά SUV έρχονται τώρα 
και τα coupe SUV. Ωστόσο, η Renault έχει κάτι 
τελείως διαφορετικό να προτείνει!

Διαθέσιμο ως υβριδικό ή μικρο-υβριδικό
Η Renault εφοδιάζει το Arkana με την υβριδική τεχνολογία E-TECH, σε συνδυασμό με έναν 
4-κύλινδρο ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων. Η έκδοση E-TECH Hybrid αποδίδει 145 
ίππους και συνεργάζεται με δύο ηλεκτρικούς κινητήρες. Το πρωτοποριακό κιβώτιο πολλαπλών 
λειτουργιών (multi-mode) χωρίς συμπλέκτη συμπληρώνει το σύστημα μετάδοσης κίνησης. Με 
την μπαταρία ιόντων λιθίου των 1,2 kWh που βρίσκεται στο χώρο των αποσκευών, ο υβριδι-
κός κινητήρας εξασφαλίζει σημαντική μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών CO2.

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιείται, έως και 80% του χρόνου 
οδήγησης στην πόλη ηλεκτροκίνητα, πετυχαίνοντας έως και 40% μείωση της κατανάλωσης σε 
σύγκριση με έναν συμβατικό κινητήρα εσωτερικής καύσης. Σύμφωνα με τη Renault, το Arkana 
E-TECH Hybrid προσφέρει συνδυαστική κατανάλωση 4,9 λτ./100 χλμ. και 112-117 γρ./χλμ. 
εκπομπές CO2 (τιμές WLTP). Σε λειτουργία αμιγούς ηλεκτροκίνησης το αυτοκίνητο μπορεί να 
κινηθεί σε ταχύτητες έως και 75 χλμ/ώρα.

Διαθέσιμος είναι και ένας micro-hybrid 4κύλινδρος βενζινοκινητήρας turbo 1.3 TCe με 140 
ίππους και 240 Nm ροπής. Η micro-hybrid τεχνολογία υλοποιείται μέσω της προσθήκης 
ενός συστήματος εναλλάκτη, σε συνδυασμό με μια μπαταρία ιόντων λιθίου 12V (κάτω από 
το κάθισμα του συνοδηγού). Ο κινητήρας συνδυάζεται αποκλειστικά  με το αυτόματο κιβώτιο 
διπλού συμπλέκτη EDC 7 σχέσεων. Η τεχνολογία micro-hybrid 12V εξασφαλίζει την ανάκτηση 
ενέργειας κατά την επιβράδυνση του αυτοκινήτου. Επιτρέπει μάλιστα τη διακοπή λειτουργίας 
του κινητήρα κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος. Ο εναλλάκτης και η μπαταρία υποβοηθούν 
τον κινητήρα σε συνθήκες αυξημένου φορτίου, όπως σε εκκίνηση ή επιτάχυνση, μειώνοντας 
έτσι έως και κατά 8% την κατανάλωση και έως κατά 8,5% τις εκπομπές CO2. Το Arkana 1.3 
TCe 140 πετυχαίνει μέση κατανάλωση 5,8 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO2 132-138 γρ/χλμ. 
(τιμές WLTP).

Και στις δύο περιπτώσεις, το Arkana διατίθεται αποκλειστικά ως αυτόματο. Στην έκδοση 1.3 
TCe συνδυάζεται με το γνώριμο αυτόματο 7άρι διπλού συμπλέκτη, ενώ το E-TECH Hybrid έχει 
το νέο αυτόματο 6 ταχυτήτων.

Οι τιμές του Renault Arkana
Το μοντέλο ξεκινά την πορεία του στην Ελλάδα σε επίπεδα εξοπλισμού Expression και 
Dynamic, ως ήπια υβριδικό αλλά και πλήρως υβριδικό. Οι τιμές διαμορφώνονται από 
τις 25.290 ευρώ.

1.3 TCe 140hp EXPRESSION EDC Hybrid MHEV: 25.290€
1.3 TCe 140hp EXPRESSION PLUS EDC Hybrid MHEV: 25.590€
1.3 TCe 140hp DYNAMIC EDC Hybrid MHEV: 27.790€
HYBRID E-TECH 145hp EXPRESSION: 29.390€
HYBRID E-TECH 145hp DYNAMIC: 31.890€

Ανανεωμένο 
Mazda CX-5 2022. 
Τι αλλάζει όμως;
ΤΟ MAZDA CX-5 ΑΝΑΝΕΏΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 
2022, με μικρές αλλαγές αλλά ουσίας. Ας 
δούμε αναλυτικά ποιες είναι αυτές.

Το ανανεωμένο Mazda CX-5 θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη από τις 
αρχές του νέου έτους. Παρότι όμως «ανανεωμένο» το ιαπωνικό SUV 
απέχει από τον όρο «facelift», αφού ενσωματώνει αλλαγές περισσότερο 
ουσίας παρά αισθητικής.

Έτσι, το CX-5 του 2022 έχει επιλέξιμα προγράμματα οδήγησης Mi-Drive, βελτι-
ωμένη δυναμική συμπεριφορά, καλύτερα πακέτα εξοπλισμού, αναβαθμισμένη 
πρακτικότητα, καθώς και μια διευρυμένη γκάμα χαρακτηριστικών ασφαλείας. 
Ξεκινώντας από το Mazda Intelligent Drive select (Mi-Drive), αυτό οποίο 
επιτρέπει στον οδηγό να επιλέξει το καταλληλότερο πρόγραμμα οδήγησης με 
το πάτημα ενός διακόπτη. Τα μοντέλα που εξοπλίζονται με i-Activ AWD θα 
εφοδιάζονται και με μία πρόσθετη λειτουργία εκτός δρόμου, η οποία κάνει την 
οδήγηση πιο φυσική κατά την κίνηση σε ανώμαλο και ολισθηρό οδόστρωμα.

Η επόμενη γενιά της αρχιτεκτονικής Skyactiv-Vehicle της Mazda υιοθετείται 
τώρα και στο CX-5 του 2022, εξελίσσοντας περαιτέρω το αμάξωμα, την ανάρ-
τηση και τα καθίσματα. Στόχος η βελτίωση της άνεσης και ο περιορισμός της 
κόπωσης του οδηγού. Ο θόρυβος του δρόμου έχει επίσης μειωθεί σημαντικά, 
ιδιαίτερα όταν οδηγούμε σε ανώμαλο οδόστρωμα ή σε χωματόδρομο.

Σχεδιαστικές αλλαγές
Οπτικά, οι διαφοροποιήσεις στο Mazda CX-5 του 2022 είναι ορατές κυρίως στο εμπρός 
μέρο, όπου ξεχωρίζουν κυρίως μια νέα τρισδιάστατη μάσκα και νέας σχεδίασης πτέρυγα. 
Τα φώτα, εμπρός όσο και πίσω, έχουν επίσης επανασχεδιαστεί ελαφρώς, ενώ προστέθηκε 
και ένα νέο εξωτερικό χρώμα, το Zircon Sand. Τα τρία νέα επίπεδα εξοπλισμού περιλαμ-
βάνουν στιλιστικές διαφορές για να καθορίσουν τον ξεχωριστό τους χαρακτήρα.

Newground: Διαθέτει προστατευτικές ποδιές σε ασημί απόχρωση, στον εμπρός και πίσω 
προφυλακτήρα και τα διακοσμητικά των θυρών, μαύρα καλύμματα πλευρικών καθρεπτών, 
πράσινες λεπτομέρειες στην μπροστινή μάσκα και ζάντες αλουμινίου 19″ σε μαύρη από-
χρωση. Το εσωτερικό συνδυάζει ταπετσαρίες από σουέτ με εμφανείς ραφές και περσίδες 
των αεραγωγών του κλιματισμού, σε πράσινο lime.

Homura Plus: διαθέτει ένα σπορ, γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα στη μάσκα, στη χαρακτη-
ριστική πτέρυγα, το κάτω μέρος του προφυλακτήρα, στα φρύδια των φτερών, στα δια-
κοσμητικά των θυρών και στους καθρέφτες, χαρίζοντας στο αμάξωμα μια έντονα σπορ 
εμφάνιση. Οι ζάντες αλουμινίου των 19” διαθέτουν βαφή σε μαύρο μεταλλικό χρώμα και 
η μπροστινή μάσκα ενσωματώνει κόκκινες πινελιές. Οι κόκκινες εμφανείς ραφές ξεχω-
ρίζουν στα μαύρα δερμάτινα καθίσματα, το τιμόνι, το μοχλό των ταχυτήτων και τα πάνελ 
των θυρών.

High Plus: συνδυάζει ένα ενιαίο, μονόχρωμο εξωτερικό που αναδεικνύει την ομορφιά 
των δυναμικών επιφανειών του Kodo design. Το έντονο γυαλιστερό χρώμα των ασημέ-
νιων ζαντών αλουμινίου 19”, συμβάλλει στη μεταλλιζέ εμφάνιση του αυτοκινήτου. Το 
εσωτερικό διαθέτει την απαλή υφή του δέρματος Nappa, και την πολυτέλεια του γνήσιου 
ξύλου.

Βελτιώσεις στο εσωτερικό
Οι αλλαγές στην καμπίνα του ανανεωμένου CX-5 έχουν να κάνουν κυρίως με 
τον εξοπλισμό. Έτσι στα μοντέλα του 2022 θα υπάρχει σύστημα ασύρματης 
(επαγωγικής) φόρτισης κινητού τηλεφώνου Qi, αλλά και διπλής όψης και 
δύο τμημάτων, πάτωμα χώρου αποσκευών με μειωμένο κατώφλι φόρτωσης. 
Τα μοντέλα στο επίπεδο εξοπλισμού Newground διαθέτουν επίσης πάτωμα 
στο χώρο αποσκευών με αδιάβροχη πλευρά, για απροβλημάτιστη φόρτωση 
βρεγμένων ή λερωμένων αντικειμένων.

Ασφάλεια
Η αναβαθμισμένη γκάμα των συστημάτων ασφαλείας 
i-Activsense περιλαμβάνει πλέον σύστημα υποβοήθη-
σης σε ταξίδι ή μποτιλιάρισμα (Cruise & Traffic Support 
– CTS). Το CTS συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης του 
οδηγού, βοηθώντας με το γκάζι, το πεντάλ φρένου και 
το τιμόνι, σε περιπτώσεις που πέσετε σε μποτιλιάρισμα. 
Τέλος, οι μπροστινοί προσαρμοζόμενοι προβολείς LED 
(ALH) έχουν επίσης εξελιχθεί παρέχοντας καλύτερο 
έλεγχο της κατανομής της δέσμης των προβολέων.

Σε κάθε περίπτωση, οι διαδοχικές αναβαθμίσεις και 
βελτιώσεις σε κάθε τομέα του αυτοκινήτου, οδήγησαν 
το Mazda CX-5 να εξελιχθεί σε ένα βασικό μοντέλο της 
μάρκας. Παρά την χαμηλή ανταπόκριση των Ελλήνων 
αγοραστών, το CX-5 αντιπροσωπεύει περίπου το 35% 
των ετήσιων πωλήσεων της εταιρείας παγκοσμίως και 
το 21% στην Ευρώπη.

Στο εσωτερικό
Προφανώς και υπάρχουν 
άφθονες οθόνες και η τελευ-
ταία τεχνολογία της Renault 
σε αυτές. Έτσι, το μοντέλο 
εφοδιάζεται με ψηφιακό τα-
μπλό και μία έγχρωμη οθόνη 
4.2, 7, ή 10.2 ιντσών. Πάντα 
ανάλογα με την έκδοση. Την 
εικόνα συμπληρώνει η κεντρι-
κή οθόνη 7 ή 9.3 ιντσών, η 
οποία προσφέρει μία από τις 
μεγαλύτερες επιφάνειες για 
multimedia στην κατηγορία.

Πέρα από οθόνες όμως, το 
Arkana έχει άφθονους αποθη-
κευτικούς χώρους, δυνατότη-
τα επαγωγικής φόρτισης για 
smartphones και ένα δίχτυ 
από την πλευρά του συνοδη-
γού. Ο χώρος αποσκευών έχει 
όγκο 513 λίτρων ή 480 λίτρα 
στην έκδοση E-TECH Hybrid 
με κιτ επισκευής ελαστικού. 
Διαθέτει επίσης ένα μεταβαλ-
λόμενο δάπεδο που διαμορ-
φώνει το βάθος κατ’ επιλογήν.

Αυτό είναι το Arkana, πρακτικά ένα coupe SUV της μεσαίας 
κατηγορίας (κατ. C), που δεν είναι δηλαδή premium. Κάτι 
τέτοιο συνηθίσαμε να βλέπουμε σε μεγαλύτερα πολυτελή 
μοντέλα. Όπως για παράδειγμα στις BMW X4, Mercedes GLC 

Coupe ή και παλαιότερα στη BMW X6. Το Arkana λοιπόν, πέρα από το 
ότι είναι πιο προσιτό από αυτά, υιοθετεί και μια πιο φρέσκια αντίληψη, 
προσεγγίζοντας τον όρο «υπερυψωμένο liftback». Όχι πως είναι κάτι 
τέτοιο βέβαια, όμως υπάρχει ένας σχεδόν ορατός τρίτος όγκος που δίνει 
ίσως το πιο χαρακτηριστικό σχεδιαστικό πλεονέκτημα στο μοντέλο της 
Renault.

Σε όλα τα άλλα φυσικά το Arkana μοιράζεται τα γνώριμα στοιχεία ενός 
SUV μοντέλου. Έχει ευρύχωρο εσωτερικό, υψηλή θέση οδήγησης, άνετο 
χώρο αποσκευών και μαζί μια αυξημένη απόσταση από το έδαφος στα 
200 χιλιοστά.
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Nissan Qashqai:  
Η επιστροφή  
του “βασιλιά”

Το νέο Qashqai αν και είναι ριζικά αλλαγμένο, 
σχεδιαστικά και κατασκευαστικά, είναι άμεσα 
αναγνωρίσιμο. Έχει όλα τα στοιχεία που συν-
θέτουν το σύγχρονο DNA της Nissan, όπως 

η μεγάλη μάσκα σχήματος V μπροστά και φυσικά οι 
τυπικές γραμμές πίσω, γύρω από την πινακίδα μαζί με 
τη γενικότερη φιλοσοφία των φώτων.

Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία όμως είναι φρέσκα, όπως τα 
ιδιαίτερα LED φώτα σε σχήμα πλάγιου V, που ενσω-
ματώνουν τα φώτα ημέρας και τους προβολείς. Ενδια-
φέρον έχει ακόμη ένας μικρός τριγωνικός αεραγωγός 
στα άκρα του προφυλακτήρα, ο οποίος εξυπηρετεί 
αεροδυναμικούς σκοπούς. Και οι λεπτομέρειες δε στα-
ματούν εδώ, αφού έχουμε αναγραφή του μοντέλου στα 
εμπρός φτερά, τονισμένα τόξα γύρω από τους τροχούς, 
εφέ αιωρούμενης οροφής, αλλά και κάποια αεροδυνα-
μικά “κοψίματα” στο τέλος των πίσω φτερών. Όσο για 
τις διαστάσεις, το νέο Qashqai μεγάλωσε σε μήκος, 
πλάτος και ύψος, φτάνοντας πλέον στα 4,42 μέτρα.

Μεταμόρφωση  
στο εσωτερικό

Εκεί που το νέο Qashqai δε θυμίζει σε 
τίποτα… Qashqai, είναι το εσωτερικό του. 
Τα πάντα είναι καινούρια, από τη σχεδία-
ση, τους διακόπτες μέχρι και τα υλικά που 
έχουν χρησιμοποιηθεί. Γενικά η καμπίνα 
αποπνέει μια νέα αίσθηση ποιότητας. Τα 
υλικά στην πλειοψηφία τους είναι μαλακά 
και αφρώδη, τόσο πάνω στο ταμπλό αλλά 
και οπουδήποτε αλλού θα απλώσεις το χέρι 
σου και θα ακουμπήσεις.

Αν και λιγο χρώμα πάντα είναι ευπρόσδε-
κτο, το Qashqai με την πρώτη ματιά αφήνει 
πολύ θετικές εντυπώσεις. Το τιμόνι είναι και 
αυτό καινούριο, επίπεδο στο κάτω τμήμα, 
τριάκτινο και γεμάτο διακόπτες.

Η οθόνη του συστήματος infotainment ξε-
χωρίζει από το ταμπλό και “αιωρείται” χω-
ρίς να ενοχλεί τον οδηγό. Η βασική έκδοση 
του Qashqai δεν έχει όμως αυτή την οθόνη 
8’’, η οποία διατίθεται μόνο στην έκδοση 
Premium. Όλες οι πλουσιότερες εκδόσεις 
έχουν μια ελαφρώς μεγαλύτερη οθόνη, στις 
9’’. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ελληνικό 
menu, Apple CarPlay/Android Auto και 
κάμερα οπισθοπορείας.

Ο πίνακας οργάνων στις εκδόσεις Elite και 
Premium είναι αναλογικός, ενώ οι πλουσι-
ότερες έχουν πλήρως ψηφιακά όργανα στις 
12,3’’. Θετικό είναι πως από την Premium 
υπάρχει αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, 
με φυσικά χειριστήρια, χωριστά από την 
κεντρική οθόνη. Όλοι οι διακόπτες μάλιστα 
στο εσωτερικό του μοντέλου είναι ποιοτικοί 
και στιβαροί, σε σημείο που να θυμίζουν 
ακόμη ακριβά γερμανικά αυτοκίνητα. Διαθέ-
σιμες είναι δύο θύρες USB στο υποβραχιό-
νιο, ενώ στις πιο πλούσιες εκδόσεις υπάρχει 
και θήκη ασύρματης φόρτισης 15w.

Όσο για τους χώρους, εύκολα διαπιστώνει 
κανείς ότι η άνεση έχει βελτιωθεί. Μάλιστα 
έχει δοθεί προσοχή και στη διαδικασία 
της επιβίβασης, με τις πίσω πόρτες να 
ανοίγουν κάθετα. Ο χώρος αποσκευών στο 
νέο Qashqai φτάνει στα 504 λίτρα. Μια 
σημαντική βελτίωση εκεί που “πονούσε” 
το προηγούμενο μοντέλο. Αν και το διπλό 
δάπεδο δεν είναι παντού διαθέσιμο, από 
τις εκδόσεις N-Connecta και άνω παρέχει 
επίπεδο κατώφλι φόρτωσης και πρακτικές 
λύσεις διαχωρισμού.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η 3Η ΓΕΝΙΑ QASHQAI, μια ιστορία 
που κρατά από το 2006 όταν και κυκλοφόρησε η 1η 
γενιά. Από τότε το μοντέλο έχει γράψει τεράστιες 
επιτυχίες, ενώ στην Ελλάδα καταρρίπτει το ένα 
ρεκόρ μετά το άλλο, έχοντας πουλήσει περίπου 
40.000 αυτοκίνητα. Είναι ένα αδιαμφισβήτητο best 
seller για τη χώρα μας και μάλιστα το δεύτερο 
δημοφιλέστερο μοντέλο ανεξαρτήτου κατηγορίας.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η 3Η ΓΕΝΙΑ QASHQAI, μια ιστορία 
που κρατά από το 2006 όταν και κυκλοφόρησε η 1η 
γενιά. Από τότε το μοντέλο έχει γράψει τεράστιες 
επιτυχίες, ενώ στην Ελλάδα καταρρίπτει το ένα 
ρεκόρ μετά το άλλο, έχοντας πουλήσει περίπου 
40.000 αυτοκίνητα. Είναι ένα αδιαμφισβήτητο best 
seller για τη χώρα μας και μάλιστα το δεύτερο 
δημοφιλέστερο μοντέλο ανεξαρτήτου κατηγορίας.

ΔΟΚΙΜΗ Δείτε τη video-δοκιμή στο κανάλι μας στο YouTube:  
 https://youtu.be/_PH1zZLWQsQ
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ΔΟΚΙΜΗ NISSAN QASHQAI

Οδική συμπεριφορά
Το γεγονός ότι το μοντέλο βασίζεται σε νέα πλατφόρμα, έχει ως απο-
τέλεσμα μια πιο στιβαρή και ευχάριστη αίσθηση στο δρόμο. Ακόμη 
οι πόρτες, τα φτερά και το καπό του κινητήρα είναι κατασκευασμένα 
από αλουμίνιο, συμβάλλοντας στη δραστική μείωση του βάρους. Η 
ανάρτηση έχει ρυθμιστεί κυρίως για άνεση, χωρίς αυτό να σημαίνει 
πως έχουμε κλίσεις στις στροφές αν κινηθούμε πιο σβέλτα. Στον πίσω 
άξονα, οι δικίνητες εκδόσεις (εκτός της πολύ πλούσιας) έχουν ημιά-
καμπτο άξονα, ενώ τα τετρακίνητα έχουν πολλαπλούς συνδέσμους ως 
στάνταρ. Κάτι που συνεπάγεται καλύτερη άνεση σε όλες τις συνθήκες, 
κυρίως για τους πίσω επιβάτες.

Ικανοποιητικό σε αίσθηση είναι το τιμόνι, αρκετά ελαφρύ που θα 
εκτιμηθεί εντός πόλης, αλλά αν κάποιος είναι απαιτητικός σε αυτό το 
κομμάτι ίσως δε βρει την ακρίβεια που ψάχνει. Φυσικά και υπάρχουν 
επιλέξιμα προφίλ οδήγησης Standard, Sport και Eco, με το Sport να 
δίνει μια πιο βαριά αίσθηση στο τιμόνι.

Αν και δεν είναι αυτοκίνητο που προορίζεται για χρήση εκτός δρόμου, 
το Qashqai δε θα πει όχι σε ήπιες αποδράσεις. Σύμμαχος στην όποια 
περιπέτεια είναι η απόσταση από το έδαφος στα 18 εκ.

Εξοπλισμός  
και τιμές
Το Nissan Qashqai διατίθεται 
στην Ελλάδα σε 6 επίπεδα 
εξοπλισμού: Elite, Premium, 
N-Connecta, N-Connecta 
Feel, Techna και Techna 
Plus. Η βασική έκδοση Elite 
ξεκινά από τις 24.490 ευρώ. 
Ωστόσο η αυτή που αναμέ-
νεται να συγκεντρώσει τις 
περισσότερες πωλήσεις είναι 
η Premium σαν το αυτοκίνη-
το της δοκιμής. Αυτό μεταξύ 
άλλων διαθέτει ολόκληρη την 
παλέτα συστημάτων ασφαλεί-
ας της Nissan, υποβοήθηση 
υψηλής δέσμης προβολέων, 
ειδοποίηση αλλαγής λωρίδας 
με επέμβαση στο τιμόνι, ανά-
γνωση οδικών σημάτων, προ-
ειδοποίηση κάθετης κίνησης 
οχήματος κατά την όπισθεν, 
αυτόματο φρενάρισμα με 
αναγνώριση αυτοκινήτων, 
δικύκλων και πεζών, προει-
δοποίηση τυφλού σημείου 
και εποπτεία προσοχής του 
οδηγού. Ακόμη υπάρχουν αι-
σθητήρες φωτός και βροχής, 
αισθητήρες παρκαρίσματος 
και καμερα, οθόνη αφής 8 
ιντσών, μπουτόν εκκίνησης 
κινητήρα, cruise control, 
επιλέξιμα προφίλ οδήγησης, 
κλήση έκτακτης ανάγκης, 
όλες οι ηλεκτρικές ευκολίες 
και μαζί αυτόματα αναδι-
πλούμενοι καθρέπτες, αυτό-
ματος διζωνικός κλιματισμός, 
ζάντες αλουμινίου 17’’ και 
φώτα LED εμπρός και πίσω. 
Με όλα αυτά η έκδοση της 
δοκιμής κοστίζει 26.790 ευ-
ρώ και είναι μόλις η 2η κατά 
σειρά από τις 6.

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά
Nissan Qashqai 1.3 DiG-T 
140ps Hybrid 4X2
Κυβισμός: 1.332 cc

Ισχύς: 140 ps/5.500 rpm

Ροπή: 240 Nm/1.650-4.000 
rpm

0-100 km/h: 10,2 sec

Τελική ταχύτητα: 196 km/h

Μέση κατανάλωση*: 6,4 
lt/100km

Εκπομπές CO2*: 144 g/km

Βάρος: -
Ρεζερβουάρ: 55 lt

Χώρος αποσκευών: 436-504 lt

*εργοστασιακή μέτρηση κατά 
WLTP

Αρχική τιμή Nissan Qashqai 
1.3 DiG-T 140ps Elite: 
24.490€

Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής 
1.3 DiG-T 140ps Premium: 
26.790€

Αποκλειστικά ως ήπια υβριδικό
Το Qashqai διατίθεται αρχικά με έναν μόνο κινητήρα βενζίνης 1,3 λίτρων με Turbo. Αυτός συν-
δυάζεται με 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο και αποδίδει 140 ίππους. Υπάρχει όμως και μια ισχυρό-
τερη έκδοση του ίδιου κινητήρα, με 158 ίππους και αυτόματο κιβώτιο X-Tronic και μπορεί να 
συνδυαστεί με κίνηση εμπρός ή σε όλους τους τροχούς. Η βασική έκδοση των 140 ίππων είναι 
αποκλειστικά με μηχανικό κιβώτιο και κίνηση εμπρός. Όλες οι εκδόσεις συνδυάζονται ως στά-
νταρ με ένα μικρο-υβριδικό σύστημα 12V, το οποίο αν και δε μπορεί να κινήσει το αυτοκίνητο 
αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης και των ρύπων.

Η Nissan ανακοινώνει μέση τιμή κατανάλωσης τα 6,4 λτ./100 χλμ, αν και μια πιο ρεαλιστική 
είναι κοντά στα 7 λτ/100 χλμ. Ενδεικτικά, σε ταξίδι στην εθνική οδό, με cruise control στα 130 
χλμ/ώρα, Air Condition, με 2 άτομα και ελαφριές αποσκευές, το trip computer έγραψε 7,1 λτ/100 
χλμ. Εκεί που εντυπωσιάζει όμως το νέο Qashqai είναι η ποιότητα κύλισης αλλά και τα μειωμέ-
να επίπεδα θορύβου συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά. Σε σημείο μάλιστα που να τίθεται 
θέμα σύγκρισης με αρκετά ακριβότερα αυτοκίνητα του ανταγωνισμού. Όσο για τις επιδόσεις, το 
Qashqai των 140 ίππων κάνει την τυπική διαδικασία 0-100 χλμ/ώρα σε 10,2 δλ.

Θετικά
•  Επιδόσεις και κατανάλωση

•  Βελτιωμένοι χώροι

•  Αναβαθμισμένη ποιότητα

Αρνητικά
• Αυξημένη τιμή

•  Απουσία οθόνης αφής στη 
βασική έκδοση
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ΔΟΚΙΜΗ Δείτε τη video-δοκιμή στο κανάλι μας στο YouTube:  

 https://youtu.be/MgU0AwoBkxw

Ηλεκτρικό Honda e: 
Gadget σε τροχούς
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ HONDA E, ένα gadget με τέσσερις ρόδες που θα λατρέψουν 
όλοι οι tech freaks. Και βεβαίως είναι ηλεκτρικό. Στην πράξη είναι το πρώτο φουλ 
ηλεκτρικό Honda και αν μη τι άλλο… οι Ιάπωνες μπαίνουν στη νέα εποχή με στυλ!

Αυτό που κάνει το Honda-e ενδιαφέ-
ρον είναι πως δε βασίζεται σε κάποιο 
ήδη υπάρχον μοντέλο, αλλά είναι κάτι 
εντελώς νέο. Και όπως προστάζει η νέα 

τάση, είναι βεβαίως ηλεκτρικό. Το πρώτο αμιγώς 
ηλεκτρικό Honda. Και είναι ένα αυτοκίνητο πό-
λης… ή καλύτερα ένα gadget πόλης.

Είναι πολύ σύγχρονο σχεδιαστικά, μινιμαλιστικό, 
δείχνει φρέσκο γενικά και ταυτόχρονα μοιάζει 
κλασικό… ή πιο σωστά διαχρονικό. Η Honda τόλ-
μησε και έκανε αυτό που εδώ και χρόνια κάνει 
και η ΜΙΝΙ με το κλασικό Mini και βεβαίως η 
Fiat με το 500. Και αν το δούμε υπό ορισμένες 
γωνίες, το Honda e θυμίζει κάτι από το πρώτης 
γενιάς Civic.

To αυτοκίνητο μάλιστα είναι τόσο εντυπωσιακό 
σχεδιαστικά που μοιάζει με πρωτότυπο μοντέ-
λο. Βέβαια στην πράξη είναι σχεδόν ίδιο με το 
αρχικό πρωτότυπο, το Urban EV Concept όπως 
ονομαζόταν το 3-θυρο μοντέλο που αρχικά απο-
καλύφθηκε το 2017. Με τη διαφορά ότι πλέον το 
αυτοκίνητο παραγωγής είναι 5-θυρο. Και αυτό 
από μόνο του είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα 
απέναντι στο ηλεκτρικό Fiat 500, που για πολ-
λούς είναι ίσως ο μοναδικός ανταγωνιστής του 
Honda e. Τουλάχιστον σχεδιαστικά.

Ψάχνοντας στις λεπτομέρειες βρίσκεις πολλά 
ενδιαφέροντα στοιχεία. Όπως για παράδειγμα 
τα χερούλια που δεν προεξέχουν από τη γραμμή 
της πόρτας και αναπτύσσονται αυτόματα όταν 
ξεκλειδώσεις. Γενικά τίποτα δεν προεξέχει, ούτε 
καν η κεραία οροφής. Ακόμη τα πίσω χερούλια 
είναι επιμελώς κρυμμένα, κάνοντας το αυτοκίνη-
το όντως να μοιάζει 3θυρο.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον σχεδιαστικό στοιχείο 
στο Honda e είναι τα εμπρός κυκλικά φώτα, τα 
οποια και έχουν ρετρό στοιχεία παρότι full LED. 
Ίσως το όλο ρετρό ενισχύεται και από αυτό το 
μαύρο πάνελ με την εσωτερική καμπύλη. Μοιά-
ζει από μακριά με μια μεγάλη γρίλια. Το πίσω 
μέρος μάλιστα είναι πανομοιότυπο με το εμπρός, 
αφού έχουμε και πάλι το μαύρο πάνελ και δύο 
κυκλικά φώτα στις άκρες. Και βέβαια κάτι που 
είναι ακόμη πιο κουλ… είναι η απουσία εξωτερι-
κών καθρεπτών, στη θέση των οποίων υπάρχουν 
κάμερες που προβάλλουν εικόνα σε δύο οθόνες 
μέσα στο ταμπλό.

Πλήρως ψηφιακό εσωτερικό
Το εντυπωσιακότερο στοιχείο στο εσωτερικό 
είναι οι 5 οθόνες. Αριστερά και δεξιά έχουμε τις 
δύο οθόνες 6’’ για τους καθρέπτες, πίσω από το 
τιμόνι έχουμε τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 8 
ιντσών και στο κέντρο έχουμε δύο μεγάλες οθό-
νες infotainment από 12,3’’ η καθεμιά. Ακόμα 
και ο κεντρικός καθρέπτης μπορεί να γίνει οθό-
νη και να προβάλει εικόνα από την πίσω κάμερα.

Αυτό που δε συναντάς συχνά πάντως σε αυ-
τοκίνητα είναι μια θύρα HDMI αλλά και μία 
κανονική πρίζα, που εκτός από το ότι μπορείς να 
φορτίσεις ένα laptop, μπορείς να συνδέσεις ακό-
μη και ένα Playstation και να παίξεις παιχνίδια 
στην οθόνη του ταμπλό!

Πέρα από τα gadget ό,ως, πολύ καλή είναι και η 
συνολική αίσθηση ευρυχωρίας, αφού το γεγο-
νός ότι είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο επιτρέπει 
ένα πλήρως επίπεδο δάπεδο. Το ταμπλό είναι 
χαμηλά και επιτρέπει καλή ορατότητα προς τα 
μπροστά, ενώ η κονσόλα περιλαμβάνει μια σειρά 
από βολικές θήκες που μπορούν να αλλάζουν 
μέγεθος.

Στις πίσω θέσεις θα φιλοξενηθούν αποκλειστικά 
έως δύο επιβάτες. Μάλιστα εδώ το δάπεδο λόγω 
της μπαταρίας είναι κάπως ψηλό, κάτι που ίσως 
προβληματίσει ενήλικες επιβάτες άνω του μέσου 
αναστήματος. Εκεί όμως που τα πράγματα δυ-
σκολεύουν είναι ο χώρος αποσκευών. Τα 171 lt 
είναι πολύ λίγα και αν κουβαλάμε και τα καλώδι-
α της φόρτισης, τότε απομένει ακόμη λιγότερος 
χώρος. Πρακτικά θα βολέψει μόνο για καθημερι-
νή χρήση με μικροπράγματα, 1-2 backpack και 
κάποια ψώνια.

Αρνητικά
•  Αυτονομία

•  Τιμή

•  Χώρος αποσκευών

Θετικά
•  Στυλ

•  Τεχνολογία

•  Επιδόσεις
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ΔΟΚΙΜΗ HONDA E

Στο δρόμο  
με το Honda e
Οι περισσότεροι το πρώτο πράγμα που 
θέλουν να γνωρίζουν για ένα ηλεκτρι-
κό αυτοκίνητο, είναι το πόσο μακριά 
θα φτάσει με μία φόρτιση. Το Honda 
e λοιπόν, δε θα πάει και τόσο μακριά. 
Επισήμως η αυτονομία του είναι 210 
με 220 χλμ. Στην πράξη όμως μια 
ρεαλιστική αυτονομία είναι της τάξεως 
των 170 χλμ. Όμως, αυτό είναι ένα 
αυτοκίνητο κυρίως για χρήση εντός 
πόλης, άρα λοιπόν με καθημερινή χρή-
ση, ένας μέσος οδηγός θα χρειαστεί 
φόρτιση 2-3 φορές την εβδομάδα.

Μικρή αυτονομία σημαίνει μικρή 
μπαταρία και το ουσιαστικό πλεονέ-
κτημα εδώ είναι το μικρότερο βάρος, 
αφού οι μπαταρίες ενός ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου είναι και το πιο βαρύ του 
εξάρτημα. Και το μικρότερο βάρος ση-
μαίνει καλύτερη οδική συμπεριφορά 
και βέβαια πιο fun-to drive χαρακτή-
ρα. Και στην πράξη το Honda e έχει 
μια μπαταρία χωρητικότητας 35,5 
kWh, η οποία και ζυγίζει 228 κιλά. Και 
ναι είναι ένα fun-to-drive αυτοκίνητο. 

Αυτό που είναι ενδιαφέρον εδώ είναι 
πως παρά τη μικρή μπαταρία του, 
το αυτοκίνητο είναι πολύ αποδοτικό. 
Διατίθεται μάλιστα σε δύο εκδόσεις 
ισχύος, με την ίδια ακριβώς μπαταρία. 
Η βασική έκδοση αποδίδει 136 ίπ-
πους, ενώ η δεύτερη, όπως το αυτοκί-
νητο της δοκιμής μας, αποδίδει 154. 
Και είναι γρήγορο, πολύ περισσότερο 
από όσο περιμένεις από ένα χαριτω-
μένο αυτοκίνητο πόλης. Οι 154 ίπποι 
σε συνδυασμό με τα 315 Nm ροπής 
διαθέσιμα άμεσα και παντού, μεταμορ-
φώνουν το Honda e σε μια αθόρυβη 
βολίδα! Η αμεσότητα στο δεξί πεντάλ 
είναι τέτοια που θα ζήλευαν πολλά 
turbo hatch των 200+ ίππων. Ειδικά 
από στάση, ενώ το γεγονός ότι η κίνη-
ση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς 
και όχι στους μπροστινούς κάνει τα 
πράγματα σίγουρα πιο ενδιαφέροντα.

Η τυπική επιτάχυνση 0-100 km/h 
γίνεται σε 8,3 δευτερόλεπτα, ενώ όπως 
συμβαίνει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 
υπάρχει κόφτης για την τελική ταχύτη-
τα. Εδώ στα 145 km/h. Όσο για τη 
φόρτιση, η μικρή μπαταρία των 35,5 
kwh σημαίνει και ταχύτερη φόρτιση. 
Έτσι σε ένα wallbox, το οποίο μάλιστα 
η εταιρία προσφέρει αυτή την περίοδο 
δωρεάν με ένα Honda e, ένα γέμισα 
από το μηδέν γίνεται σε περίπου 4 
ώρες. Σε έναν 50kW ταχυφορτιστή 
η μπαταρία μπορεί να πάρει 80% σε 
μόλις 30 λεπτά, ενώ υποστηρίζεται 
φόρτιση έως και 100kW. Η υποδοχή 
για το καλώδιο είναι κάτω από αυτό 
το μαύρο κάλυμμα στο καπό, το οποίο 
μάλιστα ανοίγει αυτόματα, από το 
τηλεκοντρόλ ή από ένα μπουτόν στη 
μάσκα.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα στο Honda e 
είναι η πίσω ανάρτηση, η οποία και 
είναι ανεξάρτητη. Που σημαίνει ότι 
παρέχει αισθητά καλύτερη άνεση σε 
κακής ποιότητας δρόμους αφού ο κάθε 
τροχός αποσβένει χωριστά τις ανω-
μαλίες. Πολύ καλό σε αίσθηση είναι 
το τιμόνι, τουλάχιστον πολύ καλύτερο 
από ένα τυπικό αυτοκίνητο πόλης. Η 
αίσθηση που σου δίνει αρμόζει στον 
συνολικά ζωηρό χαρακτήρα του, ενώ 
ενδιαφέρον έχει και η σχεδίαση του 
τιμονιού με 2 ακτίνες και όχι 3. 

Εξοπλισμός και τιμή
Το Honda-e διατίθεται στην Ελλάδα σε δύο υπερπλήρη επίπεδα εξοπλισμού. Ως στάνταρ 
έχει όλες τις οθόνες στο ταμπλό, τον εσωτερικό καθρέπτη με οθόνη, αυτόματο κλιματισμό, 
θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, κάμερα πίσω, σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος, 
πανοραμική γυάλινη οροφή, αυτόματα φώτα (όλα τεχνολογίας LED) και βεβαίως όλο το 
πακέτο με τις θύρες USB, HDMI, ασύρματο mirroring και την παλέτα συστημάτων ασφα-
λείας της Honda.

Και με όλα αυτά το ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Honda ξεκινά από 35.990 ευρώ στη βασική 
έκδοση των 136 ίππων, χωρίς να υπολογίζεται η πρόσθετη κρατική επιδότηση. Η έκδοση 
Advance των 154 ίππων κοστίζει 38.990 ευρώ.

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά
Honda e Advance
Κινητήρας: Ηλεκτρικός

Ισχύς: 154 ps

Ροπή: 310 Nm

0-100 km/h: 8,3 sec

Τελική ταχύτητα: 145 km/h 
(ηλεκτρονικά περιορισμένη)

Αυτονομία*: 210 km σε μικτές 
συνθήκες (222 στην έκδοση 136ps)

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
(kWh/100Km): 17,8

Χρόνος φόρτισης σε απλή πρίζα: 15h 
5’ (0-100% σε AC 2,3kW)

Βάρος: 1.547 kg

Χώρος αποσκευών: 171 lt

*εργοστασιακή μέτρηση κατά WLTP

Αρχική τιμή Honda e 136ps: 35.990€
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής, έκδοση 
Advance 154ps: 38.990€
(δεν υπολογίζεται η πρόσθετη κρατική 
επιδότηση)
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ΔΟΚΙΜΗ Δείτε τη video-δοκιμή στο κανάλι μας στο YouTube:  

 https://youtu.be/VqpQXRh_NfY

Ford Puma ST: SUV  
και hot-hatch μαζί

Το γνωρίζαμε ότι η γενικότερη τάση της 
αυτοκίνησης είναι τα SUV αμαξώματα, αλλά 
κανείς δε θα μπορούσε να προβλέψει ότι 
θα δούμε και τα hot-hatches να SUVοποι-

ούνται. Και όπως το Fiesta έγινε Puma, έτσι και 
το Fiesta ST έγινε Puma ST. Η Ford Performance 
τόλμησε και έκανε την τρέλα πράξη. Έφτιαξε ένα 
γνήσιο hot-hatch και του έδωσε SUV σχήμα. Kαι 
μη νομίζετε πως θα σταματήσει εδώ. Γιατί από 
το 2022 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλλυ, το 
Fiesta WRC θα δώσει τη θέση του στο Puma 
WRC.

Γνώριμη  
σχεδίαση  
εσωτερικά
Σχεδόν τίποτα δεν αλλάζει 
στο εσωτερικό του Puma ST 
σε σύγκριση με ένα απλό 
Puma ST Line X. Έχουμε το 
ίδιο ταμπλό, την ίδια οθόνη 
αφής για το infotainment και 
φυσικά τους ίδιους χώρους 
με τα υπόλοιπα Puma. Ακόμη 
και το megabox είναι πίσω, 
κάτω από τον τυπικό χώρο 
αποσκευών. Όμως το ST πέρα 
από το λογότυπο στο τιμόνι 
και τα μαρσπιέ με τα σήματα 
της Ford Performance έχει 
μερικές ακόμη λεπτομέρειες 
που το διαφοροποιούν. Όπως 
για παράδειγμα μια σειρά 
από πρόσθετες ενδείξεις 
στον πίνακα οργάνων, με 
πληροφορίες που αφορούν 
στις επιδόσεις, με θερμοκρασία 
λαδιού και πίεση του turbo. 
Μαζί υπάρχει και ένα πρόσθετο 
μενού με το σύστημα launch 
control για να κάνουμε τέλειες 
επιταχύνσεις από στάση.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PUMA ST με ισχύ 200 
ίππων και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 
6,7 δευτερόλεπτα. Ένα SUV με όλα τα 
χαρακτηριστικά ενός γνήσιου hot-hatch 
και μάλιστα με αληθινό, μηχανικό, 
μπλοκέ διαφορικό!

Επίσης, στο Puma ST, αντί 
για την επιλογή Slippery 
υπάρχει ένα έξτρα πρόγραμμα 
Track, για χρήση σε πίστα, το 
οποίο όπως και το Sport έχει 
όλη την ισχύ του κινητήρα, 
βαρύτερο σε αίσθηση τιμόνι 
και περισσότερο ήχο από την 
εξάτμιση.

Η πιο αισθητή αλλαγή στο 
εσωτερικό είναι τα καθίσματα 
της Recaro. Παρέχουν εξαι-
ρετική πλευρική στήριξη, αν 
και σε πολύωρη χρήση ίσως 
κουράσουν. Ίσως βέβαια γι 
αυτό και η Ford Performance 
στα επόμενα μοντέλα ST θα το-
ποθετεί τα δικά της καθίσματα 
και μάλιστα με ενσωματωμένα 
προσκέφαλα. Η αρχή θα γίνει 
με το νέο Fiesta ST και βεβαίως 
θα τα πάρει στην πορεία και το 
Puma ST.
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ΔΟΚΙΜΗ

Με 200 ίππους
Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνώριμος απο 
το Fiesta ST 1.500άρης EcoBoost κινητήρας, 
με απόδοση 200 ίππους. Η μέγιστη ισχύς είναι 
διαθέσιμη στις 6.000 σαλ. και η μέγιστη ροπή 
εδώ έχει αυξηθεί στα 320 Nm και είναι δια-
θέσιμη μεταξύ 2.500 και 3.500 σ.α.λ. Και όλα 
αυτά περνούν στους εμπρός τροχούς, με ένα 
αποκλειστικά μηχανικό 6άρι κιβώτιο ταχυτή-
των. Ακριβώς το ίδιο κιβώτιο με το Fiesta ST, 
το οποίο έχει και λειτουργία flat-shift, επιτρέ-
ποντας αλλαγές ταχυτήτων με το γκάζι στο 
πάτωμα.

Εκεί που γίνεται όμως ακόμη πιο ενδιαφέ-
ρον το αυτοκίνητο, είναι με το έξτρα πακέτο 
Performance, κόστους περίπου 1000 ευρώ, 
το οποίο και φορά το αυτοκίνητο της δοκιμής 
μας. Στην ουσία μιλάμε για ένα διαφορικό 
περιορισμένης ολίσθησης, ένα παραδοσιακό 
μηχανικό μπλοκέ της Quaife, το οποίο και βελ-
τιώνει δραματικά τη συμπεριφορά του αυτοκι-
νήτου στις στροφές. Το ίδιο πακέτο περιλαμβά-
νει και σύστημα Launch Control για να έχουμε 
πάντα την καλύτερη δυνατή επιτάχυνση από 
στάση, μαζί με shift lights στο καντράν σαν τα 
αγωνιστικά αυτοκίνητα. Έτσι τα 100 km/h από 
στάση έρχονται σε 6,7 δευτερόλεπτα.

Τιμές
Αρχική τιμή  
Ford Puma ST: 
35.895 ευρώ
Τιμή αυτοκινήτου 
δοκιμής:  
39.305 ευρώ

Αρνητικά
•  Τιμή (από 35.895 ευρώ)

•  Άνεση στην καθημερινότητα

Θετικά
•  Επιδόσεις

•  Οδική συμπεριφορά

•  Διακριτική εμφάνιση

FORD PUMA ST

Αίσθηση που  
δεν θυμίζει SUV
Στο κομμάτι της οδικής συμπεριφοράς, 
το Puma ST θυμίζει περισσότερο σπορ 
αυτοκίνητο και λιγότερο SUV. Και πέρα 
από το γεγονός ότι κάθεσαι λίγο ψηλό-
τερα από το συνηθισμένο, τίποτα άλλο 
δε δίνει την αίσθηση ότι οδηγείς ένα 
SUV. Το ST έχει διαφορετική ανάρτηση 
από το απλό Puma, με πατενταρισμένα 
ελατήρια ανακατανομής πλευρικών 
φορτίων, τα οποία είναι και σκληρότε-
ρα. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις στον 
ημιάκαμπτο πίσω άξονα, στις αντι-
στρεπτικές δοκούς και βεβαίως στα 
αμορτισέρ. Η απόκριση του συστήματος 
διεύθυνσης είναι κατά 25% ταχύτερη 
από τα απλά Puma, ενώ έχουμε μικρό-
τερο βραχίονα τιμονιού και ταχύτερη 
κρεμαγιέρα. Με άλλα λόγια το εξαιρετι-
κό σε αίσθηση τιμόνι του απλού Puma, 
εδώ είναι πιο ακριβές και πολύ πιο 
γρήγορο.

Τα φρένα στο ST είναι μεγαλύτερα από 
εκείνα του απλού Puma. Οι εμπρός 
δίσκοι είναι 325 χλστ, κατά 17% με-
γαλύτεροι δηλαδή, ενώ οι πίσω δίσκοι 
είναι στα 271 χλστ. Και η αίσθηση 
στο πεντάλ είναι διαφορετική και πιο 
άμεση. Τον δικό τους ρόλο στο τελικό 
στήσιμο του αυτοκινήτου παίζουν και 
τα κορυφαία Michelin Pilot Sport 4S, 
με ζάντες 19 ιντσών.

Εκεί όμως που “πονάει” το Puma ST 
είναι εντός πόλης. Ειδικά με τις 19άρες 
ζάντες, το αυτοκίνητο σχεδόν χορο-
πηδάει στις ανωμαλίες, τόσο λόγω της 
σκληρής ανάρτησης όσο και του εξαιρε-
τικά χαμηλού προφίλ. Επίσης ένα έξτρα 
χείλος στον εμπρός προφυλακτήρα, 
μειώνει αισθητά την απόσταση από το 
έδαφος σε σύγκριση με τις συμβατικές 
εκδόσεις. Βέβαια ο αληθινός χαρακτή-
ρας του Puma ST ξεδιπλώνεται εκτός 
πόλης και ειδικά σε ορεινές διαδρομές 
με στροφές. Εκεί το ST νιώθει στο σπίτι 
του και παρέχει κορυφαία οδηγική 
απόλαυση. Απο την εξίσωση φυσικά δε 
μπορούμε να παραλείψουμε και τον ήχο 
του κινητήρα που σε συνδυασμό με τον 
ρυθμίσιμο ήχο της εξάτμισης (από τα 
driving modes) δημιουργούν τις κατάλ-
ληλες προϋποθέσεις για χαμόγελα.
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DESIGN FIAT 500 3+1

FIAT 500 3+1: 
Καινοτομία και 
πρακτικότητα με 
αξεπέραστο στιλ
ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ που χαρακτηρίζουν το νέο ηλεκτρικό  
FIAT 500, η ύπαρξη της έκδοσης 3+1 είναι εκείνη που έχει προκαλέσει 
τη μεγαλύτερη αίσθηση.

Η παρουσίαση του νέου ηλε-
κτρικού FIAT 500, επανάφερε 
την αισιοδοξία στο χώρο του 
αυτοκινήτου. Ακριβώς όπως 

έκαναν στο παρελθόν οι δύο προηγού-
μενες γενιές του μοντέλου. Το 1957 το 
πρώτο 500 έκανε πράξη τον εκδημο-
κρατισμό της αυτοκίνησης, κάνοντας 
εφικτή την απόκτηση ενός ατομικού 
μέσου μετακίνησης για το ευρύ κοινό. 
Το 2007 η δεύτερη γενιά έφερε το 
ξεχωριστό στιλ στην κατηγορία των 
αυτοκινήτων πόλης και σήμερα, το νέο 
αμιγώς ηλεκτρικό 500, επαναπροσδιο-
ρίζει την έννοια των αστικών μετακι-
νήσεων. Με έναν πρακτικό, τεχνολογι-
κά προηγμένο και βιώσιμο για όλους 
τρόπο.

Το ηλεκτρικό 500 είναι το μοναδικό 
μοντέλο στην κατηγορία του που είναι 
διαθέσιμο σε τρεις τύπους αμαξώματος 
(Hatchback, Cabrio & 3+1). Μια επι-
λογή η οποία είναι απόλυτα συμβατή 
με τη φιλοσοφία της μάρκας, όπου η 
καινοτομία, η πρακτικότητα και το στιλ 
συνυπάρχουν με ιδανικό τρόπο. Οι 
αγοραστές του 500 εξελίσσονται και οι 
σχεδιαστές της FIAT δημιουργούν για 
να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. 
Οι νέοι που οδηγούσαν το συμβατικό 
500 σαν το απόλυτο life-style αυτοκί-
νητο έγιναν εργαζόμενοι γονείς. Πλέον 
αναζητούν το ιδανικό τρόπο για να 
πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο 
και στις υπόλοιπες δραστηριότητες 
τους με ασφάλεια, άνεση και πρακτι-
κότητα. Παράλληλα όμως δεν θέλουν 
να χάσουν την ευελιξία που απολαμ-
βάνουν από το αγαπημένο τους 500. 
Ούτε βεβαίως το μοναδικό του στιλ!

Εδώ έρχεται το 3+1 να καλύψει όλες 
τις πρακτικές τους ανάγκες με έναν 
απλό, όσο και καινοτόμο τρόπο. Η προ-
σθήκη μιας δεύτερης πόρτας από την 
πλευρά του συνοδηγού, η οποία ανοί-
γει σε αντίθετη φορά σε γωνία σχεδόν 
90ο επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση 
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Έτσι 
γίνεται ιδιαίτερα εύκολη η είσοδος και 
έξοδος των παιδιών. Ειδικά σε εκείνες 
τις ηλικίες που απαιτείται και η χρήση 
του ειδικού καθίσματος. Η συγκεκριμέ-
νη λύση σαν σύλληψη κάθε άλλο παρά 
άγνωστη είναι στο χώρο του αυτοκι-
νήτου. Η εφαρμογή της όμως στο ηλε-
κτρικό 500 έγινε με έναν πραγματικά 
καινοτόμο τρόπο. Αυτός παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχεδιαστικό 
και μηχανολογικό επίπεδο.

Ίδιες εξωτερικές 
διαστάσεις, το ίδιο 
μοναδικό στιλ
Η προσθήκη της δεύτερης πλαϊνής 
πόρτας ολοκληρώθηκε χωρίς οι σχε-
διαστές να αυξήσουν στο ελάχιστο τις 
διαστάσεις του μοντέλου. Με αυτό τον 
τρόπο διατήρησαν στο ακέραιο την 
παροιμιώδη ευελιξία του ηλεκτρικού 
500 και κυρίως το μοναδικό του στιλ. 
Σκοπός ήταν η σημαντική αύξηση του 
επιπέδου πρακτικότητας, χωρίς την 
προσθήκη στοιχείων που θα αλλοί-
ωναν την εικόνα του μοντέλου. Η 
προσεκτική σχεδίαση των αρμών και 
των σημείων σύνδεσης της πόρτας με 
το αμάξωμα δημιούργησαν ένα σύνολο 
που δύσκολα θα ξεχωρίσει κανείς με 
την πρώτη ματιά από την απλή 3θυρη 
έκδοση του μοντέλου. Ακόμη, η ορατό-
τητα δεν περιορίστηκε στο ελάχιστο σε 
σχέση με τις υπόλοιπες εκδόσεις.

Κανένας συμβιβασμός 
στην ακαμψία και την 
ασφάλεια
Η απουσία μεσαίας κολώνας στην 
πλευρά του συνοδηγού αποτέλεσε 
ιδιαίτερη πρόκληση για τους μηχα-
νικούς. Έπρεπε να βρεθούν τρόποι 
για να διατηρήσουν την ακαμψία 
του συνόλου, αλλά και το συνολικό 
επίπεδο παθητικής ασφάλειας. Η 
ενισχυμένη δομή στο νέο πλαίσι-
ο του ηλεκτρικού 500 αποτέλεσε 
σύμμαχο τους. Αφού με πολύ μικρές 
ενισχύσεις κατέστη δυνατή η επίτευ-
ξη του στόχου.

Το εξαιρετικά στιβαρό τμήμα που 
φιλοξενεί τη μπαταρία και το χα-
μηλότερο κέντρο βάρους σε σχέση 
με τα συμβατικά οχήματα επίσης 
συνέβαλαν στο να απαιτηθούν 
ελάχιστες παρεμβάσεις, σε σχέση με 
τη σχεδίαση της έκδοσης hatchback. 
Παράλληλα, η ίδια η σχεδίαση της 
μικρής πλαϊνής πόρτας και κυρίως 
ο τρόπος που αυτή ασφαλίζει με 
το αμάξωμα και την κυρίως πόρτα, 
δημιουργούν μια «εικονική» μεσαία 
κολώνα. Έτσι με κλειστές τις πόρτες 
η έκδοση 3+1 δεν έχει ουσιαστικά 
καμία διαφορά σε αυτό τον τομέα με 
την «κλασσική» έκδοση hatchback.

Ελάχιστη  
αύξηση  
του βάρους
Βασικό στοιχείο που επη-
ρεάζει την αποδοτικότητα 
ενός αυτοκινήτου είναι το 
βάρος. Η προσθήκη θυρών 
και των σχετικών ενισχύ-
σεων συχνά επιβαρύνει 
σημαντικά το βάρος ενός 
μοντέλου. Μια αύξηση που 
συχνά ξεπερνά κατά πολύ 
τα 100 κιλά. Στην περί-
πτωση του 500 3+1, παρά 
την απουσία κεντρικής 
κολώνας και τις πρόσθετες 
ενισχύσεις, το βάρος αυξή-
θηκε κατά μόλις 30kg. Ως 
αποτέλεσμα, η έκδοση έχει 
πρακτικά τις ίδιες επιδόσεις 
και αυτονομία (314χλμ. σε 
μικτές συνθήκες και έως 
447χλμ. σε αστικές συνθή-
κες) με τo 3θυρo.

Ευελιξία στη 
γραμμή  
παραγωγής
Με το θέμα της παραγωγής 
και την πολυπλοκότητα της 
να αποτελεί έναν από τους 
βασικούς προβληματισμούς 
στις αυτοκινητοβιομηχα-
νίες, η FIAT με το 500 3+1 
εφάρμοσε μια νέα διαδικα-
σία συναρμολόγησης. Αυτή 
δίνει εξαιρετική ευελιξία 
στο εργοστάσιο να εντάσσει 
επί της ουσίας στην ίδια 
γραμμή παραγωγής την έκ-
δοση 3+1. Χωρίς ιδιαίτερες 
τροποποιήσεις σε μηχανο-
λογικό επίπεδο, αλλά και 
εργασιακό φόρτο για το 
προσωπικό. Η συγκεκρι-
μένη τακτική μειώνει την 
πολυπλοκότητα. Διατηρεί 
σε κορυφαίο επίπεδο την 
ποιότητα παραγωγής και 
παράλληλα μειώνει στο 
ελάχιστο την αύξηση του 
κόστους που προκύπτει από 
την προσθήκη της επιπλέον 
πόρτας.

Το ηλεκτρικό 500 3+1 
εφοδιάζεται (όπως και τα 
υπόλοιπα 500) με προηγμέ-
να συστήματα πολυμέσων, 
συνδεσιμότητας και υπο-
βοήθησης της οδήγησης. 
Μάλιστα είναι το πρώτο 
μοντέλο της κατηγορίας 
με δυνατότητα αυτόνομης 
οδήγησης επιπέδου 2. 
Πρακτικά προσφέρει όλα τα 
πλεονεκτήματα της έκδοσης 
hatchback, με επιπλέον 
ένα κορυφαίο επίπεδο 
πρακτικότητας για όσους 
χρησιμοποιούν συχνά τις 
πίσω θέσεις του αυτοκι-
νήτου. Παράλληλα, όλες 
οι εκδόσεις του μοντέλου 
διαθέτουν λιανική τιμή προ 
φόρων κάτω από τις 30.000 
ευρώ. Έτσι επωφελούνται 
από το πρόγραμμα κρατικής 
επιδότησης «Κινούμαι Ηλε-
κτρικά», το οποίο προσφέρει 
όφελος έως και 6.000 ευρώ.
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HYPERCAR HYPERCAR

Αυτό είναι 
το Chaos. 
Το πρώτο 
ελληνικό 
Hypercar!
ΜΕ 3.000+ ΙΠΠΟΥΣ από έναν turbo 
V10 κινητήρα βενζίνης 4,0 λίτρων και 
επιδόσεις που συγκρίνονται με μονοθέσιο 
της Formula 1, το Chaos της Spyros 
Panopoulos Automotive είναι αν μη τι 
άλλο πολλά υποσχόμενο!

Την 1η Νοεμβρίου 2021 αποκαλύφθηκε το περιβόητο 
Chaos. Η εταιρία του κ. Σπύρου Πανόπουλου αποκάλυψε 
όλες τις πτυχές του υπερ-αυτοκινήτου, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και μια σειρά από φωτογραφίες. H 

Spyros Panopoulos Automotive θα κατασκευάσει σύμφωνα με 
τα ανακοινωθέντα, περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και όλα 
θα παραχθούν στην Ελλάδα για να διατεθούν παγκοσμίως. Αυτά 
θα είναι διαθέσιμα σε δύο εκδόσεις ισχύος, την Earth και Zero 
Gravity.

Και στις δύο περιπτώσεις θα υπάρχει ένας 4-λιτρος V10 κινητή-
ρας βενζίνης με δύο ανθρακονημάτινα turbo. Στη «βασική» έκδο-
ση θα αποδίδει 2.048 ίππους και 1.389 Nm ροπής, επιτρέποντας 
όριο στροφαρίσματος έως τις 11.000 σ.α.λ.! Ανάμεσα σε λεπτομέ-
ρειες που ξεχωρίζουν είναι η χρήση τιτανίου στις κυλινδροκεφα-
λές, στο στρόφαλο, στους εκκεντροφόρους, στα πιστόνια και στις 
βαλβίδες. Το Chaos Earth, θα μπορεί σύμφωνα με το δημιουργό 
του να κάνει το 0-100 km/h σε μόλις 1,9 δευτερόλεπτα, το 100-
200 km/h σε 2,7 δλ, το 0-300 km/h σε 7,9 δλ. και το 400άρι σε 
8,1 δλ. Η τελική ταχύτητα υπολογίζεται να ξεπερνά τα 500 km/h! 
Όλα αυτά, το πιο αργό από τα δύο μοντέλα Chaos!!!

Με 3000+ ίππους το ισχυρότερο Chaos
Η δεύτερη και ισχυρότερη έκδοση του SPA Chaos είναι η Zero 
Gravity και έχει απόδοση 3.065 ίππων και 1.983 Nm ροπής. 
Εδώ ο V10 κινητήρας θα έχει μπλοκ κινητήρα από μαγνήσιο κα-
τασκευασμένο σε 3D printer, κεραμικά πιστόνια και μπιέλες από 
carbon. Ο κινητήρας εδώ θα μπορεί να στροφάρει έως τις 12.200 
σ.α.λ. και να προσφέρει επιτάχυνση έως και 3G. Οι επιδόσεις 
μάλιστα λέγονται ότι θα είναι συγκρίσιμες με μονοθέσιο της F1, 
αφού το 0-100 χρειάζεται μόλις 1,55 δευτερόλεπτα, το 100-200 
km/h 1,7 (!) δευτερόλεπτα και τα 300 km/h από στάση 7,1 δλ. Το 
400άρι θα μπορεί να το ολοκληρώσει σε 7,5 δευτερόλεπτα.

Το Chaos θα είναι τετρακίνητο, με κατανομή ροπής 65% πίσω 
και 35% εμπρός. Χαρακτηριστικό είναι πως η εταιρία Spyros 
Panopoulos Automotive, σύμφωνα με τα λεγόμενα του δημιουρ-
γού θα κατασκευάζει όλα τα τμήματα του αυτοκινήτου σε δικές 
της εγκαταστάσεις από ιδιαίτερα εξωτικά υλικά και με μεθόδους 
που δε χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία. Έτσι 
έχουμε δαγκάνες φρένων από τιτάνιο, ζάντες 21 ή 22’’ από τιτά-
νιο ή carbon και γενικότερα χρήση πολύ ιδιαίτερων υλικών στο 
αμάξωμα όπως αλουμίνιο υπερυψηλής αντοχής, τιτάνιο, carbon 
και zylon. Επίσης το 78% του αυτοκινήτου είναι κατασκευασμέ-
νο σε 3D εκτυπωτή.

Σχεδίαση  
που προκαλεί
Ως ένα hypercar με εξωπραγματικές επι-
δόσεις για όχημα με άδεια κυκλοφορίας, 
το Chaos έχει σχεδίαση που δε συγκρί-
νεται με τίποτα άλλο. Είναι προφανές ότι 
όλη η μορφή του οχήματος έχει σχεδια-
στεί για να μπορέσει να υποστηρίξει τις 
επιδόσεις του. Ειδικά το εμπρός μέρος 
μοιάζει να ενσωματώνει μια ολόκληρη αε-
ροτομή από μονοθέσιο της Formula 1, με 
πολλαπλά πτερύγια και κάθετα splitters.

Οι εμπρός τροχοί είναι καλυμμένοι 
από ιδιαίτερα αεροδυναμικά φτερά που 
επιτρέπουν τη ροή του αέρα μέσα από 
αυτά, επανακατευθύνοντας τον αέρα προς 
τους πίσω αεραγωγούς. Η πίσω όψη του 
αυτοκινήτου ξεχωρίζει από τα LED φωτι-
στικά, τις ψηλά τοποθετημένες τέσσερις 
εξατμίζεις και έναν τεράστιο διαχύτη. 
Το αυτοκίνητο δεν έχει πίσω αεροτομή, 
κάτι που δείχνει πως υπάρχει τεράστια 
αεροδυναμική μελέτη από κάτω, ώστε το 
αυτοκίνητο να μένει κολλημένο στο δρό-
μο. Ίσως όμως το πιο εντυπωσιακό όλων 
είναι το πόσο χαμηλά «κάθεται» το Chaos 
στο δρόμο, αφού δε δείχνει να απέχει 
και περισσότερο από ένα μονοθέσιο της 
F1. Κάτι φυσικά που σε μια τυπική βόλτα 
ίσως αποτελέσει πρόβλημα, ακόμη και 
στους καλύτερους δρόμους της Ευρώπης.

Διαστημική και η τιμή
Οι παραγγελίες του SPA Chaos έχουν 
επισήμως ανοίξει. Οι δύο εκδόσεις θα 
είναι διαθέσιμες σε αστρονομικά ποσά, 
ξεκινώντας από 5,5 εκ. ευρώ στην έκδοση 
Earth των 2.000ps και φτάνουν τα 12,5εκ. 
ευρώ στην κορυφαία έκδοση Zero Gravity 
με 3.000+ps.

Αυτό όμως που μένει τώρα είναι να 
επιβεβαιωθούν όλα τα παραπάνω, αφού 
προς το παρόν υπάρχουν μόνο ψηφιακές 
εικόνες και πίνακες με τεχνικά χαρακτη-
ριστικά. Το Chaos έχει πολλά να αποδείξει 
και σίγουρα θα περιμένουμε με αγωνία να 
δούμε αν τα απίστευτα χαρακτηριστικά 
του το καθιστούν και ένα από τα ταχύτερα 
αυτοκίνητα στον πλανήτη!

Διαστημικό  
εσωτερικό
Και αν δεν εντυπωσιάζουν τόσο η 
εξωτερική σχεδίαση και τα τεχνι-
κά χαρακτηριστικά, το cockpit του 
Chaos έρχεται να το αλλάξει αυτό. 
Τίποτα στο εσωτερικό δε θυμίζει 
τυπικό αυτοκίνητο, πέρα από το 
ότι υπάρχει κάτι σαν τιμόνι και 
δύο πεντάλ. Η καμπίνα κάνει 
χρήση επαυξημένης πραγματι-
κότητας, με τον οδηγό να βλέπει 
όλες τις ενδείξεις απευθείας στο 
παρμπρίζ. Μάλιστα μπορεί με 
συγκεκριμένες χειρονομίες να 
ελέγξει διάφορες λειτουργίας. Το 
τιμόνι θυμίζει σε σχήμα αυτό ενός 
αγωνιστικού μονοθεσίου, ενσω-
ματώνει μια ψηφιακή επιφάνεια 
με διάφορες ενδείξεις και φυσικά 
είναι επίσης εκτυπωμένο με λαβές 
από carbon.

Το σασί είναι μονοκόκ, κατα-
σκευασμένο από Zylon, υλικό 
ισχυρότερο από το ατσάλι και τα 
ανθρακονήματα. Και βεβαίως το 
Zylon είναι εκτεθειμένο σε κοινή 
θέα στο εσωτερικό του Chaos.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...  ...& ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Εξαντλητικές δοκιμές  
για το νέο Ford Ranger
Η Ford συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την εξέλιξη 
του νέου Ranger αλλά και τις εξαντλητικές δοκιμές 
του νέου μοντέλου-μύθου στην κατηγορία των pick-up 
αυτοκινήτων, στα πλέον απαιτητικά περιβάλλοντα του 
πλανήτη. 

Έως τώρα, το νέο Ford Ranger – το οποίο θα ανακοινω-
θεί αργότερα μέσα στο έτος και θα λανσαριστεί το 2023 
– έχει καταθέσει τα διαπιστευτήρια του στις ακραίες 
κλιματολογικές συνθήκες της ερήμου καλύπτοντας με 
επιτυχία περισσότερα από 10.000 χιλιόμετρα, απόστα-
ση που ισοδυναμεί πρακτικά με 1.250.000 χιλιόμετρα 
χρήσης από πελάτες και σχεδόν 625.000 χιλιόμετρα 
οδήγησης σε σκληροτράχηλα εδάφη με πλήρες φορτίο.

Με την ειδική σειρά (RED), η Fiat, αποτε-
λεί την πρώτη μάρκα αυτοκινήτων στον 
κόσμο που δημιουργεί μια σειρά μοντέλων, 
αφενός με στόχο την οικονομική ενίσχυση 
του φιλανθρωπικού οργανισμού (RED) και 
αφετέρου την περαιτέρω ευαισθητοποίηση 
του κοινού όσον αφορά στην αντιμετώπι-
ση των πανδημιών.
Η γκάμα (500) RED στην Ελλάδα περι-
λαμβάνει το νέο ηλεκτρικό (500) RED, το 
υβδριδικό (500) RED, καθώς και το SUV 
(500Χ) RED. «Σημαιοφόρος» αυτής της 
προσπάθειας για την αντιμετώπιση των 
πανδημιών είναι το νέο ηλεκτρικό 500, 
ένα αυτοκίνητο που ανοίγει μια νέα σελίδα 
στις αστικές μετακινήσεις χάρη στη ξεχω-
ριστή σχεδίαση, την προηγμένη τεχνολογί-
α, αλλά και τον προσιτό του χαρακτήρα.
Όπως είναι αναμενόμενο, το κόκκινο 
χρώμα κυριαρχεί στο αμάξωμα και στο 
εσωτερικό των μοντέλων της ειδικής 
σειράς. Ο πλούσιος εξοπλισμός άνε-
σης και ασφάλειας, συνδυάζεται 
με αποκλειστικές στιλιστικές πι-
νελιές, όπως το λογότυπο (RED). 
Ειδικότερα για το ηλεκτρικό 
500, οι σχεδιαστές ακολού-
θησαν την πλέον ξεχωριστή 
επιλογή, όπου το κάθισμα του 
οδηγού είναι σε κόκκινο χρώμα 
και τα υπόλοιπα σε μαύρο.
Αντίστοιχα, σε εκδόσεις 
hatchback και cabrio είναι δια-
θέσιμη και η υβριδική έκδοση 
του 500, όπου με απόδοση 
70 ίππων. Για τους λάτρεις 
της περιπέτειας, το (500X) 
RED βασίζεται στην έκδοση 
Cross και είναι διαθέσιμο, τόσο 

στην κλειστή έκδοση, όσο και σε εκείνη 
με την ανοιγόμενη υφασμάτινη οροφή και 
το διακριτικό “Dolcevita”.Πέρα από τον 
πλήρη εξοπλισμό των μοντέλων της σειράς 
(500) RED, η Fiat προσφέρει ένα προηγμέ-
νο φίλτρο καμπίνας, αποτελεσματικό στο 
να εμποδίζει το 99,9% των ιών και βακτη-
ρίων. Οι επιφάνειες στο εσωτερικό (τιμόνι, 
καθίσματα, χώρος αποσκευών), έχουν 
υποστεί ειδική αντι-μικροβιακή 
επεξεργασία, ενώ με κάθε νέο 
αυτοκίνητο, ο αγοραστής 
θα παραλαμβάνει 
ένα αντι-μικροβι-
ακό κιτ και ένα 
 
 
 

ειδικό κάλυμμα για το κλειδί.
Η γκάμα (500) RED είναι διαθέσιμη στην 
Ελληνική αγορά με τιμές που ξεκινούν 
από τις 16.050 ευρώ. Περιλαμβάνεται 
5ετη εργοστασιακή εγγύηση με ισχύ έως 
200.000χλμ. και αντίστοιχης ισχύος υπη-
ρεσία οδικής βοήθειας.

Η Hyundai Mobis 
επενδύει σε κυψέλες 
καυσίμου  
υδρογόνου
Η Hyundai Mobis ανακοίνωσε την 
κατασκευή δύο νέων εργοστασίων 
κυψελών καυσίμου στην Κορέα 
για να επιταχύνει την ανάπτυξη 
του υδρογόνου και να εξασφαλίσει 
ευρύτερη κυριαρχία στην 
παγκόσμια αγορά. 
Πρόκειται για μια επένδυση 
ύψους 1,1 δις δολάρια στα δύο 
αυτά εργοστάσια, τα οποία και θα 
ξεκινήσουν τη μαζική παραγωγή 
το δεύτερο εξάμηνο του 2023. 
Όταν λειτουργήσουν πλήρως, 
οι εγκαταστάσεις αναμένεται 
να παράγουν 100.000 κυψέλες 
καυσίμου υδρογόνου ετησίως. 
Η Hyundai Mobis θα διαθέτει 
τη μεγαλύτερη παραγωγική 
δυνατότητα κυψελών καυσίμου 
παγκοσμίως και αναμένεται να 
αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη 
ώθηση στον παγκόσμια δράση για 
υδρογονοκίνηση με την προσθήκη 
νέων μονάδων παραγωγής.

H Αστυπάλαια εξηλεκτρίζεται μέρα με τη μέρα
Εντυπωσιακές οι εξελίξεις στο πρόγραμμα «Αστυπάλαια – Έξυπνο και Αειφόρο Νη-
σί», που από κοινού υλοποιούν η Ελληνική Δημοκρατία και το Volkswagen Group. 
Ήδη ολοκληρώθηκε η πιλοτική φάση χρήσης ενός στόλου ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
που είχε παραχωρήσει η Kosmocar στις εταιρείες ενοικίασης του νησιού. Tα ID.3, 
ID.4 και e-up!, αποτελώντας το 10% των προς ενοικίαση διαθέσιμων αυτοκινήτων, 
έγιναν ανάρπαστα από τους παραθεριστές, που προτίμησαν να συνδυάσουν διακο-
πές με την εμπειρία χρήσης ενός ηλεκτρικού μοντέλου.

Την ίδια στιγμή, οι δυνατότητες δημόσιας φόρτισης που προσφέρονται στην Αστυ-
πάλαια, πληθαίνουν. Ήδη έχουν τεθεί σε λειτουργία έξι διπλοί φορτιστές σε κομβικά 
σημεία του νησιού του νοτιοανατολικού Αιγαίου που παρέχουν τη δυνατότητα για 
ταυτόχρονη φόρτιση δώδεκα ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η Brembo επίσημος συνεργάτης του Gran Turismo 7
Τα φρένα της Brembo θα εξοπλίζουν τα βελτιωμένα αυτοκίνητα του Gran Turismo στις 
κονσόλες Playstayion 4 και Playstation 5. Το νέο Gran Turismo 7 θα είναι διαθέσιμο 
από τον Μάρτιο του 2022 και ήδη η αναμονή χτυπάει κόκκινο στην κοινότητα των 
racing games. Η τελευταία ανακοίνωση που έρχεται από τη δημιουργό της σειράς GT, 
Polyphony Digital Inc., αναφέρει πως η εταιρία φρένων Brembo θα είναι επίσημος 
συνεργάτης του Gran Turismo 7.

Έτσι λοιπόν, στις βελτιώσεις και αναβαθμίσεις των αυτοκινήτων στο παιχνίδι, μέσα από 
το Tuning Shop του GT7, θα υπάρχουν τα φρένα της εταιρίας. Σε αυτό το περιβάλλον, 
οι παίκτες θα μπορούν να αντικαταστήσουν τα εργοστασιακά φρένα, με τις προτάσεις 
της εταιρίας. Θα υπάρχει μάλιστα μια ευρεία γκάμα επιλογών, μέχρι και εξειδικευμένες 
λύσεις με κεραμικούς δίσκους και μεγαλύτερες δαγκάνες. Οι παίκτες θα μπορούν να επι-
λέξουν ανάμεσα σε 8 χρώματα για τις δαγκάνες. Σε κάθε περίπτωση, το GT7 αναμένεται 
να αποτελέσει για μια ακόμη φορά έναν κορυφαίο racing τίτλο για το Playstation.

Volvo XC40 
Recharge:  
Καλύτερη αυτονομία με 
νέα αναβάθμιση
Οι οδηγοί του αμιγώς ηλεκτρικού 
Volvo XC40 Recharge θα μπορούν 
σύντομα να βελτιστοποιήσουν την 
οδηγική εμβέλεια του αυτοκινή-
του τους ακόμη περισσότερο, χά-
ρη στο Range Assistant. Πρόκει-
ται για μία νέα in-car εφαρμογή η 
οποία διατίθεται με την τελευταία 
ασύρματη ενημέρωση λογισμι-
κού για όσα αυτοκίνητα της 
Volvo εξοπλίζονται με σύστημα 
infotainment που βασίζεται στο 
Android Automotive OS.

Στις 8-11 Σεπτεμβρίου το Ράλλυ Ακρόπολις 2022
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο της FIA οριστικοποίησε το 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ για το 2022, που όπως και 
φέτος θα αποτελείται από 13 γύρους, με την αυλαία να 
ανοίγει παραδοσιακά από το Ράλλυ του Μόντε Κάρλο. Το 
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις φαίνεται να βρίσκει μια νέα θέση στο 
ημερολόγιο, καθώς για δεύτερη συνεχή χρονιά θα διεξαχθεί 
στις αρχές του φθινοπώρου, και συγκεκριμένα στις 8-11 Σε-
πτεμβρίου. Οι άστατες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν 
στην περιοχή του αγώνα τον περασμένο μήνα, κατά την 
επιστροφή του Ράλλυ Ακρόπολις στο WRC έπειτα από οκτώ 
χρόνια, σε καμία περίπτωση δεν επηρέασαν τη διεξαγωγή 
του, με αποτέλεσμα η FIA να διατηρήσει στην ίδια θέση τον 
αγώνα.

Σε ό,τι αφορά το ημερολόγιο στο σύνολό του, προβλέπεται 
και πάλι η διεξαγωγή του Ράλλυ Ιαπωνίας, που φέτος δε δι-
εξήχθη λόγω των επιπτώσεων της Covid-19 στη χώρα, ενώ 
«ανοιχτή» παραμένει μία θέση στο δεύτερο μισό του Αυγού-
στου, που φέτος πραγματοποιήθηκε το Ράλλυ Βελγίου.

Το πρόγραμμα του WRC για το 2022:
Μόντε Κάρλο: 23 Ιανουαρίου

Σουηδία: 27 Φεβρουαρίου

Κροατία: 24 Απριλίου

Πορτογαλία: 22 Μαΐου

Ιταλία: 5 Ιουνίου

Κένυα: 26 Ιουνίου

Εσθονία: 17 Ιουλίου

Φινλανδία: 7 Αυγούστου

Θα ανακοινωθεί: 21 Αυγούστου

Ελλάδα: 11 Σεπτεμβρίου

Νέα Ζηλανδία: 2 Οκτωβρίου

Ισπανία: 23 Οκτωβρίου

Ιαπωνία: 13 Νοεμβρίου

Η οικογένεια FIAT (500) RED  
διαθέσιμη στην Ελλάδα

Έτσι, οι οδηγοί των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων Volvo μπορούν μεταξύ 
άλλων να προσδοκούν αυξημένη αυτονομία, χάρη σε βελτιώσεις στην έξυπνη 
διαχείριση της μπαταρίας, στην ανάκτηση ενέργειας μέσω του φρεναρίσματος, 
αλλά και σε ένα πιο έξυπνο χρονόμετρο για τον προγραμματισμό της φόρτισης. 
Η Volvo Cars σχεδιάζει να συνεχίσει την εξέλιξη του Range Assistant app, με 
προοπτική να προσθέσει επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως η εκπαίδευση των 
οδηγών με έξυπνες και εύκολες στην εφαρμογή τους οδηγίες για το πώς να 
προσαρμόζουν το οδηγικό τους στυλ και την ταχύτητά τους με στόχο τη μεγι-
στοποίηση της αυτονομίας.
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