Διαβάστε περισσότερα
στο www.trcoff.gr
Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας
στο YouTube.com/trcoffgr
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Οι αλλαγές
έρχονται...
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Ανανεωμένο
Volkswagen
T-Roc
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Η Ford μας δείχνει πως τα πάντα πλέον μπορούν να
γίνουν ηλεκτρικά… και να μοιάζουν με SUV. Αυτή είναι η
νέα Mustang Mach-E, ένα ηλεκτρικό SUV με επιδόσεις
μιας γνήσιας Mustang βενζίνης!

EDITORIAL

Ειδήσεις από
την Ελλάδα
και τον κόσμο

8
Τα Plug-in Hybrid αυτοκίνητα ισορροπούν ανάμεσα σε δύο
κόσμους, προσφέροντας τα πλεονεκτήματα της κάθε πλευράς, της
βενζίνης και της ηλεκτροκίνησης, χωρίς όμως τους περιορισμούς
τους. Και το Seat Leon e-Hybrid είναι ένα τέτοιο μοντέλο!

Ό

Πλέον δε χρειάζεται ένα μοντέλο να είναι “ειδικό”
για να εξηλεκτριστεί και πλέον σε όλες τις
κλίμακες των κατηγοριών εισβάλλουν δυναμικά
οι μπαταρίες. Η Ford μάλιστα πρόσφατα έδειξε
πως τα πάντα μπορούν να γίνουν ηλεκτρικά,
λανσάροντας στην αγορά τη Mustang Mach-E.
Ένα ηλεκτρικό SUV επιδόσεων, μια Mustang
που ακόμη και σε σχήμα SUV μπορεί να δώσει
οδηγική χαρά! Και το διαπιστώνουμε στην
πράξη, οδηγώντας την ισχυρή έκδοση της με 351
ίππους.
Από την άλλη έχουμε και mainstream προτάσεις
που εξηλεκτρίζονται, λίγο ή πολύ! Το σπορτίφ
Leon FR στη νέα έκδοση e-Hybrid μπορεί να
φορτίσει σε μια πρίζα και να κινηθεί ηλεκτρικά
στην καθημερινότητα. Και όταν χρειαστεί
βενζινοκινητήρας και ηλεκτροκινητήρας
συνεργάζονται για να παρέχουν επιδόσεις που
ζηλεύουν πολλά άλλα hatchback. Στην υβριδική
εποχή μπαίνουν και οι Γάλλοι της Renault,
δημιουργώντας τη δική τους τεχνολογία,
αντλώντας τεχνογνωσία από τη Formula 1. Και το
Clio E-Τech είναι ένα supermini με έναν ιδανικό
συνδυασμό οικονομίας, ποιότητας και οδηγικής
απόλαυσης, στην πρώτη κιόλας γενιά ενός
πλήρως υβριδικού Renault.
Οι αλλαγές έρχονται πιο γρήγορα από όσο
φανταζόμαστε! Ζούμε ήδη στην εποχή της
μετάβασης στην πλήρως ηλεκτρική μετακίνηση
και είτε το καταλάβαμε είτε όχι βρισκόμαστε
σχεδόν στο μέσον αυτής της αλλαγής!
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Οδηγούμε
την ηλεκτρική
Ford
Mustang
Mach-E
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μως δεν είναι η αυτοκίνηση το μόνο
που αλλάζει. Με την ίδια λογική, στα
πλαίσια της “πράσινης πολιτικης”,
θα σταματήσουν να τοποθετούνται
καυστήρες πετρελαίου στις νέες οικοδομές από το
2023 και από το 2025 όλα τα νέα ταξί σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη θα πρέπει να είναι μηδενικών
ρύπων.
Συνεπώς και αλλάζει ο κόσμος γύρω μας και ναι,
από το 2030 δε θα μπορούμε να αγοράσουμε
ένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το ερώτημα όμως είναι άλλο! Θα υπάρχουν
αυτοκίνητα βενζίνης ή diesel μέχρι τότε; Όλοι οι
κατασκευαστές σταδιακά βάζουν “ταφόπλακα”
στη βενζίνη και στο diesel και αυτό είναι ήδη
εμφανές από σήμερα.

Νέο Toyota
bZ4X

Νέο Subaru
Solterra

ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΣΤΈΦΟΥ

Η ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ
του πρωθυπουργού ότι από
το 2030 δεν θα πωλούνται
αυτοκίνητα βενζίνης και
πετρελαίου στην Ελλάδα
ίσως τρομάζει τους πιο
παραδοσιακούς οδηγούς.
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Οδηγούμε
το plug-in
υβριδικό Seat
Leon FR
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Το πρώτο βήμα της Renault στα πλήρως υβριδικά
αυτοκίνητα γίνεται με την τεχνολογία E-Tech στα Clio και
Captur, αντλώντας πολύτιμη τεχνογνωσία από την εμπλοκή
της μάρκας στην Formula 1.

Οδηγούμε
το υβριδικό
Renault Clio
E-Tech
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Η ηλεκτροκίνηση στον
κόσμο
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Καλός χειμώνας είναι ο ασφαλής χειμώνας! Είμαστε
όμως σωστά προετοιμασμένοι;

Αρχισυνταξία - Επιμέλεια έκδοσης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΥ
Art Director: ΓΙΩΤΑ ΓΙΑΓΤΖΗ
Επικοινωνία: contact@trcoff.gr
Ιστοσελίδα: www.trcoff.gr
YouTube.com/trcoffgr

Συμβουλές
για ασφαλή
οδήγηση τον
χειμώνα
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Ανανέωση για το
Volkswagen T-Roc
ΤΟ ΝΈΟ VOLKSWAGEN T-ROC αποκτά
μικρές αλλαγές και επανατοποθετείται στην
κατηγορία σε πλήρη γκάμα εκδόσεων,
συμπεριλαμβανομένου των T-Roc R και
βεβαίως της ανοιχτής έκδοσης Cabriolet.

Τ

ο μοντέλο που έβαλε
τη Volkswagen στα
μικρότερα SUV, κάτω
του Tiguan, δέχθηκε
αυτό που λέμε ένα “facelift”
και αναμένεται στις εκθέσεις
από το καλοκαίρι του 2022.
Και όπως ορίζει ο άγραφος
κανόνας της αυτοκινητοβιομηχανίας, το T-Roc δέχθηκε
την τυπική ανανέωση που θα
του δώσει μια έξτρα φρεσκάδα μέχρι την ολική του αλλαγή κάποια στιγμή τα επόμενα
χρόνια.

Εκσυγχρονισμένο και εξωτερικά
Η εξωτερική σχεδίαση του Volkswagen T-Roc έχει δεχθεί πιο διακριτικές βελτιώσεις.
Ξεχωρίζουν τα νέα φωτιστικά εμπρός (LED) αλλά και τα πιο σκούρα πίσω φώτα, ενώ
διαθέσιμοι είναι και LED matrix προβολείς IQ Light που συνδυαζονται με τη φωτεινή
εμπρός γρίλια. Πέντε νέα χρώματα έχουν προστεθεί στις επιλογές των αγοραστών, ενώ
νέα είναι και τα σχέδια ζαντών αλουμινίου, διαμέτρου από 17 έως 19 ιντσών.

Οι αλλαγές αυτές πέρα από το
κομμάτι της εξωτερικής εμφάνισης εκτείνονται σε μεγάλο
βαθμό στο εσωτερικό του μοντέλου. Έτσι για πρώτη φορά
στο T-Roc θα έχουμε αφρώδη
και πολύ ποιοτικά υλικά στο
ταμπλό, μαζί με ένα πλήρως
επανασχεδιασμένο ταμπλό. Το
σύστημα infotainment είναι
επίσης νέο και ακολουθεί
την τελευταία μόδα που θέλει
αυτά τα συστήματα να προεξέχουν αντί να είναι ενσωματωμένα στο ταμπλό όπως
παλαιότερα. Ανάλογα με το
επίπεδο εξοπλισμού, αυτό έχει
οθόνη αφής 8 ή 9,2 ιντσών,
ενώ πλέον το T-Roc αποκτά
και ψηφιακό πίνακα οργάνων
στο στάνταρ εξοπλισμό.
Νέα σχεδίαση έχει το τιμόνι,
ενώ αναβαθμίστηκαν ακόμη
τα υφάσματα και το φινίρισμα
των διάφορων υλικών. Το σύστημα κλιματισμού συνεχίζει
και ελέγχεται χωριστά από
την οθόνη, ωστόσο έχει ένα
νέο πάνελ με διακόπτες αφής.
Ο εξοπλισμός έχει βελτιωθεί
και αυτός, προσφέροντας νέα
συστήματα ασφάλειας όπως
τα τελευταίας γενιάς Front
Assist και Lane Assist, ως
στάνταρ. Επιπρόσθετα, το νέο
IQ.DRIVE Travel Assist και
το Predictive Cruise Control
επιτρέπουν την υποβοήθηση
στο τιμόνι, στο φρενάρισμα
και στην επιτάχυνση σε ταχύτητες έως τα 210 km/h. Το
σύστημα “διαβάζει” τα οδικά
σήματα με την εμπρός κάμερα
και σε συνδυασμό με δεδομένα GPS μπορεί να προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα
σύμφωνα με τα ισχύοντα όρια
εντός και εκτός πόλης.

Σε βενζίνη και diesel
Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές παραμένει η
γκάμα κινητήρων, η οποία περιλαμβάνει τρία σύνολα βενζίνης (TSI) και δύο
πετρελαίου (TDI), σε συνδυασμό με
6άρι μηχανικό κιβώτιο ή 7άρι αυτόματο DSG. Βασικός κινητήρας παραμένει ο 1.0 TSI με 110 ίππους, ενώ
ακολουθεί ο 1.5 TSI με 150 ίππους και
ο 2.0 TSI με 190. Σε diesel, ο 2.0 TDI
θα διατεθεί σε δύο επιλογές, με 115 ή
150 ίππους. Μάλιστα η 2.0 TDI 150ps
θα έχει την επιλογή και της τετρακίνησης 4MOTION, ενω το 2.0 TSI 190ps
θα είναι τετρακίνητο ως στάνταρ.
Στην κορυφή της γκάμας τοποθετείται

βεβαίως το T-Roc R, με στάνταρ τετρακίνηση και έναν αποδοτικό 2-λιτρο
turbo κινητήρα απόδοσης 300 ίππων!
Για όσους επιζητούν κάτι διαφορετικό,
το T-Roc Cabriolet παραμένει το μοναδικό ανοιχτό μοντέλο με υφασμάτινη
οροφή στη γκάμα της Volkswagen και
συνδυάζεται με τους 1.0 TSI 110ps
και 1.5 TSI 150ps στα επίπεδα εξοπλισμού Style ή R-Line.
Η ανανεωμένη σειρά Volkswagen
T-Roc θα διατεθεί στην Ευρώπη την
άνοιξη, ενώ στη χώρα μας εκτιμάται
ότι θα φτάσεις προς το καλοκαίρι του
2022.
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Τ

Συγκριτικά με ένα Toyota RAV4, το
bZ4X είναι χαμηλότερο κατά 85 mm,
με πιο κοντούς προβόλους και ένα
μεταξόνιο κατά 160 mm μεγαλύτερο. Η
γραμμή του καπό έχει επίσης χαμηλώσει κατά 50 mm. Η συνολική ευελιξία
αντανακλάται στην κορυφαία ακτίνα
στροφής των 5,7 μέτρων. Η σχεδίαση
του ενσωματώνει αρκετά αεροδυναμικά στοιχεία που συνεισφέρουν στη
μεγάλη αυτονομία, όπως οι αεραγωγοί
(air curtains) στις γωνίες του εμπρός
προφυλακτήρα για την εξομάλυνση της
ροής αέρα, μία πλήρης υποδαπέδια ποδιά και ένα διακριτικό πίσω σπόιλερ.
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Η SUBARU
ΑΠΟΚΆΛΥΨΕ πλήρως
το πρώτο της ηλεκτρικό
μοντέλο, ένα ηλεκτρικό SUV.
Αυτό είναι το Solterra και
αναμένεται στην αγορά στα
μέσα του 2022.

ο Toyota bZ4X έχει ένα
ιδιαίτερο και περίεργο όνομα.
Το «bZ» είναι ακρωνύμιο του
«beyond Zero», που σημαίνει
ότι η Toyota, εκτός από τις μηδενικές
εκπομπές ρύπων και την ουδετερότητα
του άνθρακα, δεσμεύεται να προχωρήσει πέρα από περιορισμούς και να
πετύχει και άλλους στόχους που θα
ωφελήσουν το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία συνολικά. Το «4»
υποδηλώνει ότι ανήκει στη μεσαία
κατηγορία, ενώ το «X», αντίστοιχα, ότι
πρόκειται για crossover SUV. Συνεπώς
έχουμε να κάνουμε με ένα μεσαίο
ηλεκτρικό SUV.
Μάλιστα πρόκειται για ένα κοινό προϊόν της συνεργασίας της Toyota με τη
Subaru και βασίζεται στην εξειδίκευση
και εμπειρία της κάθε εταιρείας. Το
αντίστοιχο μοντέλο της Subaru είναι
το Solterra, και αν τα δει κανείς δίπλα
δίπλα, τα αυτοκίνητα είναι περισσότερο όμοια, παρά διαφορετικά! Το bZ4X
είναι το πρώτο μοντέλο που εξελίχθηκε
αποκλειστικά ως ηλεκτρικό και βασίζεται σε νέα πλατφόρμα. Η ενσωμάτωση
της μπαταρίας ως αναπόσπαστο τμήμα
του πλαισίου, κάτω από το πάτωμα του
οχήματος, παρέχει τα θεμελιώδη οφέλη
ενός χαμηλού κέντρου βάρους, μιας
άριστης κατανομής βάρους εμπρός/
πίσω και υψηλής ακαμψίας αμαξώματος για εξαιρετική ασφάλεια, οδηγική
άνεση και οδική συμπεριφορά.
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Αυτό είναι το
ηλεκτρικό
Subaru
Solterra

Το πρώτο
ηλεκτρικό Toyota
είναι
το bZ4X
ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΤΟ
TOYOTA BZ4X,
ένα ηλεκτρικό
αυτοκίνητο
μπαταρίας (BEV),
το πρώτο από
μια νέα σειρά
ηλεκτρικών
αυτοκινήτων και
πρακτικά το πιο
σημαντικό μοντέλο
στη σύγχρονη
ιστορία της Toyota!

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Η
Στο εσωτερικό του bZ4X
Το σημαντικότερο στοιχείο εδώ είναι ένα
σύστημα steer-by-wire, που αλλάζει τα όσα
γνωρίζαμε για το μέχρι σήμερα παραδοσιακό
τιμόνι. Το σύστημα “One Motion Grip”, όπως
το ονομάζει η Toyota, καταργεί τη μηχανική
σύνδεση μεταξύ τιμονιού και εμπρός τροχών.
Ρυθμίζει τη γωνία διεύθυνσης με ακρίβεια,
σύμφωνα με τις προθέσεις του οδηγού, και
προσφέρει περισσότερο χώρο για τα πόδια.
Αρχικά το μοντέλο θα διατίθεται με το παραδοσιακό κυκλικό τιμόνι, όμως αργότερα θα ενσωματωθεί ένα χειριστήριο One Motion Grip.
Το υπόλοιπο εσωτερικό ακολουθεί μια νέα
φιλοσοφία, παρέχοντας άνεση και ευρυχωρία
σε συνδυασμό με απλή και λειτουργική σχεδίαση. Το ταμπλό είναι χαμηλά αυξάνοντας την
ορατότητα προς τα έξω, ενώ το cockpit είναι
πλήρως οδηγοκεντρικό, με μια TFT οθόνη 7”
ακριβώς στο οπτικό πεδίο του οδηγού Το μακρύ μεταξόνιο προσφέρει και κορυφαίο χώρο
για τα πόδια σε όλους τους επιβάτες, ενώ ο
χώρος αποσκευών σε κανονική διάταξη έχει
χωρητικότητα 452 λίτρα.

Δύο εκδόσεις
Το μοντέλο θα έρθει σε δύο εκδόσεις, με
έναν κινητήρα και κίνηση εμπρός ή δύο
κινητήρες και κίνηση σε όλους τους τροχούς. Το προσθιοκίνητο bZ4X χρησιμοποιεί
έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 204hp και
ροπής 265 Nm, παρέχοντας επιτάχυνση
0-100 km/h σε 8,4 δευτερόλεπτα και τελική
ταχύτητα 160 km/h. Το τετρακίνητο μοντέλο έχει μέγιστη ισχύ 217,5hp με ροπή 336
Nm. Η τελική ταχύτητα παραμένει ίδια,
ενώ η επιτάχυνση 0-100 km/h γίνεται σε
7,7 δευτερόλεπτα. Το τετρακίνητο μοντέλο
διαθέτει ανεξάρτητα μοτέρ για την κίνηση
του εμπρός και πίσω άξονα, ενώ υπάρχουν
και διαφορετικά προγράμματα οδήγησης
για οδήγηση σε πιο απαιτητικές συνθήκες
όπως λάσπη ή βαθύ χιόνι.
Σε κάθε περίπτωση, η μπαταρία έχει
χωρητικότητα 71.4 kWh και προσφέρει
αυτονομία πάνω από 450 km. Η αυτονομία
του αυτοκινήτου μπορεί να μεγιστοποιηθεί
με τη χρήση ενός (προαιρετικού) ηλιακού πάνελ οροφής. Αυτό συλλέγει ηλιακή
ενέργεια και με μηδενικό κόστος παράγει
ηλεκτρισμό για τη φόρτιση της μπαταρίας
του αυτοκινήτου. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται με την ανάφλεξη στο Οn ή στο
Off και η Toyota υπολογίζει ότι μπορεί να
αξιοποιήσει αρκετή ενέργεια κατά τη διάρκεια ενός έτους για την κάλυψη απόσταση
1.800 km.
Το Toyota bZ4X θα κάνει το ευρωπαϊκό του
ντεμπούτο στις 2 Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια
θα ανοίξει το σύστημα online κρατήσεων
για όσους που επιθυμούν, με τις πρώτες
παραδόσεις να γίνονται μέσα στο 2022.

είσοδος
της Subaru
στην εποχή
της ηλεκτροκίνησης μπορεί
να καθυστέρησε σε
σύγκριση με άλλους
– ευρωπαίους κυρίως – κατασκευαστές,
ωστόσο γίνεται με ένα
μοντέλο που ξεπερνά
τις προσδοκίες για τα
τυπικά ηλεκτροκίνητα
αυτοκίνητα.

Άνετο εσωτερικό
Στο εσωτερικό εντύπωση προκαλεί το χαμηλά τοποθετημένο ταμπλό με τον ψηλά τοποθετημένο πίνακα
οργάνων. Για πρώτη φορά σε ένα Subaru τα όργανα είναι ορατά πάνω από το τιμόνι, όπως συμβαίνει σε
μοντέλα της Peugeot. Μόνο που εδώ συνεχίζει και υιοθετείται ένα συμβατικού σχήματος τιμόνι. Οι διαθέσιμοι χώροι στην καμπίνα αναμένεται να προσφέρουν τεράστια επίπεδα άνεση, αφού πρακτικά το δάπεδο
είναι πλήρως επίπεδο χωρίς την ανάγκη για διαφορικά ή κιβώτιο ταχυτήτων.

Το Solterra θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο
λίθο των μελλοντικών
BEV της Subaru, ενώ
ταυτόχρονα είναι ένα
όχημα πιστό στις αξίες
της μάρκας. Υπόσχεται
δηλαδή απολαυστική
οδήγηση και φυσικά ικανότητες εκτός
δρόμου.

Το Solterra υιοθετεί ένα
νέο σύστημα που κινεί τους
εμπρός και πίσω τροχούς
με ξεχωριστούς κινητήρες.
Εκμεταλλευόμενο την τεχνογνωσία της Subaru στην τεχνολογία AWD, που ελέγχει
με ακρίβεια τους τέσσερις
τροχούς, το μοντέλο προσφέρει ευέλικτη κατανομή της
ισχύος εμπρός και πίσω. Το
σύστημα ελέγχου X-MODE
AWD ενισχύει την αίσθηση
ασφάλειας σε ανώμαλους
δρόμους. Μια νέα λειτουργία
Grip Control επιτρέπει στο
όχημα να τρέχει με σταθερή
ταχύτητα, ενώ το σταθεροποιεί ακόμη και σε ανώμαλους δρόμους.
Το ηλεκτρικό SUV διατίθεται
σε δύο εκδόσεις, με κίνηση
μόνο στους εμπρός ή σε
όλους τους τροχούς. Και στις
δύο περιπτώσεις η μπαταρία έχει χωρητικότητα 71,4
kWh. Η δικίνητη έκδοση
έχει μόνο ένα ηλεκτρομοτέρ
ισχύος 204 ίππων, ενώ η
AWD έχει και δεύτερο μοτέρ
που κινεί χωριστά τον πίσω
άξονα. Σε αυτή την περίπτωση το κάθε μοτέρ αποδίδει
109 ίππους, παρέχοντας
συνδυαστικά περί τους 218
ίππους.

Πρόκειται για ένα
κοινό project με την
Toyota που βασίζεται
σε μια νέα παγκόσμια
πλατφόρμα. Σχεδιαστικά το Solterra αποτελεί
κάτι εντελώς διαφορετικό για τη μάρκα,
αφού εκ πρώτης
ξεχωρίζει η γνώριμη
εξαγωνική μάσκα,
αλλά πλέον με κλειστές
γρίλιες.
Είναι βεβαίως ένα
αυτοκίνητο με τις
αναλογίες ενός τυπικού SUV και έχει όλα
τα στοιχεία για να
υποστηρίξει τον πιο
περιπετειώδη χαρακτήρα. Όπως τα ματ προστατευτικά τμήματα σε
προφυλακτήρες, φτερά
και πλαϊνά μαρσπιέ.

Σύστημα
κίνησης

Ήλιος και Γη
Το όνομα “Solterra” δημιουργήθηκε ενώνοντας τις δύο λέξεις ”SOL” και “TERRA”. Λέξεις με λατινική προέλευση που σημαίνουν αντίστοιχα «Ήλιος» και τη «Γη». Η Subaru έδωσε αυτό το όνομα στο ηλεκτρικό της
όχημα προς αναγνώριση της μητέρας φύσης και περαιτέρω ανάπτυξης της μορφής συνύπαρξης μαζί της.
Άλλωστε ένα Subaru φημίζεται και για τις ικανότητες του εκτός δρόμου, αφού «σε πάει παντού» στη φύση!
Η κυκλοφορία του Subaru Solterra θα ξεκινήσει στα μέσα του 2022 σε αγορές όπως η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ευρώπη και η Κίνα.

Και όπως σε όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η αυτονομία
είναι το χαρακτηριστικό που
ενδιαφέρει κυρίως. Εδώ το
Solterra τοποθετείται στα
πλαίσια του ανταγωνισμού,
με το FWD να έχει εκτιμώμενη αυτονομία 530 χλμ, ενώ
το AWD 460 χλμ. Το βάρος
και στις δύο περιπτώσεις
είναι παραπλήσιο, στα 2.205
και 2.295 κιλά αντίστοιχα

6

• ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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...& ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ράλλυ Ακρόπολις 2022:
Με υπερ-ειδική στο ΟΑΚΑ
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Δωρεάν χειμερινός
τεχνικός έλεγχος
στα μοντέλα Subaru

Το Ράλλυ Ακρόπολις 2022 «επιστρέφει» για ένα μοναδικό θέαμα
στο ΟΑΚΑ, την ίδια ώρα που, πέρα από το στενό αγωνιστικό
πλαίσιο, το Ράλλυ των Θεών διευρύνει το κοινωνικό του πρόσωπο. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής του αγώνα, Λευτέρης Αυγενάκης, σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στη διεξαγωγή Συνεδρίου, στις αρχές
του επόμενου μήνα, όπου το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και η
Kapa Research θα αναλύσουν το οικονομικό αποτύπωμα και την
απήχηση του αγώνα στη χώρα. Προσκεκλημένοι από τη FIA, τον
Promoter του θεσμού και την πλευρά των χορηγών θα σκιαγραφήσουν την επόμενη, υβριδική μέρα του θεσμού γενικότερα, και
του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις ειδικότερα.

Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, η Subaru
προσφέρει δωρεάν χειμερινό τεχνικό
έλεγχος 15 σημείων και παράλληλα
εκπτώσεις 20% σε γνήσια ανταλλακτικά και 20% σε εργασία. Οι κάτοχοι
όλων των μοντέλων Subaru μπορούν
να κλείσουν το ραντεβού τους σε
οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS AE, σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα
και Χανιά.

Σε συνέχεια της δέσμευσης του Υφυπουργού Αθλητισμού για
συνολική αναβάθμιση του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη
χώρα, ανακοινώθηκε η διοργάνωση στην Ελλάδα του θεσμού
Rally Star, που τελεί υπό τη σκέπη της FIA: “Στόχος μας είναι να
αναδείξουμε νέους, ταλαντούχους οδηγούς και να τους δώσουμε
τη δυνατότητα, με την υποστήριξη της Πολιτείας, να ανοίξουν τα
φτερά τους. Για το λόγο αυτό, διοργανώνουμε με την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, με την οποία έχουμε
εξαιρετική συνεργασία, το Rally Star. Πρόκειται για ένα θεσμό
της FIA που “τρέχει” σε όλες τις ηπείρους και από όλα τα μέλη
της, προκειμένου να αναδειχθεί η επόμενη γενιά οδηγών του
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ.”

Νέα εποχή
για την
ISUZU στην
Θεσσαλονίκη

Ως αποτέλεσμα της «εισόδου» της χώρας και σε αυτόν το θεσμό,
στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2022 θα προσμετρά και η κατηγορία
Junior της FIA, με περίπου 12 συμμετέχοντες με Ford Fiesta
Rally 3. Τα σημαντικότερα νέα ωστόσο αφορούν στη διοργάνωση
της υπερειδικής διαδρομής: “Έχοντας ανεβάσει τον πήχη τόσο
ψηλά (με την COSMOTE 5G Athens Stage) και αφουγκραζόμενοι
τη δίψα των φιλάθλων να δουν από κοντά τον αγαπημένο τους
αγώνα, για το 2022 σχεδιάζουμε μια εντυπωσιακή υπερειδική
διαδρομή, μέσα στο κεντρικό στάδιο του Ολυμπιακού Αθλητικού
Κέντρου Αθήνας. Έτσι, πολύ περισσότεροι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, οικογένειες -και όχι μόνο- που δεν έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στις ειδικές διαδρομές στην περιφέρεια, θα
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα,
αλλά και να ξεναγηθούν στο νέο, αναβαθμισμένο ΟΑΚΑ.”

Μια Bentley
Flying Spur
διέσχισε την
Ισλανδία χωρίς
βενζίνη
Ένα πρωτότυπο της Bentley
Flying Spur Hybrid, κινούμενο αποκλειστικά με βιοκαύσιμο προερχόμενο από άχυρο
και «πράσινη» ηλεκτρική
ενέργεια, διέσχισε την Ισλανδία απ’ άκρη σε άκρη.
Το μήκους 733 χιλιομέτρων
ταξίδι, ήταν τμήμα της
διαδικασίας έγκρισης του
αυτοκινήτου πριν βγει στην
παραγωγή.
Η Azure Purple Flying Spur
Hybrid κάλυψε την απόσταση
με ένα και μόνο ντεπόζιτο και
μία φόρτιση, χωρίς την ανάγκη ανεφοδιασμού. Χρησιμοποιήθηκαν 100% βιοκαύσιμα δεύτερης
γενιάς και ηλεκτρική ενέργεια γεωθερμικής προέλευσης, που διατίθεται από το ισλανδικό
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Το ταξίδι αυτό ήταν επιβεβαίωση τόσο της μεγάλης αυτονομίας
της νέας Hybrid Bentley – δεύτερης μετά τη Bentayga Hybrid – όσο και της έρευνας της μάρκας
για βιοκαύσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τροποποίηση κινητήρα.
Η Flying Spur Hybrid συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα V6 2,9 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα,
αποδίδοντας συνολικά 544 ίππους και 750 Nm ροπής (+95 ίππους σε σύγκριση με την
Bentayga Hybrid). Η νέα Flying Spur γίνεται η πιο αποδοτική Bentley που έχει κατασκευαστεί
ποτέ, με ικανότητα να καλύψει περισσότερα από 700 χλμ. χωρίς ανάγκη ανεφοδιασμού.

Επαγγελματικά Peugeot με πλήρη
εξηλεκτρισμένη γκάμα
Η ηλεκτρική επανάσταση για τους επαγγελματίες έχει
ξεκινήσει ήδη με την Peugeot να προσφέρει πλέον όλη
την γκάμα των ελαφρών επαγγελματικών της μοντέλων
και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Τα ηλεκτρικά van
e-Partner, e-Expert και e-Boxer έχουν ιπποδύναμη 136
ίππων και αυτονομία που φτάνει τα 330 χλμ. Διατηρούν το 100% των προτερημάτων των θερμικών κινητήρων diesel, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν μηδενικές
εκπομπές ρύπων, απουσία κραδασμών και οσμών,
καθώς και πλήρως αθόρυβο κινητήρα.
Με την έλευση του e-Partner van στην ελληνική αγορά,
η Peugeot προσφέρει πλέον μια 100% ηλεκτρική έκδοση για κάθε μοντέλο της γκάμας των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων της. Έτσι, δίνει στον επαγγελματία
την ελευθερία κινήσεων που χρειάζεται, μειώνοντας το
κόστος χρήσης και συντήρησης του αυτοκινήτου του
(οικονομία εξόδων μετακίνησης και κόστους συντήρησης, μηδενικό τέλος ταξινόμησης, μειωμένο κόστος
ασφάλισης κλπ). Για την Peugeot, ο εξηλεκτρισμός
αποτέλεσε τον πυρήνα της στρατηγικής της, αφού ολοκληρώνει το όραμα του “Power of Choice”, δηλαδή τη
δυνατότητα του πελάτη να επιλέξει τον κινητήρα που
εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Στο κάθετο συγκρότημα
της Νικ. Ι. Θεοχαράκης
στο 5ο χλμ ΘεσσαλονίκηςΚατερίνης, στο Καλοχώρι
Θεσσαλονικης, πλέον οι
επαγγελματίες μπορούν
να μάθουν τα πάντα για
το ISUZU D-MAX. Η νέα
συνεργασία μεταξύ της Νικ.
Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. και της
Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
σηματοδοτεί η έκθεση
οχημάτων ISUZU στο
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
Πλέον, ως εξουσιοδοτημένος
έμπορος και επισκευαστής
ISUZU στην ευρύτερη
περιοχή της Θεσσαλονίκης,
η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
θα διαθέτει προς πώληση,
αλλά και θα υποστηρίζει
με υπηρεσίες after sales
το δημοφιλές pickup
D-MAX, καλύπτοντας στο
έπακρο τις ανάγκες των
επαγγελματιών.
Η ISUZU είναι μια από τις
μακροβιότερες Ιαπωνικές
αυτοκινητοβιομηχανίες και
έχει πλούσια ιστορία στα
επαγγελματικά οχήματα.
Με την τελευταία γενιά
του D-MAX, η ISUZU
προσφέρει ένα προηγμένο
pickup με μοντέρνο
σχεδιασμό και εξαιρετικές
επιδόσεις. Το D-MAX
κινείται από τον 1,9
λίτρων πετρελαιοκινητήρα
EURO 6d, που αποδίδει
164ps και 360Nm ροπής,
ενώ συνδυάζεται είτε με
μηχανικό ή αυτόματο
κιβώτιο 6 ταχυτήτων.
Διατίθεται σε εκδόσεις
καμπίνας Regular,
Extended και Double,
με πλούσιο εξοπλισμό
ασφάλειας και άνεσης, τόσο
με κίνηση 4Χ2 όσο και με
4Χ4.

DS 3 Crossback E-TENSE
με μεγαλύτερη αυτονομία
Το ηλεκτρικό DS 3 Crossback E-TENSE εξελίσσεται
και προσφέρει σχεδόν 7% περισσότερη αυτονομία,
φτάνοντας έτσι στα 341 χιλιόμετρα, στον μικτό κύκλο
WLTP. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του, δόθηκε προτεραιότητα στη χρήση του αυτοκινήτου σε
πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Συγκεκριμένα, η
στάνταρ αντλία θερμότητας εξελίχθηκε και περιλαμβάνει αισθητήρα υγρασίας για αυξημένη απόδοση
και σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Ως αποτέλεσμα της συνεχούς εξέλιξης και συνεργασίας με τη νικήτρια ομάδα του πρωταθλήματος Formula E, που υποστηρίζεται από την DS
Performance, η σχέση μετάδοσης έχει επίσης τελειοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του DS
3 Crossback E-TENSE. Σημαντικό ρόλο στην αύξηση
της αυτονομίας, έχουν παίξει επίσης και τα νέα ελαστικά 17 ιντσών κατηγορίας Α, που εξελίχθηκαν από
την Continental.
Στην ελληνική αγορά, το ηλεκτρικό DS 3 διατίθεται
προσφέρεται από 37.007 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης.
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ΔΟΚΙΜΗ

Ford Mustang
Mach-E:
Ηλεκτρικό SUV ή
γνήσιο “pony car”;
Η FORD ΔΕΝ ΕΠΈΛΕΞΕ ΤΥΧΑΊΑ ΤΟ ΌΝΟΜΑ MUSTANG για το πρώτο της
ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Παράλληλα όμως, μας δείχνει πως πλέον τα πάντα μπορούν
να εξηλεκτριστούν… και να μοιάζουν με SUV.

Δείτε τη video-δοκιμή στο κανάλι μας στο YouTube:
https://youtu.be/krCC8CxhSfE
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Η

εποχή όπου μια Mustang θύμιζε περισσότερο ένα βενζινοβόρο
και απολαυστικό σπορ αυτοκίνητο δεν έχει τελειώσει. Όμως,
πλέον το όνομα Mustang ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο δείχνοντας το δρόμο προς τη
μη βαρετή πλευρά της ηλεκτροκίνησης,
με τη Mach-E. Το νέο “pony car” της
Ford είναι ένα ηλεκτρικό SUV. Μπορεί
όμως να είναι εξίσου απολαυστικό;
Στα χέρια μας βρέθηκε η ισχυρότερη
έκδοση της “βασικής” Mach-E. Και
λέμε βασική γιατί υπάρχει και η ισχυρή
Mach-E GT, που είναι όμως διαφορετική
ιστορία. Εδώ έχουμε μια μεγάλη μπαταρία χωρητικότητας 98 kWh, απόδοση
351 ίππους από δύο ηλεκτροκινητήρες,
580 Nm ροπής και σύστημα τετρακίνησης. Και όλα αυτά με μια εξαιρετική
αυτονομία στα 540 χλμ, σύμφωνα με
το εργοστάσιο (περίπου 480-500 χλμ.
σε ρεαλιστικές συνθήκες). Υπάρχει και
δεύτερη τετρακίνητη έκδοση με μικρότερη μπαταρία 75 kWh και 269 ίππους,
ενώ οι ίδιες δύο μπαταρίες υπάρχουν
και σε συνδυασμό με κίνηση μόνο στους
πίσω τροχούς. Οι πισωκίνητες Mach-E
αποδίδουν 269 ίππους με τη μικρή μπαταρία και και 294 με τη μεγάλη, η οποία
πετυχαίνει και μια εξαιρετική αυτονομία
κατά WLTP, στα 610 χλμ.

Μινιμαλιστικό
εσωτερικό
Η καμπίνα της Mustang Mach-E δε
θυμίζει σε τίποτα άλλο μοντέλο της Ford.
Υπάρχει ένα πολύ ποιοτικό και λιτό
εσωτερικό, με δύο οθόνες και κανέναν
φυσικό διακόπτη. Μάλιστα η κεντρική
οθόνη είναι κάθετα τοποθετημένη και
έχει διαγώνιο στις 15,5 ίντσες, όσο δηλαδή η οθόνη ενός τυπικού laptop.
Αυτή ενσωματώνει το νέο λειτουργικό
SYNC 4 της Ford και προσφέρει μεταξύ
άλλων σύνδεση στο cloud και αναγνώριση φωνής συνομιλίας, σύστημα πλοήγησης με ενσωματωμένα προτεινόμενα
σημεία φόρτισης και στο δρόμο σου.
“Θύμα” της όλης ψηφιοποίησης έπεσε
όμως το σύστημα κλιματισμού, το οποίο
είναι ενσωματωμένο μέσα στην οθόνη,
με διακόπτες αφής στο κάτω μέρος.
Υπάρχει μόνο ένας φυσικός, περιστροφικός, διακόπτης, για την ένταση στο
ηχοσύστημα.
Η δεύτερη οθόνη στο εσωτερικό βρίσκεται πίσω από το τιμόνι, σε ρόλο πίνακα
οργάνων. Ακολουθεί μινιμαλιστική
σχεδίαση και προσφέρει περιεκτική
πληροφόρηση για τα απαραίτητα, όπως
η ταχύτητα και η αυτονομία.

Αρνητικά

Θετικά

• Χώρος αποσκευών

• Ξεχωριστός χαρακτήρας

• Απουσία ελληνικής γλώσσας στα menu
της κεντρικής οθόνης

• Πρακτικότητα
• Επιδόσεις

Η άνεση στο εσωτερικό της Mach-E είναι
εξαιρετική και με αίσθηση ευρυχωρίας
που δε βρίσκεις ούτε σε μεγαλύτερα SUV.
Η κεντρική κονσόλα είναι φαρδιά και
πρακτικά αποτελείται από μεγάλες θήκες
σε δύο επίπεδα. Υπάρχουν ποτηροθήκες
και έξτρα χώρος κάτω από το υποβραχιόνιου, ενώ αντί για τυπικό επιλογέα
ταχυτήτων υπάρχει ένας περιστροφικός
διακόπτης. Ο χώρος των αποσκευών
είναι 400 λίτρα, μόλις. Τιμή μικρή για
ένα SUV, όμως εδώ έχουμε να κάνουμε
με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αυτό σημαίνει ότι μειώνεται το βάθος του χώρου
φόρτωσης, αφού από κάτω βρίσκεται
ο ηλεκτροκινητήρας που δίνει κίνηση
στους πίσω τροχούς. Συμπληρωματικά
υπάρχει χώρος αποθήκευσης κάτω από
το εμπρός καπό, με όγκο στα 80 λίτρα
και θα χωρέσει άνετα τα καλώδια της
φόρτισης και δύο backpack.
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Τιμές
και εξοπλισμός

Είναι SUV όμως δεν το δείχνει!
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στη Mach-E είναι η σχεδίαση της.
Κι αυτό γιατί αν θέλεις να δώσεις σε ένα αυτοκίνητο, πόσο μάλλον σε ένα SUV, το όνομα Mustang, τότε θα πρέπει να έχει πολύ
δυναμική σχεδίαση. Αυτό ξεχωρίζει άλλωστε σε όλες τις Mustang
εδώ και 50 χρόνια. Μια πολύ δυναμική και σέξι σιλουέτα. Οι σχεδιαστές επινόησαν έναν διαφορετικό τρόπο για να δώσουν στη
Mach-E τις αναλογίες που της έλειπαν λόγω σχήματος.
Έτσι χρησιμοποίησαν μαύρο γυαλιστερό χρώμα για να “κρύψουν” σημεία στο αμάξωμα. Όπως το τελείωμα της οροφής
που πλέον δείχνει πιο coupe από όσο πραγματικά είναι, χωρίς
να χαλάει την ευρυχωρία για τα κεφάλια των πίσω επιβατών.
Και φυσικά, ως Mustang έχει τα γνωστά σήματα με το ατίθασο
άλογο, ενώ όσο και αν ψάξουμε δε θα βρούμε πουθενά σήμα της
Ford στην εξωτερική σχεδίαση.

Είναι SUV όμως
δεν το νιώθεις!
Αν βγάλεις έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης από ένα σπορ αυτοκίνητο, πρακτικά το μόνο πράγμα
πλέον που μπορεί να προσφέρει
οδηγική χαρά είναι το στήσιμο.
Και η Mustang Mach-E έχει όλα
τα προσόντα για να προσφέρει
οδηγική χαρά, ακόμη και αν είναι
πλήρως ηλεκτρική. Έχει ένα πολύ
ισορροπημένο σασί, ακόμη και σε
απότομες μεταφορές βάρους αλλά
και ένα εξαιρετικό σε αίσθηση
τιμόνι, τουλάχιστον για ένα μεγάλο
SUV, ηλεκτρικό ή όχι!

Όλες οι εκδόσεις της
Mustang Mach-E έχουν πολλά πλήρη εξοπλισμό άνεσης
και ασφάλειας. Περιλαμβάνονται η μεγάλη οθόνη 15,5’’
στο εσωτερικό, “αόρατες”
κλειδαριές στις πόρτες,
18άρες ζάντες αλουμινίου,
φώτα LED εμπρός και πίσω,
φιμέ κρύσταλλα, ηλεκτρονικός διζωνικός κλιματισμός,
θερμαινόμενα καθίσματα και
κάμερα παρκαρίσματος. Η
πλούσια έκδοση της δοκιμής
έχει ακόμα 19άρες ζάντες,
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα, κόκκινες δαγκάνες
φρένων και γυάλινη οροφή
με αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας. Όσο για τις τιμές, το
βασικό πισωκίνητο μοντέλο
με 269 ίππους και τη μικρή
μπαταρία ξεκινά από 55.700
ευρώ, χωρίς να υπολογίζουμε την κρατική επιδότηση
(-6.000 ευρώ). Η τετρακίνητη
Mustang Mach-E με τη μεγάλη μπαταρία και τους 351
ίππους κοστίζει 66.800 ευρώ.

Αυτό που είναι όμως ακόμη πιο
ενδιαφέρον είναι ο τρόπος που
μεταφέρει τη ροπή στους ηλεκτροκινητήρες, αφού όταν πατήσεις
τέρμα το δεξί πεντάλ, η ισχύς
περνά αρχικά στους πίσω τροχούς,
επιτρεποντας ακόμη και μικρές
πλαγιολισθήσεις. Στη συνέχεια μεταφέρεται ισχύς και στους εμπρός
τροχούς, περιορίζοντας στο ελάχιστο τα όποια γλιστρήματα επιτραπούν από το μη απενεργοποιούμενο σύστημα ελέγχου ευστάθειας.
Ανάμεσα όμως στα στοιχεία που
δεν σου παρέχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι ο ήχος! Ωστόσο, η
Mustang Mach-E έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει έναν τεχνητό
ήχο, κατ’ επιλογή του οδηγού,
προσομοιώνοντας από τα ηχεία,
σε ένα βαθμό, το γλυκό γουργουριτό ενός V8 κινητήρα. Υπάρχουν
ωστόσο και άλλες λειτουργίες
που ο οδηγός μπορεί να επιλέξει
από τη μεγάλη οθόνη του ταμπλό.
Όπως η λειτουργία ενός πεντάλ,
όπου μπορείς να οδηγήσεις το
αυτοκίνητο μόνο με το δεξί πεντάλ,
αφού αφήνοντας το η επιβράδυνση
είναι τόσο έντονη που πρακτικά
δε χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί
το φρέσνο παρά μόνο σε απόλυτη
ανάγκη.
Και βεβαίως, η ηλεκτρική Mustang
έχει 3 προγράμματα λειτουργίας.
Αυτά αλλάζουν όλα τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου για οικονομία, άνεση και βεβαίως μέγιστες
επιδόσεις στην επιλογή Untamed.
Και αν το googlάρουμε θα δούμε ότι είτε “Untamed” σημαίνει
“Ατίθασος”.

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Mustang Mach-E
AWD
Ισχύς: 351 ps
Ροπή: 580 Nm
0-100 km/h: 5,0 sec
Τελική ταχύτητα: 180
km/h
Μέση κατανάλωση*:
18,7 kWh/100km
Εκπομπές CO2: 0 g/
km
Βάρος: 2.218
*εργοστασιακή μέτρηση κατά WLTP
Αρχική τιμή Mustang
Mach-E RWD 75kWh:
55.711€
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής Mach-E AWD
98kWh: 66.836€
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Seat Leon FR e-Hybrid:
Το hot-hatch του αύριο
ΤΟ LEON E-HYBRID
ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ PLUG-IN
ΥΒΡΙΔΙΚΌ ΜΟΝΤΈΛΟ
που βάζει δυνατά
τη Seat στο παιχνίδι
της κατηγορίας,
διατηρώντας τον σπορ
χαρακτήρα και την καλή
οδική συμπεριφορά που
ανέκαθεν χαρακτήριζε
όλα τα Leon.

SEAT LEON FR E-HYBRID

ΔΟΚΙΜΗ

Γ

ια όσους δεν είναι ακόμα εξοικειωμένοι
με τον όρο plug-in υβριδικό αυτοκίνητο,
να ξεκαθαρίσουμε πως είναι τα μοντέλα
στο τελευταίο στάδιο πριν τα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πρακτικά μιλάμε για πλήρως
υβριδικά μοντέλα που μπορούν να φορτίσουν
εξωτερικά σε πρίζα ή wallbox και να κινηθούν
αυτόνομα με ηλεκτρική ενέργεια και μηδενική
κατανάλωση για καθημερινές μετακινήσεις.
Με άλλα λόγια έχουν τα καλύτερα των δύο κόσμων, χωρίς τους περιορισμούς της μίας ή της
άλλης πλευράς. Το γεγονός μάλιστα ότι έχουν
έναν κινητήρα βενζίνης, 1.4 TSI στην περίπτωση του Leon, δίνει περισσότερη ελευθερία σε
ταξίδια και αποδράσεις, χωρίς να ανησυχούμε
για το που θα φορτίσουμε. Και από την άλλη το
ότι είναι μερικώς ηλεκτρικά, επιτρέπουν πολύ
χαμηλότερη κατανάλωση εντός πόλης, συγκριτικά με ένα τυπικό βενζινοκίνητο. Αν ο οδηγός
δεν επιδιώξει την έξτρα δύναμη και παραμένει σε ταχύτητες έως τα 120 km/h, το Leon
e-Hybrid μπορεί να κινηθεί και με μηδενική
κατανάλωση, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά
ηλεκτρική ενέργεια από τη μπαταρία του. Με
την προϋπόθεση ότι ο οδηγός φορτίζει το αυτοκίνητο καθημερινά.
Η περισσότερη ουσία όμως αυτών των αυτοκινήτων κρύβεται σε φορολογικά οφέλη, κυρίως
για εταιρικούς χρήστες, πελάτες leasing δηλαδή,
όπου έχουν μηδενικό φόρο χρήσης. Τουλάχιστον για μοντέλα που εκπέμπουν κάτω από 50
g CO2/km. Το Seat Leon της δοκιμής μας είναι
άνετα μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αφού εκπέμπει
μόλις 23-28 g/km, ανάλογα με τον εξοπλισμό
του.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 •
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SEAT LEON FR E-HYBRID

ΔΟΚΙΜΗ

Φόρτιση και αυτονομία

Γνώριμο εσωτερικό

Το Leon e-Hybrid διαθέτει μια μπαταρία
χωρητικότητας 13,1 kWh, η οποία και
βρίσκεται κάτω από το δάπεδο του χώρου
αποσκευών. Αυτή με μια πλήρη φόρτιση
δίνει σύμφωνα με την εταιρία αυτονομία 60-65 χιλιομέτρων, αποκλειστικά με
χρήση του ηλεκτροκινητήρα. Στην πράξη
όμως διαπιστώσαμε ηλεκτρική αυτονομία
περίπου 45-50 χλμ, που είναι απολύτως
αποδεκτή για καθημερινές μετακινήσεις.

Το εσωτερικό στο plug-in hybrid μοντέλο δε διαφοροποιείται, αισθητά τουλάχιστον, από τα υπόλοιπα
Leon. Υπάρχει μια οδηγοκεντρική προσέγγιση ως
προς τη συνολική διάταξη του ταμπλό, με το πάνω
μέρος της κονσόλας να είναι στραμμένη προς την
πλευρά του οδηγού. Η οθόνη αφής στα plug-in
hybrid μοντέλα είναι στις 10’’ και πέρα από το ότι
είναι μεγαλύτερη χάνει τους φυσικούς διακόπτες.
Έτσι για παράδειγμα η ρύθμιση της έντασης μπορεί
να γίνει σέρνοντας το δάχτυλο μας πάνω σε μια
επιφάνεια αφής, όπως και η επιλογή της θερμοκρασίας στο κλιματιστικό, που και αυτό είναι ενσωματωμένο στην κεντρική οθόνη.

Μια πλήρης φόρτιση σε ένα wallbox
χρειάστηκε στα χέρια μας 3 ώρες και 50
λεπτά, ενώ σε μια απλή οικιακή πρίζα η
διαδικασία ολοκληρώνεται σε σχεδόν 6
ώρες. Χρόνος δηλαδή που άνετα καλύπτεται το βράδυ όταν πέφτουμε για ύπνο ή
όση ώρα είμαστε στη δουλειά μας. Και αν
δεν φορτίσουμε και αδειάσει η μπαταρία,
κανένα πρόβλημα! Κάτω από το καπό
υπάρχει ένας βενζινοκινητήρας 1.4 TSI
ο οποίος αναλαμβάνει να κινήσει το
αυτοκίνητο όταν αδειάσει η μπαταρία ή
όταν πολύ απλά θελήσουμε έξτρα δύναμη.
Ακόμη και χωρίς φόρτιση, το αυτοκίνητο συμπεριφέρεται σαν ένα κανονικό
υβριδικό.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 •
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Στην ίδια οθόνη του συστήματος ενημέρωσης και
ψυχαγωγίας βρίσκουμε πληροφορίες για τη μπαταρία, τα επιλέξιμα προφίλ οδήγησης, τη συνδεσιμότητα με ένα smartphone και σύστημα πλοήγησης.
Ψηφιακός είναι όμως και ο πίνακας οργάνων, με
γραφικά που τροποποιούνται από ένα διακόπτη στο
τιμονι. Η συνολική ποιότητα στο εσωτερικό είναι
καλή, με πιο μαλακά υλικά στα ψηλότερα τμήματα.
Οι διαθέσιμοι χώροι είναι το δυνατότερο χαρτί του
Leon, ανεξαρτήτου έκδοσης, αφού και αρκετά ψηλά
άτομα θα βολευτούν χωρίς παραχωρήσεις. Ειδικά ο
χώρος στα πόδια των πίσω επιβατών είναι τεράστιος για τα δεδομένα της κατηγορίας, ενώ παραπάνω
από καλό είναι και το διαθέσιμο ύψος. Εκεί που
“πονάει” όμως το e-Hybrid συγκριτικά με τα απλά
Leon είναι το πορτ μπαγκάζ, αφού η τοποθέτηση
της μπαταρίας κάτω από το δάπεδο μειώνει τον
διαθέσιμο χώρο από τα 380 στα μόλις 270 λίτρα.

Ταυτόχρονα, ο οδηγός έχει την επιλογή
να χρησιμοποιεί ή να αποθηκεύει την
ενέργεια που ανακτάται από την κίνηση
ή το φρενάρισμα. Για παράδειγμα, σε ένα
ταξίδι η ενέργεια μπορεί να αποθηκεύεται
στη μπαταρία και να χρησιμοποιηθεί σε
κίνηση εντός πόλης, όπου το αυτοκίνητο
θα κινηθεί με τον ηλεκτροκινητήρα.

Τιμή και εξοπλισμός
Το Seat Leon e-Hybrid διατίθεται στα πλουσιότερα
επίπεδα εξοπλισμού Xcellence, Xcellence Plus, FR
και FR Plus. Όλες οι εκδόσεις του είναι υπερπλήρης
και διαθέτουν μεταξύ άλλων αισθητήρες και
κάμερα οπισθοπορείας, δυνατότητα αυτόματου
παρκαρίσματος, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους
καθρέπτες, σύστημα εκκίνησης με μπουτόν,
3-ζωνικό κλιματισμό, LED φώτα εμπρός-πίσω και
οθόνη 10’’ για το infotainment. Οι τιμές ξεκινούν
από 31.790 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου έκπτωσης
2.500 ευρώ.

Συνδυαστικά, το Leon e-Hybrid αποδίδει
204 ίππους και 350 Nm ροπής. Νούμερα
που αρμόζουν σε ένα παραδοσιακό hothatch και βεβαίως εδώ έχουμε περισσότερη δύναμη και καλύτερες επιδόσεις από
το 2-λιτρο turbo Leon FR με τους 190 ίππους. Σύμφωνα με τη Seat η επιτάχυνση
0-100 km/h γίνεται σε 7,5 δευτερόλεπτα,
ωστόσο στις μετρήσεις μας πετύχαμε μέχρι και 6,8 δευτ. για την ίδια διαδικασία.

Οδική συμπεριφορά

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

Στα δυνατά χαρτιά του Leon ήταν πάντα
η οδική του συμπεριφορά. Και στο plug-in
υβριδικό μοντέλο αυτό δεν έχει αλλάξει σε
σχέση με τα υπόλοιπα Leon στη γκάμα. Η
ανάρτηση είναι σφιχτή, αλλά όχι τόσο ώστε
να κουράσει, ακόμη και στην έκδοση FR με
18άρες ζάντες. Αυτό που κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά όμως σε σύγκριση με τις
απλές εκδόσεις είναι το αυξημένο βάρος.
Το plug-in υβριδικό Leon ζυγίζει περίπου
1620 κιλά, λόγω μπαταρίας κυρίως. Και
είναι κάτι που στον ανοιχτό δρόμο δε θα το
νιώσει κάποιος, όμως σε μια διαδρομή με
στροφές το έξτρα βάρος είναι αντιληπτό.

Seat Leon 1.4 TSI e-Hybrid
DSG
Κυβισμός: 1.395 cc
Συνδυαστική Ισχύς: 204
ps/5.000-6.000 rpm
Συνδυαστική Ροπή: 350
Nm/1.550-3.500 rpm
0-100 km/h: 7,5 sec
Τελική ταχύτητα: 220 km/h
Μέση κατανάλωση*: 1,0-1,2
lt/100km

Μια σημαντική διαφοροποίηση από τα
απλά Leon, τουλάχιστον μέχρι και την
έκδοση των 150 ίππων, είναι πως το
e-Hybrid δεν έχει πίσω ανάρτηση με
ημιάκαμπτο άξονα αλλά πολλαπλούς
συνδέσμους. Κάτι που σημαίνει καλύτερη
αίσθηση άνεσης, κυρίως για τους πίσω
επιβάτες.
Το τιμόνι παραμένει καλό σε αίσθηση, και
όπως ανέκαθεν συνέβαινε στο Leon, είναι
καλύτερο σε αίσθηση από ένα Golf, με τα
οποίο άλλωστε πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι και το γνώριμο
αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG,
που παρέχει γρήγορες αλλαγές αλλά και
εξαιρετική άνεση στην καθημερινή χρήση.
Το Leon e-Hybrid υιοθετεί το 6-τάχυτο
DSG, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Leon
που χρησιμοποιούν το 7-τάχυτο.

Ηλεκτρική μέση κατανάλωση*:
14,3-15,2 kWh/100κμ
Εκπομπές CO2*: 23-28 g/km
Ηλεκτρική αυτονομία*: 60-66
km
Βάρος: 1.614
Ρεζερβουάρ: 50 lt
Χώρος αποσκευών: 270 lt
*εργοστασιακή μέτρηση κατά
WLTP

Αρνητικά

Θετικά

• Χώρος αποσκευών

• Χαμηλή ή και μηδενική κατανάλωση

• Πρακτικότητα οθόνης infotainment

• Χώροι πίσω επιβατών
• Επιδόσεις και οδική συμπεριφορά

Αρχική τιμή Seat Leon e-Hybrid
DSG 204ps Xcellence: 31.790€
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής
(έκδοση FR): 31.790€
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Renault Clio
E-Tech:
Υβριδικό
με έμπνευση
από τη
Formula 1
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΉ ΠΟΥ ΠΛΈΟΝ ΤΑ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ αρχίζουν και
χωρίζονται σε ήπια υβριδικά, αυτο-φορτιζόμενα πλήρως υβριδικά
και βεβαίως plug-in υβριδικά, η Renault ρίχνεται στη μάχη με το
δημοφιλέστερο της μοντέλο. Αυτό είναι το Clio E-Tech Hybrid
και τοποθετείται απέναντι στο Honda Jazz και φυσικά το Toyota
Yaris Hybrid.

Μ

ε τις αλλαγές στους ρύπους να βασανίζουν τους περισσότερους κατασκευαστές,
ζούμε στην εποχή όπου τα λεγόμενα hot-hatch αποτελούν είδος προς εξαφάνιση. Πριν μερικά χρόνια, ένα κορυφαίο Renault Clio είχε turbo κινητήρα 1,6
λίτρων και ισχύ 200 ίππων. Σήμερα όμως, το κορυφαίο Clio είναι υβριδικό,
πολύ οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον, ενώ βεβαίως κοστίζει το ίδιο με ένα
προηγούμενο Clio RS των 200 ίππων. Αλλάζουν οι καιροί και αυτή είναι η νέα πραγματικότητα, τουλάχιστον μέχρι την πλήρη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.
Το Clio E-Tech δεν διαφοροποιείται σχεδιαστικά από τα υπόλοιπα Clio βενζίνης,
πετρελαίου και LPG. Τα μοναδικά σημεία που προδίδουν κάπως τον υβριδικό του
χαρακτήρα είναι τα σήματα στις πλαϊνές κολώνες και πίσω. Οι πιο παρατηρητικοί θα
διαπιστώσουν ότι εδώ δεν φαίνεται η απόληξη της εξάτμισης, όπως συμβαίνει στις
υπόλοιπες εκδόσεις.

ΔΟΚΙΜΗ

Δείτε τη video-δοκιμή στο κανάλι μας στο YouTube:
https://youtu.be/CS8WHjdlavo

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 •

Άνετο και
ποιοτικό εσωτερικό
Αντίστοιχα και στο εσωτερικό της υβριδικής έκδοσης, οι διαφορές είναι σε λεπτομέρειες. Ανεξαρτήτου
κινητήρα όμως, το Clio διακρίνεται για ένα από τα
καλύτερα εσωτερικά στη μικρή κατηγορία, σχεδιαστικά και βεβαίως εργονομικά. Ειδικά στο επίπεδο
εξοπλισμού Dynamic και άνω έχουμε αφρώδη και
πολύ ποιοτικά υλικά στο ταμπλό και στις πόρτες.
Μαζί έχουμε και έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων στις
7’’, ενώ προαιρετικά αυτός μπορεί να φτάσει στις
10’’. Η σημαντικότερη διαφορά στο υβριδικό Clio
E-Tech στον πίνακα οργάνων, όπου φιλοξενούνται
ενδείξεις για τη φόρτιση της μπαταρίας αλλά και τη
χρήση της ενέργειας. Πως δηλαδή αυτή χρησιμοποιείται και πότε αυτή αποθηκεύεται. Κατά τα άλλα τα
γραφικά είναι πολύ καλά και ξεκούραστα στο μάτι,
ενώ ο οδηγός μπορεί να επιλέξει και το χρώμα της
αρεσκείας του.
Στο κέντρο του ταμπλό έχουμε ως στάνταρ μια οθόνη
αφής 7’’, ενώ το αυτοκίνητο της δοκιμής έχει τη
μεγάλη οθόνη των 9,3’’. Πέρα από τις ενδείξεις της
κατανάλωσης και του ηχοσυστήματος ενσωματώνει
σύστημα πλοήγησης αλλά και τα Apple CarPlay και
Android Auto. Όλα βεβαίως στα Ελληνικά.

Σχεδόν
κορυφαίοι χώροι
Αν μπει κανείς σε ένα οποιοδήποτε Clio και μετά
καθίσει στο υβριδικό δε θα καταλάβει σχεδόν καμία
διαφορά. Και λέμε “σχεδόν” γιατί η μοναδική αλλαγή
βρίσκεται στον χώρο φόρτωσης. Το γεγονός ότι κάτω
από το δάπεδο του χώρου αποσκευών, βρίσκεται η
μπαταρία του υβριδικού συστήματος, μειώνει το διαθέσιμο βάθος. Έτσι λοιπόν, αντί για 391 λίτρα χώρου
αποσκευών, έχουμε πλέον 300 λίτρα. Τιμή που και
πάλι φέρνει το Clio Hybrid σε ανταγωνιστική θέση
απέναντι στα επίσης υβριδικά Honda Jazz (304 lt)
και Toyota Yaris (286 lt).
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ΔΟΚΙΜΗ

RENAULT CLIO E-TECH

• Τιμή

Όλη η ουσία όμως στο υβριδικό Clio είναι το σύστημα
κίνησης και μετάδοσης, το οποίο λειτουργεί εντελώς
διαφορετικά από οποιοδήποτε άλλο υβριδικό αυτοκίνητο.
Οι μηχανικοί της Renault, αξιοποιώντας τεχνογνωσία από
την εμπλοκή της μάρκας στη Formula 1, τοποθέτησαν στο
Clio E-Tech έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης, 1.6
λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες.

• Ταμπούρα στον πίσω άξονα

Θετικά
• Κιβώτιο ταχυτήτων
• Κατανάλωση

Από μόνος του ο βενζινοκινητήρας αποδίδει 91 ίππους
και 144 Nm ροπής, ενώ οι δύο ηλεκτροκινητήρες προσφέρουν έξτρα 49 ίππους και 250 Nm ροπής, προσφέροντας αθροιστικά ισχύ 140 ίππων. Η μετάδοση γίνεται
στους εμπρός τροχούς μέσω ενός διαφορετικού κιβωτίου
ταχυτήτων από το συνηθισμένο. Αυτόματο βεβαίως, όχι το
7άρι διπλού συμπλέκτη που βλέπουμε σε άλλα Clio, αλλά
ένα 4-τάχυτο χωρίς συμπλέκτη, το οποίο κατασκευάζει η
ίδια η Renault.

Επίσης, χάρη σε αυτό το σύστημα το Clio E-Tech δεν κάνει τον χαρακτηριστικό θόρυβο που συναντάμε συνήθως
σε αυτοκίνητα εξοπλισμένα με κιβώτια CVT, όταν οδηγούμε με το γκάζι στο πάτωμα. Γενικά το Clio είναι αθόρυβο,
όχι μόνο στον κινητήρα αλλά και σε αεροδυναμικούς
θορύβους και στην τραχύτητα από την κύλιση.

Υβριδικό σύστημα και κατανάλωση
Το αυτοκίνητο πάντα ξεκινά και λειτουργεί με προτεραιότητα στην ηλεκτρική ενέργεια, μέχρι περίπου τα 60 km/h
ή μέχρι να ζητήσουμε περισσότερη δύναμη. Μια μπαταρία χωρητικότητας 1,2 kWh είναι τοποθετημένη κάτω από
το δάπεδο του πορτ μπαγκάζ και ζυγίζει περίπου 38 κιλά.
Συνολικά το Clio E-Tech ζυγίζει 1.323 κιλά και είναι μόλις
100 κιλά πιο βαρύ από ένα απλό Clio, παρά την προσθήκη
όλων των νέων συστημάτων και των ηλεκτροκινητήρων.
Μάλιστα, το ρεζερβουάρ καυσίμου έχει ελαφρώς μειωθεί
εδώ στα 39 λίτρα, αφήνοντας έτσι περισσότερο χώρο για
τη μπαταρία.
Στη μάχη των αριθμών, η Renault δηλώνει πως η μέση
κατανάλωση είναι μεταξύ 4,3 και 5,1 λτ/100 χλμ. Τιμή που
δεν απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα, αφού
με λίγη προσοχή βλέπει κανείς ακόμη και κάτω από τα 5
λτ/100 χλμ σε μικτή χρήση. Μάλιστα αποκλειστικά εντός
πόλης η κατανάλωση πέφτει στα 3,6 λτ/100 χλμ περίπου,
αφού έως και το 80% των μετακινήσεων σε αστικό κύκλο
μπορούν να γίνουν μόνο με ρεύμα. Ο οδηγός συμπληρωματικά μπορεί να επιλέξει από τον διακόπτη EV στο
ταμπλό να “κλειδώσει” την κίνηση με ηλεκτρική ενέργεια, για όσο διάστημα επιτρέπει η μπαταρία ή μέχρι να
πατήσει το γκάζι ως το τέρμα. Πάντως, ακόμη και στον
αυτοκινητόδρομο υπήρξαν στιγμές που το αυτοκίνητο
ταξίδεψε με cruise control στα 125 km/h και αποκλειστικά
με ηλεκτρική ενέργεια.

• Άνεση και ηχομόνωση σε
υψηλές ταχύτητες

Τιμή και εξοπλισμός
Το υβριδικό Clio διατίθεται σε επίπεδα εξοπλισμού
Expression, Expression Plus, Dynamic και RS Line. Σε
κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός είναι πλήρης και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα γνώριμα συστήματα ασφάλειας όπως αυτόματο φρενάρισμα ανάγκης με ανίχνευση πεζών και ποδηλάτων, πλήρες σετ αερόσακων, όλες
τις ηλεκτρικές ευκολίες, cruise control, αναγνώριση
οδικών σημάτων και σύστημα υποβοήθησης λωρίδας
κυκλοφορίας. Η έκδοση Dynamic έχει ακόμη ψηφιακό
πίνακα οργάνων, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, αυτόματη εναλλαγή μεσαίας-μεγάλης σκάλας φώτων και
βεβαίως handsfree κλειδί-κάρτα με μπουτόν εκκίνησης. Οι τιμές ξεκινούν από 23.540 ευρώ, ενώ η έκδοση
Dynamic της δοκιμής μας κοστίζει 25.730 ευρώ.

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Renault Clio E-Tech
Hybrid
Κυβισμός: 1.598 cc
Ισχύς βενζινοκινητήρα: 91
ps/5.600 rpm
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα:
49 ps
Ροπή βενζινοκιν ητήρα:
144 Nm/3.200 rpm
Ροπή ηλεκτροκινητήρα:
205 Nm
0-100 km/h: 9,9 sec

Όσο για τις επιδόσεις, παρά τους 140 ίππους, το Clio
E-Tech Hybrid δεν είναι το ίδιο γρήγορο με το προηγούμενο κορυφαίο Clio RS Line, μη υβριδικό, με 130 ίππους.
Όμως έχει διαφορετική φιλοσοφία και κυρίως διαφορετική τεχνολογία. Έτσι το τυπικό σπριντ από στάση στα
100 km/h γίνεται στα 9,9 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με την
εταιρία.

Τελική ταχύτητα: 180 km/h

Στο καθαρά οδηγικό κομμάτι, παρά το ελαφρώς αυξημένο βάρος, το Clio διατηρεί την καλή συμπεριφορά του,
παραμένοντας ταυτόχρονα ευχάριστο και άνετο. Ο οδηγός
συνεχίζει να απολαμβάνει το αυτοκίνητο ακόμη και αν
αποφασίσει να πιέσει, σε ένα βαθμό, εκμεταλλευόμενος
την έξτρα ηλεκτρική ισχύ για ένα διαφορετικό στυλ οδήγηση. Αν και δε σχεδιάστηκε για κάτι τέτοιο αυτή η έκδοση.

Ρεζερβουάρ: 39 lt

Τέλος, τα φρένα είναι πολύ αποδοτικά και διαχειρίζονται
αποτελεσματικά το έξτρα βάρος. Ακόμη και αν, όπως σε
όλα τα Clio, στον πίσω άξονα παραμένουν τα ταμπούρα
αντί για δισκόφρενα που βρίσκουμε στα άλλα υβριδικά
μοντέλα του ανταγωνισμού.
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Αρνητικά

Τεχνολογία εμπνευσμένη
από τη Formula 1

Εδώ το ρόλο του παίζει ο ένας από τους δύο ηλεκτροκινητήρες, ο οποίος στην πράξη συγχρονίζει τις στροφές
του κινητήρα και πραγματοποιεί την αλλαγή στις σχέσεις
του κιβωτίου. Πραγματικά πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, όμως δουλεύει μια χαρά. Μάλιστα σύμφωνα με την
εταιρία, το ασυγχρόνιστο αυτό κιβώτιο ταχυτήτων έχει 15
διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας, που επιλέγονται
αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, ενώ ένας
μειωτήρας δύο ταχυτήτων δίνει τελικά την αίσθηση ότι το
κιβώτιο είναι 8άρι και όχι 4άρι.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 •

Μέση κατανάλωση*: 4,3-5,1
lt/100km
Εκπομπές CO2*: 96-114 g/
km
Βάρος: 1.323
Χώρος αποσκευών: 301 lt
*εργοστασιακή μέτρηση
κατά WLTP
Αρχική τιμή Renault Clio
Hybrid 140ps: 23.540€
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής
Clio Hybrid Dynamic:
25.730€
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Η ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Όταν εξετάζουμε τις τάσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία, κανείς δεν
είναι καλύτερα τοποθετημένος σε αυτό από
τον Marco Fioravanti,
Αντιπρόεδρο Προγραμματισμού Προϊόντων,
στην Nissan Europe.
Αυτός και η ομάδα του
έχουν ως αποστολή να
εξετάσουν τι θα θέλουν
και θα χρειάζονται οι
πελάτες σε 20 χρόνια
από τώρα. Σύμφωνα με
τον Fioravanti λοιπόν,
το μέλλον θέλει τα
αυτοκίνητα να δημιουργούνται υπό διαφορετικό πρίσμα, όπου
η αποτελεσματικότητα
είναι βασική απαίτηση:

Τι γίνονται οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μετά τον
κύκλο ζωής τους; Μια ενδιαφέρουσα λύση
έρχεται από την Ιαπωνία. Η Nissan αναπτύσσει έναν τρόπο για να συνδυάσει τις
τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται τόσο στο
σιδηροδρομικό δίκτυο, όσο και στα ηλεκτρικά οχήματα. Για μπαταρίες σε συσκευές
σιδηροδρομικών διαβάσεων, η East Japan
Railway Company (JR East), ένας από τους
κορυφαίους παρόχους σιδηροδρομικών
υπηρεσιών της Ιαπωνίας, δοκιμάζει επαναχρησιμοποιημένες μπαταρίες από τα EVs
Nissan LEAF.
Οι σιδηροδρομικές διαβάσεις είναι απαραίτητες τόσο για την εύρυθμη λειτουργία των
τρένων, όσο και για την ασφάλεια της οδικής
κυκλοφορίας. Μάλιστα σε κάθε διάβαση, οι
σιδηροδρομικές εταιρείες εγκαθιστούν μονάδες παροχής ρεύματος έκτακτης ανάγκης,
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι λειτουργούν σωστά, ανά πάσα στιγμή. Επί του παρόντος, αυτές οι μονάδες παροχής ρεύματος
έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιούν μπαταρίες
μολύβδου-οξέος. Ωστόσο, οι προσπάθειες
αντικατάστασής τους με επαναχρησιμοποιημένες μπαταρίες Nissan LEAF ξεκίνησαν
τον Ιανουάριο του 2021 στην επαρχία
Φουκουσίμα.

«Ο στόχος είναι η
βελτίωση της αποδοτικότητας. Αυτό είναι
ακόμη πιο σημαντικό για τα ηλεκτρικά
οχήματα επειδή, σε
υψηλές ταχύτητες, η
αεροδυναμική μπορεί
να ελαχιστοποιήσει τον
αρνητικό αντίκτυπο της
oπισθέλκουσας στην
εμβέλεια του οχήματος.

Η Nissan
“εξηλεκτρίζει”
το Silvia
του 1960
ΠΟΤΈ ΚΑΝΕΊΣ δεν θα μπορούσε να αντισταθεί
σε μια τέτοια πρόκληση, όταν ο Matthew Weaver,
Αντιπρόεδρος της Nissan Design Europe, κλήθηκε
να επανασχεδιάσει ένα αυτοκίνητο από την ιστορία
της Nissan για ένα ηλεκτρικό μέλλον. Επέλεξε
λοιπόν το εμβληματικό Silvia CSP311.

Τ

ο Silvia είναι μοναδικό στο είδος του. Είναι ένα σπάνιο μοντέλο
που λανσαρίστηκε το 1964, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκιο.
Στην πραγματικότητα είναι τόσο σπάνιο, που ακόμη και μερικοί
από τους πιο έμπειρους και παλιούς εργαζόμενους της Nissan
δεν το έχουν δει.

Ο Matthew Weaver εξηγεί:
«Το Silvia ήταν μπροστά από την
εποχή του, με έναν πολύ ήσυχο,
υποτιμημένο τρόπο. Όντας αρκετά ώριμο θα μπορούσε να έχει
ακόμα τη θέση του στους σημερινούς δρόμους. Είναι επίσης
ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τι
αναμένεται από ένα παγκόσμιο
προϊόν: υψηλή ποιότητα και
καθολική ελκυστικότητα.
Σχεδιάζοντας εκ νέου αυτό το
αυτοκίνητο για το μέλλον, θέλαμε
να αποτίσουμε φόρο τιμής σε
αυτήν την κληρονομιά. Ένα από
τα πιο διακριτά χαρακτηριστικά είναι η καθαρή γραμμή που
συνδέει το πάνω και το κάτω
μέρος του αμαξώματος. Σε αυτήν
την έκδοση, τονίσαμε ακόμη
περισσότερο την παρουσία του,
έχοντας ένα καθαρό και απότομο
κόψιμο στην κορυφή των τόξων
των τροχών. Έχοντας επίσης
υπόψη τον κόσμο του μέλλοντος,
θεωρήσαμε ότι ο σχεδιασμός
ταιριάζει με φυσικό τρόπο στο
ηλεκτρικό όχημα.
Όντας ένα ηλεκτρικό όχημα, μας
έδωσε την ευκαιρία να επεκτείνουμε την καθαρή επιφάνεια
στο μπροστινό μέρος επειδή ένα
ηλεκτρικό σύστημα κίνησης έχει
πολύ χαμηλότερες απαιτήσεις
ψύξης, συνεπώς δεν υπάρχει
ανάγκη για μάσκα όπου παραδοσιακά βρίσκονται τα θερμαντικά
σώματα.”

Ο Weaver και η ομάδα του έκαναν πολλά σημαντικά
βήματα για να αποδώσουν το αυτοκίνητο στη σύγχρονη εποχή. Χάρη στον εξευγενισμένο σχεδιασμό, οι
γραμμές του είναι ακόμη πιο καθαρές. Όμως, στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο εξηλεκτρισμός του οχήματος
είναι η επιτομή της πρόκλησης. Επέτρεψε στην ομάδα
να οραματιστεί τη χρήση των σημερινών καινοτομιών,
παράλληλα με τις κλασικές πτυχές του σχεδιασμού.

Νέες προκλήσεις
Με την ηλεκτροκίνηση να κερδίζει συνεχώς έδαφος, οι
περισσότεροι σχεδιαστές αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν
την πρόκληση να “εμποτίσουν” την κληρονομιά των
αντίστοιχων εμπορικών σημάτων τους, ενώ παράλληλα ανακαλύπτουν τι μπορούν και πρέπει να είναι τα
αυτοκίνητα. Κάθε σχέδιο ξεκινά από ένα λευκό χαρτί.
Στη συνέχεια έρχονται σκίτσα και πολλά 2D σχέδια,
ακολουθούμενα από ψηφιακά και τρισδιάστατα πρωτότυπα πηλού. Στην εποχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι σχεδιαστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις
ίδιες τεχνικές για να βρουν νέες ιδέες, αλλά μπορούν
να “παίξουν” με ένα εντελώς νέο σύνολο κανόνων.
Παλαιότερα, οι σχεδιαστές έπρεπε να συνεργαστούν
με τους μηχανικούς για να βρουν έναν τρόπο για να
φιλοξενήσουν έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης, συστήματα ψύξης / θέρμανσης και την εξάτμιση. Τώρα,
αυτά τα άλλοτε βασικά εξαρτήματα έχουν αντικατασταθεί από μπαταρίες, μετατροπείς και μικρούς κινητήρες.
Είναι μια μεγάλη αλλαγή στην καθημερινή δουλειά
ενός σχεδιαστή, αλλά και μια τεράστια ευκαιρία να
κάνουν τα πράγματα διαφορετικά και να παρέχουν μια
νέα εμπειρία στους οδηγούς.
Οι σημερινοί σχεδιαστές πρέπει να σκεφτούν τη νέα
λειτουργικότητα και τις συσκευές που την επιφέρουν,
όπως ραντάρ, κάμερες και αισθητήρες. Οι σχεδιαστές
αυτοκινήτων πρέπει επίσης να βρουν νέους τρόπους
για να κάνουν το ίδιο πράγμα που προσπαθούσαν
ανέκαθεν να επιτύχουν: να δημιουργήσουν μια συναισθηματική ανταπόκριση και να δημιουργήσουν μια
διαρκή σύνδεση με τους πελάτες.

Κοιτάζοντας περαιτέρω, ποιος ξέρει πώς οι
απαιτήσεις των πελατών, οι τεχνολογικές
εξελίξεις και η νομοθεσία θα επηρεάσουν το
σχεδιασμό; Το σίγουρο
είναι ότι τα αυτοκίνητα
αλλάζουν. Θα φαίνονται
και θα λειτουργούν
διαφορετικά για να
είναι πιο φιλικά προς
το χρήστη, ενεργειακά
αποδοτικά και πρακτικά. Η “επανεμφάνιση”
των κλασικών αυτοκινήτων για τον σύγχρονο κόσμος της ηλεκτροκίνησης, ακόμη και
αν ξεκινούν μόνο ως
σκίτσα, αποδεικνύει ότι
οι μελλοντικές δυνατότητες είναι ατελείωτες.
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Μεταχειρισμένες
μπαταρίες EV σε
σιδηροδρομικές
διαβάσεις

Μια
ομαλότερη
κύλιση

Έτσι, βλέπουμε μια
νέα γενιά ηλεκτρικών
crossovers που είναι
ελαφρώς χαμηλότερα,
φαρδύτερα και μακρύτερα για να βελτιωθεί
η αεροδυναμική,
διατηρώντας παρόμοιο
εσωτερικό χώρο και
δίνοντας υψηλότερη
θέση καθίσματος από
ένα παραδοσιακό sedan
ή hatchback. Αυτό είναι
δυνατό χάρη στις βελτιώσεις που μπορούμε να
κάνουμε στη διάταξη
ενός ηλεκτρικού οχήματος για να φιλοξενήσει
την επόμενη γενιά της
τεχνολογίας του.”
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Η μπαταρία ιόντων λιθίου ενός Nissan
LEAF διατηρεί το 60% έως 80% της χωρητικότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, στο τέλος του κύκλου ζωής της σε ένα
αυτοκίνητο. Επομένως, με την επαναχρησιμοποίηση των παλιών μπαταριών EV, η εναπομένουσα ενεργειακή τους χωρητικότητα
μπορεί να κατευθυνθεί αλλού, όπως σε νέες
μπαταρίες αντικατάστασης ή σε σταθερές
μπαταρίες.

Φορτίζοντας ένα EV με ταχύτητες… αστραπής!
Με δεδομένη την πάγια δέσμευση της να διευκολύνει με όλες τις δυνάμεις της τη μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα, η Ford εξελίσσει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Purdue μία καινοτόμο τεχνολογία που σύντομα αναμένεται να μειώσει τον χρόνο επαναφόρτισης
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα επίπεδα ανεφοδιασμού οχημάτων με συμβατικά καύσιμα.
Η Ford και οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Purdue έχουν
ολοκληρώσει ένα σημαντικό πρώτο βήμα για να καταστήσουν
την επαναφόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων απλή και γρήγορη.
Μέσω μιας συμμαχίας, ερευνητές και από τις δύο ομάδες συνεργάζονται για να αναπτύξουν ένα νέο καλώδιο σταθμού φόρτισης
– για το οποίο εκκρεμεί χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας
– που σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις στο τομέα της
φόρτισης οχημάτων θα διευκολύνει τους οδηγούς στη μετάβαση
στην ηλεκτρική εποχή, εξασφαλίζοντας ομαλή επαναφόρτιση.
Οι ερευνητές του Purdue University μελετούν μια εναλλακτική
μέθοδο ψύξης σχεδιάζοντας ένα καλώδιο φόρτισης ικανό να
μεταφέρει περισσότερο ρεύμα. Το καλώδιο χρησιμοποιεί υγρό
ως ενεργό παράγοντα ψύξης, το οποίο είναι ικανό να απάγει
περισσότερη θερμότητα αλλάζοντας τη κατάστασή του από υγρό
σε ατμό. Κάτι που αποτελεί βασική διαφορά μεταξύ αυτής της
λύσης και της τρέχουσας τεχνολογίας υδρόψυξης που διατίθεται
στην αγορά. Αυτή η καινοτομία μπορεί μία μέρα να αποφέρει
πολύ περισσότερη ισχύ σε σχέση με τα κορυφαία σημερινά συστήματα για την επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, καθιστώντας εφικτή την ταχύτερη επαναφόρτιση σε συνδυασμό με παράλληλες βελτιώσεις στην τεχνολογία φόρτισης των οχημάτων.
Στο τέλος, η διαδικασία φόρτισης ενός EV μπορεί να διαρκεί όσο
ο ανεφοδιασμός ενός αυτοκινήτου με συμβατικά καύσιμα.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Όλα όσα πρέπει
να γνωρίζουμε
για ασφαλή
οδήγηση το
χειμώνα

Προετοιμασία για τους βροχερούς μήνες
Ο βροχερός καιρός στην Ελλάδα, συνοδεύεται με μπελάδες. Είμαστε άμαθοι
σαν λαός σε αυτές τις καταστάσεις και κάθε χρόνο τέτοια εποχή έχουμε αύξηση σε ατυχήματα στους δρόμους. Η υπενθύμιση λοιπών ορισμένων γνωστών
κανόνων οδήγησης μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση τέτοιων
καταστάσεων.

Η ΟΔΉΓΗΣΗ ΚΑΤΆ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΎΣ
ΜΉΝΕΣ είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία που
απαιτεί διαφορετική προσέγγιση από εμάς
τους οδηγούς. Δείτε που πρέπει να είμαστε
πιο προσεκτικοί για να μη βρεθούμε προ
εκπλήξεως…

Υαλοκαθαριστήρες
Πριν αρχίσει να βρέχει θα πρέπει να φροντίσουμε την ορατότητά μας στο αυτοκίνητο. Το παρμπρίζ θα πρέπει να να είναι καθαρό εξωτερικά και εσωτερικά, οι
υαλοκαθαριστήρες να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, το δοχείο του πλυστικού
υγρού να είναι γεμάτο και να λειτουργούν σωστά οι εκτοξευτήρες νερού, οι
γνωστές “πιτσιλίθρες”.

Ελαστικά

Χ

Όσο πιο φαγωμένα ή παλιά είναι τα ελαστικά του αυτοκινήτου μας τόσο πιο
πολύ κινδυνεύουμε στη βροχή. Το βάθος του πέλματος είναι αυτό που φροντίζει
για τη σωστή απομάκρυνση του νερού ανάμεσα στο πέλμα και στο δρόμο. Καλό
είναι λοιπόν να γνωρίζουμε την κατάσταση των ελαστικών μας πριν αρχίσει να
βρέχει.

ιόνι, πάγος, βροχή, νύχτα, άνεμοι και ένας εκτυφλωτικός
ήλιος χαμηλά στον ορίζοντα είναι τα χαρακτηριστικά του
χειμώνα. Δεν είναι καθόλου περίεργο λοιπόν που οι περισσότεροι οδηγοί, ανεξάρτητα από την εμπειρία του ο καθένας,
απεχθάνονται την οδήγηση αυτή την εποχή. Η υπερβολική ταχύτητα
για τις δεδομένες συνθήκες είναι ο σημαντικότερος παράγοντας σε
όλα τα χειμερινά ατυχήματα και κάτι που αφορά κυρίως νέους, αρχάριους οδηγούς. Οι Ευρωπαϊκές μελέτες καταδεικνύουν τον κίνδυνο.
Για παράδειγμα, σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι ο μέσος νέος οδηγός έχει μεγαλύτερες πιθανότητες εμπλοκής
σε ατύχημα από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα, κυρίως τα
βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου και σε μέρη όπου επικρατεί
σκοτάδι. Σύμφωνα με έκθεση του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας
(RSO – Road Safety Observatory), η έλλειψη οργάνωσης είναι ο λόγος
για τον οποίον οι περισσότεροι νέοι οδηγοί εμπλέκονται σε ατύχημα.
Υπάρχει δηλαδή ανεπάρκεια γνώσεων ή οι γνώσεις που έχουν οι
οδηγοί/αναβάτες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και όλα
αυτά οφείλονται στην απειρία τους. Ο αριθμός των θανάτων πεζών
στην Ευρώπη αυξάνεται ανάμεσα στους μήνες Οκτώβριο και Μάρτιο
συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη εποχή του χρόνου.
Καλό είναι λοιπόν πριν βγούμε στους δρόμους το χειμώνα, να έχουμε
στο νου μας μερικές απλές συμβουλές για τη χειμερινή οδήγηση.
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Ανάβουμε τα φώτα
Όταν βρέχει η ορατότητα μειώνεται. Για να βλέπουμε καλύτερα και να μας βλέπουν οι άλλοι, καλό είναι όσο διαρκεί η βροχή, να ανάψουμε τα φώτα διασταύρωσης, τη λεγόμενη μεσαία σκάλα. Ακόμη και αν έχουμε μόνιμα φώτα ημέρας
στο αυτοκίνητο μας. Δεν είναι κόπος.

Να βλέπουμε
και να μας βλέπουν

Σβήνουμε τους προβολείς ομίχλης
Δεν ανάβουμε τους προβολείς ομίχλης αν δεν έχει ομίχλη. Κάποιοι έχουν πλήρη
άγνοια για τους προβολείς ομίχλης, απλώς πατούν ότι διακόπτη βρουν που
δείχνει “φώτα” στο αυτοκίνητο. Κάποιοι άλλοι ανάβουν τους προβολείς ομίχλης
για να νιώθουν ασφάλεια ότι οι υπόλοιπο τους βλέπουν καλά. Ακόμη και μέσα
στην πόλη με άφθονο περιμετρικό φωτισμό. Προσοχή, οι προβολείς ομίχλης στη
βροχή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα, καθώς το δυνατό φως αντανακλάται έντονα στο βρεγμένο οδόστρωμα και τυφλώνει προσωρινά ή εκνευρίζει τους
εμπρός ή τους πίσω οδηγούς. Αν βρέχει και έχει ομίχλη ή εξαιρετικά χαμηλή
ορατότητα ταυτόχρονα (π.χ. από το σπρέι νερού που αφήνει το αυτοκίνητό μας)
και κρίνουμε ότι η ορατότητα είναι περιορισμένη, ανάβουμε τους προβολείς
ομίχλης. Για όσο χρειαστεί, όχι για πάντα…

Καθαρίζουμε τα παράθυρα, τους προβολείς
και τα πίσω φώτα του αυτοκινήτου ώστε να
έχουμε καλύτερη ορατότητα και να είμαστε
καλύτερα ορατοί από τους άλλους, ιδιαίτερα
στο φρενάρισμα.

Δεν τρέχουμε
Μειώνουμε ταχύτητα και δίνουμε στον εαυτό
μας επαρκή χώρο να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο. Όταν ο δρόμος είναι χιονισμένος ή
ολισθηρός, το κάθε δευτερόλεπτο μετρά.

Προσοχή στην υδρολίσθηση

Οδηγούμε
με «μία ταχύτητα κάτω»
Χρησιμοποιώντας μία χαμηλότερη σχέση στο
κιβώτιο έχουμε καλύτερη πρόσφυση στο χιόνι
και σε ολισθηρούς δρόμους. Αν από την άλλη
κολλήσουμε στον πάγο «μία πάνω» ταχύτητα
μπορεί να βοηθήσει να ξεκολλήσουμε.

Οδηγούμε χωρίς
απότομες κινήσεις
Οι πιο ελαφριές και απαλές κινήσεις στο γκάζι, στα φρένα και στο τιμόνι βοηθούν να μην
χάσουμε τον έλεγχο του οχήματος.

Δεν πανικοβαλλόμαστε
Αν χάσουμε το έλεγχο στον πάγο, το χιόνι ή
σε βρεγμένο δρόμο, διορθώνουμε απαλά με το
τιμόνι. Αν η ουρά του αυτοκινήτου γλιστρήσει
προς τα αριστερά, στρίβουμε προς τα αριστερά αποφεύγοντας το απότομο φρενάρισμα.

Τι γλιστράει περισσότερο; Τα φύλλα ή το χιόνι;
Τα φύλλα μπορεί να είναι το αγαπημένο στοιχείο των φωτογράφων για να δημιουργούν εντυπωσιακά φθινοπωρινά τοπία, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις – όταν είναι
βρεγμένα και σε πολλαπλά στρώματα – μπορεί να γίνουν εξαιρετικά επικίνδυνα για
τους οδηγούς. Εκείνοι που γνωρίζουν, τα θεωρούν εφάμιλλα σε ολισθηρότητα με το
χιόνι. Αλλά μπορεί ένα ταπεινό φύλλο να γλιστράει όσο το χιόνι; Μία ομάδα μηχανικών βρήκε την απάντηση, κάνοντας ένα μοναδικό πείραμα.
Η συλλογή δεδομένων για το χιόνι ήταν εύκολη κάνοντας δοκιμές με αυτοκίνητα σε
χιονισμένες περιοχές της Σκανδιναβίας. Ωστόσο, δεν είχε διερευνηθεί μέχρι τώρα η
ολισθηρότητα. Έτσι η ομάδα συγκέντρωσε μεγάλες ποσότητες φύλλων με τα οποία
κάλυψε μια πίστα δοκιμών στο Βέλγιο. Μετά χρησιμοποίησε μία συσκευή δοκιμής
πρόσφυσης που αναγνωρίζει πόσο ολισθηρές είναι οι επιφάνειες, ρολάροντας από
πάνω τους. Μετά τη δοκιμή διαπίστωσαν ότι πραγματικά, σε ορισμένες περιπτώσεις,
τα φύλλα ήταν τόσο ολισθηρά όσο το χιόνι.
Η ολισθηρότητα μετριέται σε μονάδες ‘µ’. Όσο πιο ολισθηρή είναι η επιφάνεια, τόσο
μικρότερος ο αριθμός. Στις δοκιμές, και μάλιστα στα πιο ολισθηρά σημεία, τα φύλλα
μετρήθηκαν σε ένα επίπεδο ‘μ’ μεταξύ 0,3 και 0,4. Συνήθως, τα ίδια επίπεδα ‘µ’ παρατηρούνται και στις χιονισμένες επιφάνειες.

Η υδρολίσθηση εμφανίζεται όταν βρέχει πολύ και συγκεντρώνονται μεγάλες
ποσότητες νερού στο δρόμο. Το φαινόμενο δημιουργείται όταν τα νερά δεν μπορούν να εκτοπιστούν από τα ελαστικά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεταξύ
ελαστικού και δρόμου ένα λεπτό στρώμα νερού. Εδώ καθοριστικό ρόλο παίζει η
κατάσταση των ελαστικών του αυτοκινήτου μας. Παρόλα αυτά και με καινούρια
ελαστικά, η υδρολίσθηση μπορεί να εμφανιστεί όταν συγκεντρώνονται ποσότητες νερού στο δρόμο, περίπτωση καθόλου σπάνια στους ελληνικούς δρόμους. Αν
δούμε νερά μπροστά μας, κόβουμε ταχύτητα και περνάμε χωρίς γκάζι και χωρίς
φρένο, κρατώντας γερά και αποφασιστικά το τιμόνι.

Αποφεύγουμε τα μαζεμένα νερά
Τα λιμνάζοντα νερά της βροχής κρύβουν τεράστιους κινδύνους. Ποτέ δεν περνάμε μέσα από μεγάλες ποσότητες νερού με ταχύτητα, καθώς δεν είμαστε σε θέση
να γνωρίζουμε το βάθος και υπάρχει κίνδυνος να περάσει νερό στην εισαγωγή
αέρα του κινητήρα.

Σεβασμός στους πεζούς
Δεν ξεχνάμε τους πεζούς! Όταν βρέχει και κινούμαστε σε κατοικημένη περιοχή,
δεν πρέπει να αγνοούμε τους πεζούς στα πεζοδρόμια, τους οποίους στο πέρασμά μας, υπάρχει ο κίνδυνος να τους βρέξουμε. Η οδηγική μας παιδεία και η
ευγένεια δεν θα πρέπει λοιπόν να αφορά μόνο τους άλλους οδηγούς στο δρόμο.
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