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ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΣΤΈΦΟΥ

ΚΑΛΉ ΧΡΟΝΙΑ, με αγάπη, 
υγεία, ευτυχία σε όλους! Ευχή 
μας το 2022 να είναι η χρονιά 
που θα μειωθούν τα τροχαία 
ατυχήματα, να αποκτήσουμε 
όλοι μας οδηγική συνείδηση 
και να καταλάβουμε επιτέλους 
ότι ο δρόμος είναι ένα πεδίο 
μάχης. Γιατί ό,τι και να 
οδηγούμε… SUV, ηλεκτρικά 
ή ό,τι άλλο είναι στη μόδα της 
εποχής… τα τροχαία ατυχήματα 
δεν κάνουν διακρίσεις.

Σαφώς τα πιο καινούρια αυτοκίνητα 
έχουν τεχνολογίες που υποστηρίζουν 
και βοηθούν τον οδηγό να αποφύγει 
μια κακή στιγμή. Η αυτόνομη οδήγηση 

έρχεται να μας δώσει - υπό προϋποθέσεις - την 
“εξυπνάδα” που μας λείπει και να κάνει τις 
μετακινήσεις πιο εύκολες και πιο ασφαλείς. 
Όμως ο ανθρώπινος παράγοντας είναι “κλειδί” 
στις μετακινήσεις. Και αυτό δεν θα αλλάξει. 
Ακόμα τουλάχιστον.

Ένα θέμα που ίσως θα μονοπωλήσει στην 
αυτοκίνηση το 2022 είναι οι ελλείψεις σε 
ημιαγωγούς. Το γνωστό θέμα με τα μικροτσίπ 
που βασανίζει τους πάντες εδώ και μήνες. Όχι, 
δεν θα λυθεί ακόμα, αφού η αυξημένη ζήτηση 
του αγοραστικού κοινού δεν εξομαλύνει την 
κατάσταση. Και όταν υπάρχει έλλειψη… οι τιμές 
ανεβαίνουν, σε καινούργια και μεταχειρισμένα. 
Οι εκπτώσεις σταματούν και η αναμονή 
“χτυπάει κόκκινο”. 

Μάλιστα δε θα υπάρξουν σοβαρές 
διαφοροποιήσεις στους χρόνους παράδοσης 
πριν το καλοκαίρι. Ήδη υπάρχουν εταιρείες 
που προβλέπουν παραδόσεις από το 2023… για 
σημερινές παραγγελίες. 

Και τι θα γίνει μέχρι τότε; Θα ισχύει η 
σημερινή τιμή; Θα υπάρχει το μοντέλο μέχρι 
τότε ή θα κάνει facelift;

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Οπότε αν 
σκέφτεστε κάποια αγορά αυτοκινήτου, αλλά 
δεν το έχετε απόλυτη ανάγκη, ίσως θα ήταν 
σωστό να το αναβάλετε για λίγο. Όπως λέει και 
ο λαός “ότι ανεβαίνει… κατεβαίνει”. Το θέμα 
είναι πότε…

EDITORIAL

Το CX-30 είναι το μεσαίο SUV της Mazda και  
πρακτικά ένα μοντέλο που τοποθετείται απέναντι  

σε προτάσεις όπως το Kia XCeed, το Subaru XV αλλά  
και το Ford Focus Active

Ημιάκαμπτος πίσω άξονας ή ανεξάρτητη πίσω 
ανάρτηση; Κάτι που αναρωτιούνται πολλοί, ωστόσο λίγοι 
αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητας της κάθε περίπτωσης. 

Σήμερα ρίχνουμε φως στην υπόθεση!

Το περιμέναμε ότι μετά το Kodiaq, σε διαδικασία  
ανανέωσης μπαίνει και το μεσαίο SUV της Skoda.  

Αναμονή τέλος λοιπόν, αφού με κάθε επισημότητα αυτό  
είναι το ανανεωμένο Karoq

Αυτόνομη οδήγηση! Είναι αυτό το μέλλον στις 
μετακινήσεις;

Αρχισυνταξία - Επιμέλεια έκδοσης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΥ

Art Director: ΓΙΩΤΑ ΓΙΑΓΤΖΗ

Επικοινωνία: contact@trcoff.gr

Ιστοσελίδα: www.trcoff.gr

YouTube.com/trcoffgr

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Είναι  
το υδρογόνο  
το μέλλον;
ΤΑ ΣΠΟΡ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΑ δε βάζουν 
“ταφόπλακα” στη νέα εποχή των 
μηδενικών ρύπων. Αυτό είναι ένα 
πειραματικό Toyota GR Yaris και 
μπορεί να κινείται με υδρογόνο αντί 
για βενζίνη, προσφέροντας επιδόσεις 
αλλά και κανονικό ήχο από τις 
εξατμίσεις του!

Το υδρογόνο αντί για βενζίνη δεν είναι κάτι και-
νούριο για την Toyota, αφού αντίστοιχο σύστημα 
κίνησης έχει η επίσης πειραματική Corolla Sport 
που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Super Taikyu 

της Ιαπωνίας. Και τώρα μας δείχνει ακόμη ένα πρωτό-
τυπο, ένα GR Yaris που μπορεί να κινείται με υδρογόνο 
ως καύσιμο. Συνεχίζει και υπάρχει κινητήρας εσωτερικής 
καύσης στο αυτοκίνητο, ένας 3-κύλινδρος 1600άρης 
turbo και μάλιστα μπορεί να κάνει τον ίδιο απολαυστικό 
ήχο με το τυπικό GR Yaris βενζίνης!

Υδρογονοκίνητο…  
αλλά όχι ηλεκτρικό!
Με υδρογόνο κινείται και το Toyota Mirai, το οποίο ήδη 
πωλείται σε κάποιες αγορές. Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά 
είναι στο ότι το Mirai είναι ηλεκτρικό, με το υδρογόνο 
πρακτικά να παρέχει την ενέργεια που κινεί τους ηλε-
κτροκινητήρες. Πιο συγκεκριμένα οι χημικές αντιδράσεις 
στις κυψέλες καυσίμου του Mirai δημιουργούν ενέργεια 
για το ηλεκτρικό μοντέλο, χωρίς να χρειάζεται εξωτερική 
φόρτιση με καλώδιο.

Στο υδρογονοκίνητο GR Yaris, όπως και στο Mirai, η 
διαδικασία ανεφοδιασμού είναι η ίδια. Αλλά εδώ το 
υδρογόνο κινεί απευθείας τον κινητήρα! Ακούγεται (και 
είναι) πολύ πρωτοποριακό. Η Toyota τονίζει πως αυτή η 
τεχνολογία ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 2017 και προς 
το παρόν είναι σε πειραματικό στάδιο. Ήδη από τον πε-
ρασμένο Μάιο ένα τέτοιο Corolla Sport τρέχει σε αγώνες 
αυτοκινήτων στην Ιαπωνία, με σχεδόν μηδενικούς ρύ-
πους εξάτμισης. Πάντα κάτω από την ομπρέλα της Toyota 
GAZOO Racing. Άλλωστε το motorsport αποτελεί ένα πο-
λύ επιτυχημένο στάδιο δοκιμών για νέες τεχνολογίες πριν 
αυτές περάσουν σε οχήματα μαζικής παραγωγής. Ίσως σε 
10 χρόνια από σήμερα… ίσως και νωρίτερα!

Ο κινητήρας υδρογόνου, τόσο στην 
αγωνιστική Corolla Sport, όσο και 
στο πειραματικό GR Yaris είναι ο 
γνώριμος υπερτροφοδοτούμενος 
G16E-GTS, 1,6 λίτρων, 3-κύλινδρος 
σε σειρά. Ο ίδιος κινητήρας με το 
συμβατικό GR Yaris δρόμου, με 
τροποποιήσεις στην τροφοδοσία και 
στον ψεκασμό, ώστε να χρησιμοποι-
εί υδρογόνο ως καύσιμο.
Το υδρογόνο αναφλέγεται σε ταχύτε-

ρους ρυθμούς από τη βενζίνη και ως 
αποτέλεσμα παρέχει απόδοση και 
κυρίως εξαιρετικές περιβαλλοντικές 
επιδόσεις. Και εκτός από “καθα-
ροί” οι κινητήρες αυτού του είδους 
μπορούν να παρέχουν μια “fun to 
drive” εμπειρία συνοδευόμενη με 
την ευχαρίστηση της ακουστικής 
ενός τυπικού βενζινοκινητήρα!
Έίναι αυτό το μέλλον λοιπόν; Σταυ-
ρώστε δάχτυλα…

1600άρι Turbo με κανονικό ήχο!
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Ερχονται 30 
ηλεκτρικά Toyota 
ως το 2030

Ούτε 5, ούτε 10… αλλά 30 νέα ηλεκτρι-
κά αυτοκίνητα μπαταρίας θα είναι 
διαθέσιμα παγκοσμίως μέσα στα 
επόμενα 8 χρόνια από τις Toyota 

και Lexus. Ο πρόεδρος της Toyota Motor 
Corporation, Akio Toyoda, μαζί με την ανακοί-
νωση αυτή τόνισε πως η μάρκα θα μειώσει στο 
100% τους ρύπους στην Ευρώπη ως το 2035.

Κατά την ανακοίνωση του ο Toyoda αναφέρ-
θηκε στην ουδετερότητα του άνθρακα που 
επιδιώκει η μάρκα αλλά και τη στρατηγική της 
στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στόχος με τη νέα 
οικογένεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων bZ είναι 
να προσφέρουν, όχι μόνο μηδενικούς ρύπους, 
αλλά να μειώσουν το αποτύπωμα σε CO2 σε αρ-
νητικό πρόσημο (σσ. beyon zero). Η νέα σειρά 
bZ βασίζεται σε αποκλειστικές πλατφόρμες ηλε-
κτροκίνησης με μπαταρίες και το πρώτο δείγμα 
έρχεται το 2022 με το bZ4X. Ένα ηλεκτρικό SUV 
που εξελίχθηκε σε συνεργασία με τη Subaru.

Ή TOYOTA 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 30 
ηλεκτρικά οχήματα 
μπαταρίας που θα 
κυκλοφορήσουν 
ως το 2030, ενώ 
ένα νέο ηλεκτρικό 
crossover έρχεται 
αμέσως μετά το 
λανσάρισμα του 
bZ4X στο νέο έτος!

Η επόμενη γενιά  
ηλεκτρικών Toyota
Ο πρόεδρος Akio Toyoda ανακοίνωσε τη στρα-
τηγική της μάρκας στεκόμενος εμπρός από 15 
πρωτότυπα Toyota και Lexus που θα αποτε-
λέσουν τη βάση για τα επόμενα αυτοκίνητα 
παραγωγής. Το 16ο μοντέλο της φωτογραφίας 
πιο πάνω, είναι το bZ4X που θα είναι διαθέσιμο 
από το 2022.

Ωστόσο, τα μοντέλα δίπλα στο bZ4X είναι 
τα δύο επόμενα που θα επεκτείνουν τη σει-
ρά bZ. Ένα μεσαίου μεγέθους crossover με 
σπορ σιλουέτα αλλά και ένα μικρό crossover. 
Εντύπωσει προκαλεί και ένα μεσαίου μεγέθους 
sedan που θα ικανοποιήσει ένα μεγάλος εύρος 
αγοραστών σε διάφορες αγορές. Σύμφωνα με 
τον Toyoda η γκάμα μελλοντικά θα περιλαμβά-
νει και ένα μεγάλο SUV με τρεις σειρές καθι-
σμάτων.

Επίσης, η Lexus θα λανσάρει το πρώτο της 
πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο μέσα στο 2022. 
Αυτό θα είναι το RZ και πρακτικά θα βασίζεται 
στην τεχνολογία που υιοθετεί το Toyota bZ4X, 
την πλατφόρμα, τις μπαταρίες και τους ηλε-
κτροκινητήρες του. Στόχος της Lexus είναι ως 
το 2035 η γκάμα της να αποτελείται στο 100% 
από ηλεκτρικά μοντέλα.

Σήμερα η Toyota προσφέρει περισσότερα από 
100 μοντέλα με συμβατικούς κινητήρες, υβρι-
δικά, plug-in υβριδικά και ηλεκτρικά κυψελών 
καυσίμου σε περίπου 170 χώρες. Αντίστοιχα η 
Lexus προσφέρει σχεδόν 30 μοντέλα σε 90 χώ-
ρες παγκοσμίως. Η γκάμα της κάθε μάρκας θα 
επεκταθεί σημαντικά μέσα στα επόμενα χρόνια, 
προσφέροντας ολοκληρωμένες σειρές ηλεκτρο-
κίνητων αυτοκινήτων με μπαταρίες (BEV). Πιο 
συγκεκριμένα 30 τέτοια αυτοκίνητα θα είναι 
έτοιμα ως το 2030, παγκοσμίως.

Τα περισσότερα από αυτά τα μοντέλα θα είναι 
διαθέσιμα από τα επόμενα χρόνια. Με αυτή την 
κίνηση η Toyota στοχεύει σε 3,5 εκ. πωλήσεις 
ετησίως έως το 2040. Σε παγκόσμια κλίμακα.

Νέες εκδόσεις 
για το CUPRA 
Formentor
Ή ΓΚΑΜΑ του CUPRA Formentor αποκτά 
νέες εκδόσεις βενζίνης, πετρελαίου και Plug in 
Hybrid με ισχύ από 150 έως 310 ίππους.

1.5 TSI 150hp 
Formentor Pack
H συγκεκριμένη έκδοση που 
προσφέρεται τόσο με χειροκί-
νητο κιβώτιο 6 σχέσεων όσο 
και με 7ρι αυτόματο DSG, 
προσθέτει πινελιές δυνα-
μισμού στο Formentor με 
επιπλέον εξοπλισμό ζάντες 
αλουμινίου 18” Performance 
38/2 Machined Sport Black 
Matt /Silver, Led interior 
wrap around φωτισμό και 
μαύρη εσωτερική οροφή.

2.0 TSI 190hp 
DSG 4Drive
H έκδοση αυτή προσφέρε-
ται σε επίπεδο εξοπλισμού 
Formentor Pack και με τον 
βελτιωμένο 4κύλινδρο 2.0 lt 
κινητήρα 190 ίππων και 320 
Nm ροπής, χαρίζει υψηλές 
επιδόσεις:  επιτάχυνση 0-100 
χλμ/ώρα σε 7.1” και τελική 
ταχύτητα 220 χλμ/ώρα. Πα-
ράλληλα η κατανάλωσή του 
περιορίζεται σε μόλις 7.4-8.0 
lt/100 χλμ στον κύκλο WLTP.

Η ανεξαρτοποίηση της CUPRA από τη Seat και η δημιουργία 
της δικής της ξεχωριστής μάρκας φαίνεται να γνωρίζει την 
αποδοχή του κοινού. Έτσι σταδιακά η γκάμα της διανθίζεται 
με νέες εκδόσεις και κινητήρες, φέρνοντας την πιο κοντά στο 

ευρύ κοινό. Οι τελευταίες προσθήκες αφορούν στο Formentor, το οποίο 
αποκτά μια νέα σειρά εκδόσεων στη χώρα μας.

Το σπορ crossover είναι το πρώτο μοντέλο σχεδιασμένο αποκλειστικά 
για την CUPRA σαν ανεξάρτητη μάρκα. Πήρε το όνομα του από το πιο 
όμορφο και άγριο ακρωτήριο στο ισπανικό νησί της Μαγιόρκα, στις 
Βαλεαρίδες. Το αυτοκίνητο ενσωματώνει χαρακτηριστικά αυτής της 
τοποθεσίας που γίνονται εμφανή στην εξωτερική σχεδίαση του, ενώ 
έρχεται πλέον να προσφέρει μια πραγματικά πλήρη γκάμα με εκδόσεις 
ικανές να ικανοποιήσουν κάθε δυνατή ανάγκη μετακίνησης. Έτσι στις 
ήδη γνωστές εκδόσεις 1.5 TSI 150hp και 2.0 TSI 310hp VZ, έρχονται 
πλέον να προστεθούν οι παρακάτω:

Οι τιμές
1.5 TSI 150hp Formentor: 29.990 €
1.5 TSI 150hp Formentor Pack: 30.990 €
1.5 TSI 150hp Formentor DSG: 32.290 €
1.5 TSI 150hp Formentor Pack DSG: 33.290 €
2.0 TSI 190hp Formentor Pack DSG 4DRIVE: 38.990 €
2.0 TSI 245hp VZ DSG: 41.590 €
2.0 TSI 310hp VZ DSG 4DRIVE: 47.590 €
1.4 TSI 204hp Formentor DSG e-Hybrid: 37.990 €
1.4 TSI 245hp VZ DSG e-Hybrid: 40.990 €
2.0 TDI 150hp Formentor: 33.690 €
2.0 TDI 150hp Formentor DSG: 37.390 €
Σύντομα η γκάμα του Formentor θα ολοκληρωθεί με την ανα-
κοίνωση της τιμής διάθεσης της κορυφαίας, συλλεκτικής έκδο-
σης VZ5 με τον 5-κύλινδρο κινητήρα 2.5 lt απόδοσης 390hp.

2.0 TSI 245hp DSG VZ
Στο κορυφαίο εξοπλιστικό επίπεδο VZ, έρχεται να προστεθεί η νέα αυτή έκδοση 245hp με 
την κίνηση να μεταφέρεται στους εμπρός τροχούς, την επιτάχυνση 0-100 να περιορίζεται 
σε μόλις 6.8” και την τελική ταχύτητα να φτάνει στα 238 χλμ/ώρα.

2.0 TDI 150hp Μanual/DSG
Οι νέες εκδόσεις πετρελαίου 150hp προσφέρονται τόσο με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων 
όσο και με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων DSG-7. Εξασφαλίζουν ιδιαίτερα οικονομική με-
τακίνηση με την μέση κατανάλωση να κυμαίνεται από 4.7 έως 6.2 lt/100 χλμ στον μεικτό 
κύκλο WLTP.

1.4 eHybrid 204/245hp DSG
Το Formentor προσφέρεται πλέον και με δύο Plug in Hybrid εκδόσεις συνδυαστικής 
ιπποδύναμης 204 & 245 ίππων. Τα κινητήρια αυτά σύνολα που ήδη γνωρίζουμε από το 
Leon, έρχονται να προστεθούν πλέον και στο Formentor και να του δώσουν την δυνατό-
τητα αποκλειστικά ηλεκτρικής μετακίνησης για έως και 59 χλμ. Ο κινητήρας που χρησι-
μοποιείται είναι ο γνωστός 1.4 ΤSI 150hp, ο οποίος συνδυάζεται στην περίπτωση αυτή 
με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 116hp, διαθέτει μέγιστη ροπή 400Nm, ενώ η πλήρης 
φόρτιση σε απλή οικιακή πρίζα απαιτεί 5 ώρες. Η τυπική κατανάλωση κατά WLTP σε 
υβριδικό mode είναι μόλις 1.2-1.6 lt/100 χλμ ενώ οι εκπομπές CO2 περιορίζονται σε 26-35 
γρ./χλμ.
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Έρχεται  
το νέο  
Honda HR-V
ΤΟ ΝΕΟ HONDA HR-V E:HEV αναμένεται να ξεκινήσει 
τις πωλήσεις του στην Ελλάδα στα τέλη Ιανουαρίου.

Η επίσημη αντιπροσωπεία 
της Honda στην Ελλάδα 
ανακοίνωσε τα επίπεδα 
εξοπλισμού και τις τιμές 

του νέου υβριδικού HR-V, λίγο 
πριν το επίσημο λανσάρισμα του 
τις επόμενες εβδομάδες. Θυμίζου-
με ότι το νέο HR-V θα φέρει την 
ονομασία e:HEV που υποδηλώνει 
ότι υιοθετεί μια νέα υβριδική τε-
χνολογία με δύο ηλεκτροκινητήρες 
της Honda. Έτσι, το νέο SUV της 
ιαπωνικής μάρκας πλαισιώνει τη 
γκάμα των e:HEV (hybrid electric 
vehicle) μοντέλων της Honda για 
πρώτη φορά. Ταυτόχρονα αντι-
προσωπεύει ένα από τα τελευταία 
βήματα στη δέσμευση της μάρκας 
να εξηλεκτρίσει όλα τα ευρωπαϊκά 
mainstream μοντέλα της μέχρι το 
τέλος του 2022.

Σχεδιαστικά, η Honda επαναπροσ-
διορίζει τη φιλοσοφία του HR-V, με 
ένα ελκυστικό μίγμα ξεχωριστής 
εμφάνισης, εξαιρετικής αποδοτικό-
τητας και βέλτιστης πρακτικότητας. 
Η νέα γενιά δε θυμίζει σε τίποτα το 
μοντέλο που αντικαθιστά και έχει 
απλή και «καθαρή» αισθητική που 
έχουμε ήδη δει και σε άλλα νέα μο-
ντέλα της Honda. Το αμάξωμα του 
HR-V έχει coupe επιρροές, ωστόσο 
παραμένει λειτουργικό όσο και ελ-
κυστικό. Πρακτικά έχει χαμηλότερη 
οροφή κατά 2 εκ., ενώ ταυτόχρονα 
είναι 1 εκ. ψηλότερα από το έδα-
φος, συγκριτικά πάντα με το προ-
ηγούμενο μοντέλο. Οι μεγαλύτερες 
διαστάσεις των ζαντών (18”) που 
διατίθενται στάνταρ με το HR-V, 
και ο μικρότερος εμπρός πρόβολος 
τονίζουν την SUV γοητεία και την 
αισθητική στιβαρότητα που επιθυ-
μούν οι οδηγοί σήμερα.

Κορυφαία ευρυχωρία
Στο εσωτερικό του νέου HR-V, κάθε 
σχεδιαστικό στοιχείο προορίζεται 
για τη δημιουργία ενός ευρύχωρου 
περιβάλλοντος. Νέα υφάσματα και 
ανάγλυφα υλικά δημιουργούν μία 
φρέσκια αίσθηση, ενώ έμφαση 
δόθηκε στην αίσθηση ευρυχωρίας 
και στη φωτεινότητα. Νέο ακόμη 
είναι το «Air Diffusion System», 
ένα σύστημα διάχυσης αέρα με αε-
ραγωγούς σχήματος «L» στις πάνω 
γωνίες του ταμπλό. Αυτό καταργεί 
το μειονέκτημα των συμβατικών 
αεραγωγών, αφού οι επιβάτες νιώ-
θουν συχνά άβολα όταν μια ισχυρή 
ροή αέρα κατευθύνεται άμεσα προς 
αυτούς. Το σύστημα κατευθύνει δι-
ακριτικά μία ροή αέρα κατά μήκος 
των πλαϊνών παραθύρων προς την 
οροφή, δημιουργώντας έναν ευ-
χάριστο στροβιλισμό πλευρικά και 
πάνω από τους επιβάτες και κατά 
συνέπεια ένα άνετο περιβάλλον.

Αν και οι συνολικές διαστάσεις του 
οχήματος είναι παρόμοιες με του 
προηγούμενου μοντέλου, το νέο 
HR-V προσφέρει περισσότερο χώρο 
για τα πόδια και τους ώμους. Η κε-
ντρική διάταξη του ρεζερβουάρ της 
Honda και της έξυπνης τοποθέτη-
σης των υβριδικών εξαρτημάτων 
συνεχίζει και επιτρέπει την ύπαρξη 
των πίσω καθισμάτων Magic Seat, 
που επιτρέπει την πλήρη αναδί-
πλωση προς τα κάτω ή προς τα 
πάνω, ανάλογα με τον απαιτούμε-
νο χώρο φόρτωσης.

Βελτιωμένη ασφάλεια
Το νέο HR-V εφοδιάζεται με το Honda SENSING για πρώτη φορά. Πρόκειται για μια παλέτα τεχνολο-
γιών υποστήριξης οδηγού, η οποία μάλιστα έχει αναβαθμιστεί για το νέο HR-V, συμπεριλαμβάνοντας 
μιας νέα, ευρυγώνια, μονοεστιακή εμπρός κάμερα. Το σύστημα περιλαμβάνει βελτιωμένη νυχτερινή 
λειτουργία, επιτρέποντας την πιο αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων ανίχνευσης οχημά-
των, πεζών και ποδηλάτων με λειτουργία αυτόματου φρεναρίσματος. Το HR-V διαθέτει ακόμη νέο 
Adaptive Cruise Control, Blind Spot Information, Cross Traffic Monitor και Hill Descent Control.

Διαθέσιμο  
σε τρεις εκδόσεις
Το νέο HR-V διατίθεται στην ελλη-
νική αγορά στις εκδόσεις Elegance, 
Advance και Advance Style. Σε 
κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός είναι 
ιδιαίτερα πλούσιος και περιλαμβά-
νονται μεταξύ άλλων:

προβολείς με υποστήριξης μεγάλης 
σκάλας

ζάντες Αλουμινίου 18”

επιλέξιμα προφίλ οδήγησης

ηλεκτρικό χειρόφρενο με brake hold

Hill Start Assist (HSA)

Hill Descent Control

HEV Mode

χειριστήρια αλλαγών στο τιμόνι

κλιματισμός

αυτόματοι καθαριστήρες

αυτόματοι προβολείς

Adaptive Cruise Control

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, 
θερμαινόμενοι και ηλεκτρικά 
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί 
καθρέπτες

θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός

υποδαπέδιος αποθηκευτικός χώρος 

Magic Seats

αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός-
πίσω

κάμερα οπισθοπορείας

κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω 
καθισμάτων

Honda CONNECT με οθόνη αφής 
9” και σύστημα πλοήγησης

Bluetooth

ασύρματο Apple CarPlay

Οι τιμές του νέου Honda HR-V 
e:HEV ξεκινούν από 32.500€ στην 
έκδοση Elegance. Η αμέσως επό-
μενη Advance κοστίζει 35.300€ 
και η Advance Style 38.500€. Το 
μοντέλο αναμένεται στη χώρα μας 
στα τέλη Ιανουαρίου.

Πλέον υβριδικό!
Η υβριδική τεχνολογία e:HEV της 
Honda χρησιμοποιεί στο HR-V 
δύο συμπαγείς ηλεκτροκινητήρες 
συνδεδεμένους με ένα βενζινοκι-
νητήρα i-VTEC 1,5λτ. Συνδυαστι-
κά το μοντέλο αποδίδει 131 ίπ-
πους και ροπή 253Nm στις 4.500 
σαλ. Το σύστημα e:HEV περιλαμ-
βάνει τρία οδηγικά προφίλ, Sport, 
Normal και Econ. Για βέλτιστη 
απόδοση, το HR-V εκκινεί με 
ηλεκτρική λειτουργία περνώντας 
ομαλά σε υβριδική λειτουργία, 
όταν ο οδηγός πατά περισσότερο 
το γκάζι. Ο βενζινοκινητήρας 
χρησιμοποιείται περισσότερο κα-
τά την οδήγηση σε υψηλότερες, 
πιο σταθερές ταχύτητες. Οι δυνα-
μικές επιδόσεις ενισχύονται με 
τη χρήση του Sport mode, ενώ το 
πρόσθετο drive mode B ενισχύει 
την αναγεννητική πέδηση.
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Ανανέωση  
για το Skoda  
Karoq
ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΟ KODIAQ, σε 
διαδικασία ανανέωσης μπαίνει και το μεσαίο SUV 
της Skoda. Αναμονή τέλος λοιπόν, αφού με κάθε 
επισημότητα αυτό είναι το ανανεωμένο Karoq.

Τι αλλάζει στο Karoq;
Με την πρώτη ματιά βλέπουμε ότι το μοντέλο έχει 
αποκτήσει μια φρεσκάδα. Οι αλλαγές περιλαμβά-
νουν μια φαρδύτερη, εξαγωνική μάσκα, πιο λεπτούς 
προβολείς αλλά και νέα πίσω φώτα. Υπάρχουν νέοι 
προφυλακτήρες βεβαίως αλλά και πολλές μικρότερες 
επεμβάσεις σε διάφορα σημεία που βελτιώνουν την 
αεροδυναμική. Όπως οι αεροκουρτίνες, τα μικρά 
αυτά τριγωνικά ανοίγματα στα άκρα του εμπρός 
προφυλακτήρα. Νέες είναι και οι ζάντες αλουμινίου, 
το τελείωμα των πίσω παραθύρων αλλά και η αερο-
τομή οροφής. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα έναν 
βελτιωμένο (κατά 9%) αεροδυναμικό συντελεστή Cd, 
πλέον στο 0,30.

Ένα νέο στοιχείο στο ανανεωμένο Karoq είναι η 
φωτεινή υπογραφή του. Τα επανασχεδιασμένα φώτα 
ημέρας πλέον χωρίζονται στα δύο. Προαιρετικά η 
Skoda προσφέρει και προβολείς full-LED Matrix 
όπου δύο μονάδες LED είναι διατεταγμένες η μία πά-
νω από την άλλη, για τη μεσαία και μεγάλη σκάλα. Τα 
πίσω φώτα είναι στάνταρ full-LED, ενώ σε κάποιες 
εκδόσεις διαθέτουν και δυναμικά φλας.

Πιο εμφανείς αλλαγές  
στο εσωτερικό
Τα σημαντικά νέα είναι πως πλέον είναι κατασκευ-
ασμένο σε μεγάλο ποσοστό από βιώσιμα υλικά. Το 
νέο, προαιρετικό Eco pack περιλαμβάνει καλύμματα 
καθισμάτων από vegan και ανακυκλωμένα υλικά. 
Μεταξύ άλλων έχουμε νέο τιμόνι, ψηφιακό πίνακα 
οργάνων “Virtual Cockpit” στις 8 ή 10,25 ίντσες αλ-
λά, βελτιωμένο ατμοσφαιρικό φωτισμό LED και νέες 
διακοσμητικές λωρίδες στον πίνακα οργάνων και στις 
επενδύσεις των θυρών.

Νέο είναι και το σύστημα Infotainment, τρίτης γε-
νιάς, με οθόνης αφής από 6,5 έως 9,2 ίντσες ανάλογα 
με την έκδοση. Διαθέσιμος ανάλογα με την οθόνη 
είναι ακόμη ο φωνητικός έλεγχος αλλά και μόνιμη 
σύνδεση στο διαδίκτυο με δυνατότητα ενημερώσεων 
λογισμικού “over the air”. Σε επίπεδο συνδεσιμότη-
τας, το Karoq παρέχει πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως απομακρυσμένη 
πρόσβαση στο όχημα (κλείδωμα/ξεκλείδωμα αυτοκι-
νήτου μέσω smartphone, εμφάνιση της θέσης του σε 
χάρτη ή να ενεργοποιήσει της κόρνας και των φώτων.

Η χωρητικότητα του πορτ μπαγκάζ είναι ίδια με το 
προηγούμενο μοντέλο, 521 λίτρα με τα καθίσματα 
στην προεπιλεγμένη θέση τους και 1.630 λίτρα όταν 
είναι αναδιπλωμένα. Με τα καθίσματα VarioFlex, το 
πορτ μπαγκάζ μπορεί να φτάσει τα 588 λίτρα ή 1.605 
λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα και 1.810 
λίτρα με αφαίρεση των πίσω καθισμάτων.

Κινητήρες και εξοπλισμός
Το ανανεωμένο Skoda Karoq θα συνεχίσει να διατί-
θεται σε εκδόσεις βενζίνης και πετρελαίου. Συνολικά 
πέντε κινητήρες της γενιάς EVO θα είναι διαθέσιμοι. 
Δύο πετρελαιοκινητήρες και τρεις βενζινοκινητήρες 
με απόδοση από 110 έως 190ps (στην Ελλάδα θα 
είναι διαθέσιμοι σίγουρα αυτοί των 110 και 150ps). 
Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι είτε χειροκίνητο 6-σχέ-
σεων είτε αυτόματο DSG, 7-σχέσεων, ενώ θα υπάρχει 
και επιλογή τετρακίνησης στην έκδοση 2.0 TDI (η 2.0 
TSI 190ps θα είναι αποκλειστικά τετρακίνητη).

Η γκάμα θα περιλαμβάνει βελτιωμένα συστήματα 
υποβοήθησης οδηγού και ασφάλειας, καθώς και έως 
και εννέα αερόσακοι. Από τον βασικό εξοπλισμό 
θα περιλαμβάνεται το Front Assist με Predictive 
Pedestrian Protection και City Emergency Brake, 
ενώ θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής δύο παραλ-
λαγών του Travel Assist. Αυτό ενσωματώνει πέντε 
έως οκτώ συστήματα υποβοήθησης, ενώ και οι δύο 
εκδόσεις του περιλαμβάνουν το Predictive Cruise 
Control που χρησιμοποιεί εικόνες από την κάμερα 
στο παρμπρίζ καθώς και δεδομένα από το προηγμένο 
σύστημα πλοήγησης. Το προαιρετικό σύστημα Crew 
Protect Assist αντιδρά σε επικείμενες συγκρούσεις 
για να αποτρέψει ένα ατύχημα ή να ελαχιστοποιήσει 
τη σοβαρότητα των συνεπειών του.

Το ανανεωμένο Skoda Karoq αναμένεται στην Ελλά-
δα την άνοιξη, σε άγνωστες προς το παρόν τιμές.

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Skoda Karoq ανανεώνεται. To μο-
ντέλο υιοθετεί την πρόσφατη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας, αναβαθμίζεται 
ως προς τα υλικά και τον εξοπλισμό του, ενώ εμπλουτίζεται και με τους πιο σύγ-
χρονους κινητήρες της γενιάς EVO του Volkswagen Group. Το Karoq είναι ένα 

πολύ σημαντικό μοντέλο για τη Skoda, αφού ολόκληρο το 2020 αλλά και το πρώτο εξάμη-
νο του 2021 ήταν το δεύτερο μοντέλο της Skoda σε πωλήσεις, πίσω από την Octavia.
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Αυτό είναι  
το νέο  
Ford  
Ranger,  
στην αγορά  
το 2023

Βασισμένη 
στην πολυ-
ετή της τε-
χνογνωσία 

στα pick-up και στη 
γνώση των αναγκών 
των κατόχων των 
αυτοκινήτων του 
είδους, η Ford συ-
νεργάστηκε με πελά-
τες για τη δημιουρ-
γία της νέας γενιάς 
Ranger. Το μοντέλο 
θα είναι διαθέσιμο 
για παραγγελίες σε 
περίπου ένα χρόνο 
από τώρα, στα 
τέλη του 2022 και 
τα πρώτα αυτο-
κίνητα θα βγουν 
στο δρόμο από το 
2023. Ωστόσο, τώρα 
είναι η στιγμή να 
δούμε τι φέρνει η 
νέα γενιά και πόσο 
αλλάζει, πέρα από το 
καθαρά σχεδιαστικό 
κομμάτι.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ranger, 
το οποίο αποκαλύπτεται σε βάθος αρκετά 
νωρίτερα από το επίσημο λανσάρισμα του. Η 
νέα γενιά θα κυκλοφορήσει από το 2023 και 
είναι ριζικά αλλαγμένη σε όλους τους τομείς!

Νέες επιλογές κινητήρων
Το νέο Ranger θα περιλαμβάνει στη γκάμα του τους δοκιμασμένους Single-Turbo και Bi-
Turbo 2.0L κινητήρες diesel της Ford. Ο Single-Turbo διατίθεται με δύο διαφορετικά επίπεδα 
απόδοσης εξασφαλίζοντας ισχύ και οικονομία καυσίμου. Ο Bi-Turbo κινητήρας είναι μία πιο 
προηγμένη έκδοση υψηλών επιδόσεων για πελάτες που επιθυμούν περισσότερη ισχύ χωρίς 
αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου. Ωστόσο για τους πιο απαιτητικούς, η Ford προσθέτει στη 
γκάμα του Ranger και τον δοκιμασμένο 3.0L V6 turbodiesel της εταιρίας, ο οποίος θα είναι 
διαθέσιμος από το λανσάρισμα.

Διαθέσιμα θα είναι δύο συστήματα τετρακίνησης, ένα ηλεκτρονικό κατ’ επιλογήν ή ένα νέο, 
προηγμένο σύστημα μόνιμης τετρακίνησης με αυτόματο πρόγραμμα λειτουργίας. Η δεύτερη 
περίπτωση δεν απαιτεί ενέργειες από τον οδηγό και είναι σχεδιασμένο για άριστες επιδόσεις 
σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.

Νέα εμφάνιση, νέες ικανότητες
Η εμπειρία των πελατών ήταν καθοριστική για τη 
δημιουργία της εμφάνισης στο νέο Ranger. Η Ford 
αφιέρωσε πολύ χρόνο με ιδιοκτήτες από όλο τον 
κόσμο, διεξάγοντας πάνω από 5.000 συνεντεύξεις 
και δεκάδες συνεδρίες με πελάτες για να κατανοήσει 
τον τρόπο χρήσης των pick-up τους και να μάθει τις 
επιθυμίες και προσδοκίες τους από το νέο μοντέλο.

Οπτικά, η επόμενη γενιά Ranger δε θυμίζει σε τίποτα 
το τρέχον μοντέλο, έχοντας ξεκάθαρες επιρροές από 
τα μεγαλύτερα pick-up της μάρκας που κυκλοφορούν 
σε άλλες ηπείρους. Η σχεδίαση περιλαμβάνει μία νέα 
μάσκα και χαρακτηριστικά εμπρός φώτα σε σχήμα 

C, ενώ η μεσαία γραμμή ενσωματώνει οπτικά τους 
εντυπωσιακούς θόλους των τροχών που ενισχύ-
ουν την αίσθηση στιβαρότητας. Για πρώτη φορά, 
το Ranger θα έχει προβολείς LED matrix, αλλά και 
πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων.

Γενικά το εσωτερικό παραπέμπει σε επιβατικό αυ-
τοκίνητο, είναι αναβαθμισμένο με μαλακά υλικά, σε 
συνδυασμό με μία κεντρική οθόνη αφής σε διάτα-
ξη πορτρέτου, διαγωνίου 10,1 ή 12 ιντσών. Αυτή 
ενσωματώνει το τελευταίας γενιάς σύστημα SYNC 4, 
αντίστοιχο με αυτό που βρίσκουμε και στη Mustang 
Mach-E.

Κάτω από το νέο αμάξωμα υπάρχει ένα αναβαθμι-
σμένο πλαίσιο με μεταξόνιο κατά 50 mm μακρύτερο 
και μετατρόχιο κατά 50 mm φαρδύτερο από του 
προηγούμενου Ranger. Μία υδρομορφοποιημένη 
δομή στο εμπρός τμήμα δημιουργεί περισσότερο 
χώρο στο διαμέρισμα του κινητήρα για το νέο V6 και 
«προετοιμάζει» το Ranger για την υποστήριξη μελλο-
ντικών, διαφορετικών τεχνολογιών κίνησης. Επίσης 
δημιουργεί περισσότερο χώρο στο εμπρός τμήμα 
του pick-up για ώστε να αυξηθεί η ροή αέρα προς το 
ψυγείο, γεγονός που βοηθά στο να διατηρούνται οι 
θερμοκρασίες λειτουργίας σε χαμηλά επίπεδα, κατά 
τη ρυμούλκηση ή τη μεταφορά βαρέων φορτίων.

Αυτό είναι  
το ολοκαίνουργιο  
Kia Niro

Ή ΚIA ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ το 
ολοκαίνουργιο Niro, το οποίο 
φιλοδοξεί να κάνει τη βιώσιμη 
κινητικότητα προσιτή σε όλους.

Το ολοκαίνουργιο Kia Niro 
υπογραμμίζει την αφο-
σίωση της μάρκας στη 
βιωσιμότητα. Πρόκειται για 

μία ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη 
στην φιλική προς το περιβάλλον 
γκάμα της Kia και ανταποκρίνεται 
στις σύνθετες ανάγκες των περι-
βαλλοντικά ευαισθητοποιημένων 
πελατών.

Επανασχεδιασμένο σε “λευκό 
χαρτί”, το ολοκαίνουργιο Niro έχει 
εξελιχθεί σύμφωνα με τη σχεδιαστι-
κή φιλοσοφία “Opposites United”, 
στην οποία βασίζεται και το νέο 
Sportage. Αντλεί την έμπνευσή του 
από τη φύση τόσο στον σχεδιασμό 
όσο και την επιλογή των υλικών και 
των χρωμάτων και πετυχαίνει, συ-
νεπώς, μια ιδανική ισορροπία μετα-
ξύ μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης 
προσέγγισης και μιας προοπτικής 
προσανατολισμένης στο μέλλον.

Η έντονη επιρροή από το concept 
Habaniro του 2019 είναι πρόδηλη 
στον εξωτερικό σχεδιασμό του Niro 
με το κομψό μα ταυτόχρονα τολ-
μηρό crossover αμάξωμα και την 
ιδιαίτερη διχρωμία. Η φαρδιά πίσω 
κολώνα ενισχύει τη ροή του αέρα 
βελτιώνοντας την αεροδυναμική 
του συνόλου ενώ ενσωματώνει τα 
πίσω φώτα σε σχήμα μπούμερανγκ. 
Η χαρακτηριστική μάσκα της Kia 
έχει αναμορφωθεί στο νέο Niro και 
πλέον εκτείνεται από το καπό έως 
το φουσκωμένο φτερό. Την εμπρός 
σχεδίαση ολοκληρώνουν τα LED 
φώτα ημέρας σε σχήμα “καρδιακού 
παλμού”, συμπληρώνοντας την 
ξεχωριστή εμφάνιση.  Τα κάθετα 
τοποθετημένα πίσω φώτα συμπλη-
ρώνουν τη σύγχρονη εικόνα, μαζί 
με τον συνολικά μοντέρνο σχεδια-
σμό του πίσω μέρους.

Εντυπωσιακό και το εσωτερικό
Τα νέα ανακυκλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Kia για βιωσιμότητα. Η τα-
πετσαρία οροφής είναι προϊόν ανακύκλωσης και τα καθίσματα είναι φτιαγμένα από πολυουρεθάνη βιολογικής βάσης (Βio PU) με 
ύφασμα από ίνες ευκάλυπτου (Tencel). Για τα καλύμματα στις πόρτες έχουν χρησιμοποιηθεί βαφές απαλλαγμένες από BTX, δηλαδή 
με βάση το νερό και απαλλαγμένες από πετροχημικά προϊόντα όπως βενζόλιο, τολουόλιο και ξυλένιο.

Η σχεδίαση του ταμπλό έχει ασύμμετρες καμπύλες και οριζόντιες γραμμές που διαπλέκονται με διαγώνιες, δημιουργώντας ένα 
περιβάλλον αισθητικής και ηρεμίας. Η κεντρική κονσόλα έχει μια φαρδιά γυαλιστερή μαύρη επιφάνεια, στην οποία βρίσκεται και 
ο περιστροφικός επιλογέας ταχυτήτων. Η κεντρική οθόνη και οι αεραγωγοί του κλιματισμού έχουν ενσωματωθεί στην εσοχή κάτω 
από τη διαγώνια γραμμή του ταμπλό, ενώ ατμοσφαιρικοί κρυφοί φωτισμοί δημιουργούν ένα φιλόξενο εσωτερικό.

Το ολοκαίνουργιο Kia Niro θα είναι διαθέσιμο στην αγορά μέσα στο 2022 σε HEV, PHEV και EV εκδόσεις.
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ΤΟ CX-30 ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ 
SUV της Mazda 
και πρακτικά 
ένα μοντέλο που 
τοποθετείται 
απέναντι σε 
προτάσεις όπως 
το Kia XCeed, το 
Subaru XV αλλά 
και το Ford Focus 
Active.

Mazda CX-30:  
Η ψαγμένη επιλογή

Η είσοδος της Mazda στην κατηγορία 
των υπερυψωμένων hatchback ή πιο 
σωστά των μεσαίων crossovers έγινε 
με το CX-30. Ένα αυτοκίνητο που σε 

καμία περίπτωση δε το λες αδιάφορο σχεδια-
στικά. Έχει τολμηρή όψη και δείχνει να ενσω-
ματώνει στοιχεία από το Mazda3, με το οποίο 
άλλωστε μοιράζεται και αρκετές τεχνικές λεπτο-
μέρειες, όπως το δάπεδο και τους κινητήρες.

Στα 4,39μ.έχει αντίστοιχο μήκος με ένα Nissan 
Qashqai, ενώ αισθητικά μαζί με το Kia XCeed 
αποτελούν από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις 
στην κατηγορία. Στο CX-30 ξεχωρίζει η μεγάλη 
εμπρός μάσκα, οι λεπτοί προβολείς αλλά και οι 
ματ προεκτάσεις των φτερών στο πλάι που ενι-
σχύουν έτσι το crossover παρουσιαστικό. Γενικά 
υπερισχύει μια αισθητική με “καθαρές” γραμμές, 
η οποία και συνεχίζεται στο πίσω μέρος με τα 
λεπτά φώτα να είναι το μοναδικό στοιχείο που 
προεξέχει από τις επιφάνειες. Το τελείωμα της 
ουράς έχει αρκετά έντονη κλίση για crossover, 
θυμίζοντας μας ότι η Mazda είναι μια μάρκα με 
σπορτίφ DNA.

Αρνητικά
•  Χώροι πίσω επιβατών

•  Κινητήρες υψηλού κυβισμού

Θετικά
•  Σχεδίαση και ποιότητα εσωτερικού

•  Πλούσιος εξοπλισμός από τη βασική έκδοση

•  Οδική συμπεριφορά, αίσθηση τιμονιού και κιβωτίου ταχυτήτων

ΔΟΚΙΜΗ MAZDA CX-30
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ΔΟΚΙΜΗ MAZDA CX-30

Ανώτερη αίσθηση  
στο δρόμο
Μπορεί οι υψηλές επιδόσεις να μην είναι το 
δυνατό χαρακτηριστικό της βασικής έκδο-
σης με τους 122 ίππους, ωστόσο ο 2-λιτρος 
κινητήρας στο CX-30 ενδείκνυται για ομαλή 
οδήγηση και τη μέγιστη δυνατή οικονομία. 
Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι όταν χρειαστεί 
το αυτοκίνητο δε θα ανταπεξέλθει. Ακόμη και 
φορτωμένο με επιβάτες και αποσκευές θα 
ταξιδέψει και θα προσπεράσει με ασφάλεια, 
παρότι σε αμεσότητα υστερεί δίπλα σε υπερ-
τροφοδοτούμενα σύνολα του ανταγωνισμού.

Στο δρόμο, το Mazda CX-30 είναι ένα αυτο-
κίνητο που θα το εκτιμήσεις κυρίως για δύο 
πράγματα: Την εξαιρετική ποιότητα κύλισης 
αλλά και την αίσθηση του μηχανικού κιβω-
τίου ταχυτήτων, το οποίο κατά την άποψη 
μας αγγίζει την τελειότητα για crossover 
και SUV. Από εκεί και πέρα η αίσθηση τη 
ανάρτησης είναι πιο σκληρή από όσο αρχικά 
περιμένει κάποιος και σε ταχύτητες πόλης 
υπάρχουν κραδασμοί που φτάνουν στην 
καμπίνα. Κυρίως όμως όταν κινούμαστε σε 
κακής ποιότητας δρόμο.

Από την άλλη στον ανοιχτό δρόμο η πιο 
σκληρή ανάρτηση θα εκτιμηθεί καθώς παρέ-
χει μια έξτρα δόση στιβαρότητας στο αυτοκί-
νητο. Ταυτόχρονα περιορίζει τις κλίσεις στις 
στροφές, αφήνοντας τον οδηγό να νιώσει πιο 
σίγουρα αν θελήσει να κινηθεί πιο… ζωηρά. 
Ο πίσω ημιάκαμπτος άξονας πέρα από το 
ψυχολογικό του θέματος, δε θα επηρεάσει 
πουθενά την απόκριση και αίσθηση του 
πίσω μέρους. Θετικό σε αίσθηση είναι το 
σύστημα ευστάθειας G-Vectoring Control 
Plus, το οποίο ελέγχει τη ροπή που φτάνει σε 
κάθε τροχό ανάλογα και με τις κινήσεις του 
τιμονιού.

Για τους πιο απαιτητικούς αλλά και όσους 
έχουν την ανάγκη για εξορμήσεις σε δύ-
σβατα εδάφη, το CX-30 διατίθεται και σε 
εκδόσεις με τετρακίνηση, σε συνδυασμό με 
τον ισχυρότερο κινητήρα των 186 ίππων.

Ανώτερη ποιότητα  
στο εσωτερικό
Το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνεσαι 
μόλις καθίσεις στο εσωτερικό είναι ότι 
είσαι χαμηλότερα από πιο παραδοσι-
ακά SUV. Πρακτικά νιώθεις ότι είσαι 
μέσα σε ένα hatchback και αυτό σε 
κάνει να νιώθεις πιο βολικά όχι μόνο 
ως προς τη θέση οδήγησης αλλά και 
ως προς τη διάθεση όταν πρόκειται να 
οδηγήσεις πιο σβέλτα.

Σχεδιαστικά, το ταμπλό ακολουθεί την 
ίδια μινιμαλιστική όψη με το εξωτε-
ρικό μέρος. Δεν υπάρχουν πουθενά 
περιττά στοιχεία ούτε υπερβολές κάθε 
είδους. Απλή, καθαρή σχεδίαση που 
το κάνει πολύ όμορφο στο μάτι. Και 
εκεί που πραγματικά το CX-30 υπερέ-
χει σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές 
του είναι η ποιότητα κατασκευής. Τα 
υλικά είναι ίσως τα καλύτερα που θα 
βρει κανείς σε ένα αυτοκίνητο και πιο 
ποιοτικά από ακριβότερα premium 
μοντελα. Ακόμη και ο πιο απλός 
διακόπτης δείχνει ποιοτικός και 
στιβαρός, πόσο μάλλον τα μεταλλικά 
χειριστηρια για τον κλιματισμό που 
δείχνουν πολύ ανθεκτικά.

Επίσης ένα ακόμη πολύ καλό χαρα-
κτηριστικό στο CX-30 είναι το σύστη-
μα infotainment με οθόνη 8,8 ιντσών. 
Αυτή είναι όμορφα ενσωματωμένη 
στο ταμπλό και δεν προεξέχει προς τα 
επάνω σε σημείο που να ενοχλεί τον 
οδηγό. Περιλαμβάνει λειτουργίες όπως 
ψηφιακό ραδιόφωνο, Apple CarPlay 
και Android Auto, Bluetooth και 
Navigation, ενώ έχει όμορφα γραφι-
κά και εξαιρετική ευκρίνεια. Το μόνο 
διαφορετικό εδώ είναι ότι η οθόνη δεν 
λειτουργεί με την αφή όταν το αυτοκί-
νητο κινείται, αφήνοντας ως μοναδική 
επιλογή τον περιστροφικό διακόπτη 
και τα σχετικά μπουτόν στην κονσόλα. 
Η Mazda επέλεξε συνειδητά αυτή τη 
λογική, υποστηρίζοντας ότι είναι πιο 
ασφαλής έτσι ο χειρισμός της όταν 
οδηγούμε. Το μόνο πολύπλοκο εδώ 
είναι για τον συνοδηγό, που θα χει-
ριστεί τους διακόπτες με το αριστερό 
του χέρι, αν ποτέ χρειαστεί.

Ο πίνακας οργάνων είναι εν μέρη 
ψηφιακός, με όμορφες ενδείξεις και 
γραφικά υψηλής ανάλυσης. Μπορεί να 
μην είναι full digital όπως σε κάποια 
ευρωπαϊκά μοντέλα, όμως αποτελεί 
μια διαφορετική πινελιά και μάλι-
στα ανήκει στον στάνταρ εξοπλισμό. 
Επίσης διαθέσιμο είναι και σύστημα 
head-up display, το οποίο προβάλλει 
πληροφορίες στο παρμπρίζ. Μια τε-
χνολογία που συναντάμε σε ακριβότε-
ρα μοντέλα, εδώ όμως την έχουμε και 
αυτή ως στάνταρ εξοπλισμό!

Στο κομμάτι της άνεσης, κυρίως για 
τους πίσω επιβάτες, το CX-30 στο μέ-
σον της κατηγορίας. Ενήλικες μετρίου 
αναστήματος θα καθίσουν χωρίς θέμα, 
ωστόσο οι λίγο ψηλότεροι θα νιώσουν 
ότι κάνουν κάποιες παραχωρήσεις, 
κυρίως όσον αφορά στο διαθέσιμο 
χώρο στην περιοχή των γονάτων.

Ο χώρος φόρτωσης είναι επίσης κάτω 
του μέσου όρου για την κατηγορία. Με 
όγκο στα 430 λίτρα είναι λίγο καλύτε-
ρος από το Kia XCeed, θα ικανοποιή-
σει ωστόσο τις ανάγκες μιας 4μελούς 
οικογένειας. Τα πίσω καθίσματα είναι 
αναδιπλούμενα, όμως δε δημιουργούν 
ένα εντελώς επίπεδο δάπεδο.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Mazda CX-30  
Skyactive-G 122ps
Κινητήρας: 1.998 cc 

Ισχύς: 122ps/6.000 rpm

Ροπή: 213Nm/4.000 rpm

0-100 km/h: 10,6 sec

Τελική ταχύτητα: 186 km/h

Μέση κατανάλωση*: 5,9 
lt/100km

Εκπομπές CO2: 134 g/km

Βάρος: 1.395 kg (με οδηγό)

Χώρος αποσκευών: 430 lt

Ρεζερβουάρ: 51 lt

Απόσταση από το έδαφος: 
173mm

*εργοστασιακή μέτρηση  
κατά WLTP

Αρχική τιμή Mazda CX-30 
Skyactive-G122 mHybrid: 
24.753€

Τα καλύτερα 
των δύο  
κόσμων
Η Mazda είναι μια 
μάρκα που φημίζεται 
για την αξιοπιστία των 
αυτοκινήτων αλλά και 
των κινητήρων της. 
Κάτω από το καπό 
λοιπόν συναντούμε τους 
νέας γενιάς βενζινοκι-
νητήρες Skyactiv-G και 
Skyactiv-X που συνδυά-
ζουν τα πλεονεκτήματα 
τόσο των συνόλων βεν-
ζίνης όσο και του diesel. 
Ειδικά ο Skyactive-X 
χαρακτηρίζεται από 
την ευστροφία, την 
οικονομία καυσίμου και 
τη χαμηλά διαθέσιμη 
ροπή. Είναι 2-λιτρος και 
αποδίδει 186 ίππους, 
όπως 2-λιτρος είναι και 
ο βασικός κινητήρας 
βενζίνης με απόδοση 
122 ίππων. Και στις 
δύο περιπτώσεις υιο-
θετείται ήπια υβριδική 
τεχνολογία 24V, ενώ ο 
Skyactive-G διαθέτει 
και τεχνολογία απενερ-
γοποίησης κυλίνδρου.

Ασφάλεια  
και εξοπλισμός
Το Mazda CX-30 απέσπασε μια 
από τις καλύτερες βαθμολογίες 
στα crash test του Euro NCAP, 
με 5 αστέρια και 99% σκορ στην 
προστασία οδηγού και επιβατών. Ο 
εξοπλισμός περιλαμβάνει σύστη-
μα αυτόματου φρεναρίσματος με 
ανίχνευση πεζών, εποπτεία τυφλού 
σημείου, υποβοήθηση διατήρησης 
λωρίδας κυκλοφορίας, adaptive 
cruise control, αυτόματο έλεγχο 
μεγάλης σκάλας φώτων, ανίχνευση 
προσοχής οδηγού, κλήση έκτακτης 
ανάγκη, αναγνώριση οδικών ση-
μάτων... και όλα αυτά ως στάνταρ.

Διαθέσιμα είναι ακόμη από τη 
βασική έκδοση στοιχεία όπως LED 
προβολείς, LED πίσω φώτα, ηλε-
κτρονικό χειρόφρενο, εκκίνηση κι-
νητήρα με κουμπί, αισθητήρες φω-
τός και βροχής, συναγερμός, head-
up display, οθόνη multimedia 
στις 8,8 ίντσες με Navi και πολλά 
ακόμη. Τα επίπεδα εξοπλισμού 
είναι τέσσερα: Comfort, Plus, GT 
και GT Plus.

Τιμές
Η βασική έκδοση Comfort με όλο 
τον παραπάνω εξοπλισμό ξεκινά 
από 24.796 ευρώ στην έκδοση των 
122 ίππων. Οι εκδόσεις με αυτόμα-
το κιβώτιο ξεκινούν από τις 29.628 
ευρώ στο επίπεδο εξοπλισμού 
Plus, ενώ οι ισχυρότερες εκδόσεις 
των 186 ίππων διαμορφώνονται 
από 28.159 ευρώ στο επίπεδο εξο-
πλισμού GT. Τέλος οι τετρακίνητες 
εκδόσεις Skyactive-X186 GT Plus 
ξεκινούν από 33.003 ευρώ και 
είναι διαθέσιμες τόσο με μηχανικό 
όσο και αυτόματο κιβώτιο.
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Fiat 500 Hybrid:  
Διαχρονικό  
στυλ

Το Fiat 500 Hybrid είναι 
ένα ήπιο υβριδικό μοντέλο 
με μπαταρία και ένα μικρό 
ηλεκτρομοτέρ. Στην πράξη 

το μοντέλο δε κινείται ηλεκτρικά, 
ωστόσο δέχεται ηλεκτρική υποβο-
ήθηση που συμβάλλει στη χαμηλή 
κατανάλωση και στις μειωμένες 
εκπομπές ρύπων, κάνοντας το έτσι 
πιο φιλικό προς το περιβάλλον.

Πέρα από τις τεχνικές διαφορές, 
το 500 παραμένει γνώριμο στο 
μοντέλο που υπάρχει εδώ και 
χρόνια. Μάλιστα σε ένα βαθμό 
είναι σχεδόν ίδιο από τη στιγμή 
που λανσαρίστηκε το 2007. Τα 
τελευταία αυτά 14 χρόνια δέχθηκε 
πολλές μικρές αλλαγές, βελτιώσεις 
και αναβαθμίσεις, σχεδιαστικά 
και μηχανικά, αλλά χωρίς τη Fiat 
να έχει επέμβει πραγματικά στο 
μοντέλο. Σε αυτό με τον θερμικό 
κινητήρα τουλάχιστον, αφού το νέο 
ηλεκτρικό 500 διαφέρει ριζικά από 
το βενζινοκίνητο.

Μικρές αλλαγές στο εσωτερικό
Γνώριμο και νεανικό είναι το εσωτερικό του υβριδικού 500, παρά το γεγο-
νός ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν υπέστη σοβαρές τροποποιήσεις. Πέρα από 
τα νέα υφάσματα στις ταπετσαρίες, οι σημαντικότερες αλλαγές βρίσκονται 
στον ψηφιακό πίνακα οργάνων αλλά και στην οθόνη του συστήματος 
πολυμέσων. Μάλιστα στον πίνακα οργάνων υπάρχει ένα έξτρα μενού που 
μας δείχνει τη χρήση της ενέργειας και το πως αυτή ρέει από και προς τη 
μπαταρία που βρίσκεται κάτω από το κάθισμα του οδηγού.

Το τιμόνι έχει νέα σχεδίαση και είναι ελαφρώς επίπεδο στο κάτω μέρος. 
Μάλιστα έχει ένα ποιοτικό μεταλλικό φινίρισμα σε κάποιες εκδόσεις και 
στο επάνω μέρος ένα μεταλλικό δαχτυλίδι που θυμίζει σημάδι ευθείας που 
έχουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται το λε-
γόμενο U-Connect, το σύστημα multimedia της Fiat με οθόνη αφής 7’’ που 
ενσωματώνει όλα όσα θα χρειαστεί κανείς από ένα τέτοιο σύστημα, συμπε-
ριλαμβανομένου των Apple CarPlay και Android Auto. Έχει γενικά κατανο-
ητή λειτουργία, χρειάζεται μικρή εξοικείωση, ενώ έχει και καλά γραφικά.

Οι χώροι είναι μέτριοι, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μικρό αυ-
τοκίνητο. Όμως οι πιο ψηλοί εμπρός επιβάτες ίσως αντιμετωπίσουν θέμα 
με τα πόδια, αφού το γόνατο ακουμπάει στην κεντρική κονσόλα. Πίσω τα 
πράγματα είναι οριακά για δύο ενήλικες επιβάτες και πρακτικά τα καθίσμα-
τα εξυπηρετούν για σύντομες μετακίνηση εντός πόλης. Δύσκολα, αλλά όχι 
ακατόρθωτα, θα χωρέσει και ένα παιδικό κάθισμα. Ο χώρος φόρτωσης στο 
500 Hybrid είναι στα 185 λίτρα. Αντίστοιχος δηλαδή με άλλα μοντέλα σε 
αυτή την κατηγορία.

1000άρι με 70 ίππους
Κίνηση στο 500 Hybrid δίνει ένας 3κυλινδρος 
1000άρης κινητήρας βενζίνης της οικογένειας 
FireFly και συνδυάζεται με έναν μικρό ηλεκτρο-
κινητήρα, αποδίδοντας 70 ίππους. Αυτό δεν 
είναι ένα υβριδικό σύνολο με την έννοια που 
φανταζόμαστε, αλλά ένα Mild Hybrid σύστημα 
με γεννήτρια-δυναμό BSG. Αυτό που κάνει στην 
πράξη το BSG είναι να αποθηκεύει ενέργεια 
από το φρενάρισμα σε μια μπαταρία 12V κάτω 
από το κάθισμα του οδηγού και στη συνέχεια να 
επαναχρησιμοποιεί την ενέργεια αυτή υποστη-
ρίζοντας τον κινητήρα βενζίνης.

Ταυτόχρονα το BSG επιτρέπει την εντελώς αθό-
ρυβη λειτουργία του start-stop όταν το αυτοκί-
νητο σταματά, για παράδειγμα σε ένα φανάρι. 
Στην πράξη όλα αυτά προσφέρουν λιγότερη 
κατανάλωση και χαμηλότερους ρύπους, μια μεί-
ωση της τάξεως του 20% σε σύγκριση με τον 1.2 
κινητήρα βενζίνης των 69 ίππων. Οι εκπομπές 
ρύπων είναι στα 105 γρ/χλμ και βεβαίως το 
μοντέλο δεν πληρώνει τέλη κυκλοφορίας.

Στο κομμάτι των αριθμών, τα 4,6 lt/100 km που 
δηλώνει ο κατασκευαστής δεν είναι ακατόρθω-
τη επίδοση, αν και στα χέρια μας η μέση τιμή 
κυμάνθηκε κοντά 5,5 lt/100km. Όσο για την 
επιτάχυνση 0-100 km/h, η διαδικασία γίνεται 
σε 13,8 δλ. και η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 167 
km/h.

Η μετάδοση της κίνησης γίνεται μέσω ενός 
νέου μηχανικού 6-τάχυτου κιβωτίου. Παρέχει 
ικανοποιητική αίσθηση, έχει μεγαλούτσικες 
διαδρομές αλλά ο επιλογέας βρίσκεται σχετικά 
ψηλά και είναι πολύ βολικός σε σύγκριση με 
άλλα μοντέλα που τον έχουν πιο κάτω. Εντός 
πόλης το 500 Hybrid ξεδιπλώνει τον πραγματι-
κό του χαρακτήρα, είναι ευχάριστο, ευέλικτο και 
δίνει στυλ. Σε ανοιχτό δρόμο δεν θα δυσκο-
λευτεί ιδιαίτερα, με το βασικότερο αρνητικό 
στοιχείο εδώ τον αυξημένο θόρυβο σε ταχύτητες 
άνω των 120 χλμ/ωρα.

Εκδόσεις και τιμές
Η υβριδική έκδοση του 500 διατίθεται σε πέντε 
επίπεδα εξοπλισμού: Cult, Connect, Dolcevita, 
Sport και (RED). Μάλιστα με την ειδική σειρά 
(RED) σε ολόκληρη τη σειρά 500, η Fiat αποτε-
λεί την πρώτη μάρκα στον κόσμο που δημι-
ουργεί μια σειρά μοντέλων, αφενός με στόχο 
την οικονομική ενίσχυση του φιλανθρωπικού 
οργανισμού (RED) και αφετέρου την περαιτέρω 
ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά στην 
αντιμετώπιση των πανδημιών.

Η βασική έκδοση 500 Cult ξεκινά από 13.877 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου τρέχουσας προω-
θητικής ενέργειας). Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει 
πλήρες σετ αερόσακων και αερόσακο γονάτων 
οδηγού, cruise control, κλιματισμό και ηχοσύ-
στημα U-Connect. Η αμέσως επόμενη έκδοση 
Connect (από 14.977 ευρώ) περιλαμβάνει ζάντες 
αλουμινίου 15’’, προβολείς ομίχλης και σύστημα 
U-Connect με 7’’ οθόνη, Apple CarPlay/Android 
Auto και χειριστήρια στο τιμόνι. Ανάλογα με 
την επιλογή της έκδοσης διατίθεται διχρωμία 
οροφής, αλλά και διαφορετικής σχεδίασης προ-
φυλακτήρες για πιο σπορ παρουσιαστικό.

FIAT 500 HYBRID

ΤΟ FIAT 500 HYBRID ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟ 
ΕΜΦΑΝΙΣΙΑΚΑ, αλλά νέο μηχανικά. 
Πρόκειται για το ενδιάμεσο στάδιο από το 
προηγούμενο 500 και το πλήρως ηλεκτρικό 
νέο 500. Ταυτόχρονα αποτελεί και τη μοναδική 
επιλογή πλέον με θερμικό κινητήρα βενζίνης.

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά
Fiat 500 1.0 Hybrid
Κινητήρας: 999 cc

Ισχύς: 70ps/6.000 rpm

Ροπή: 92 Nm/3.500 rpm

0-100 km/h: 13,8 sec

Τελική ταχύτητα: 167 km/h

Μέση κατανάλωση*: 4,6 
lt/100km

Εκπομπές CO2*: 105 g/km

Βάρος: 940 kg

Ρεζερβουάρ: 35 lt

Χώρος αποσκευών: 185 lt

*εργοστασιακή μέτρηση 
κατά WLTP

Αρχική τιμή Fiat 500 
Hybrid 1.0 Cult: 13.877€

Αρνητικά
•  Πίσω χώροι

•  Μεγάλο τιμόνι και 
ογκώδης εμπρός κονσόλα

Θετικά
•  Διαχρονική σχεδίαση

•  Απαλλαγή από τέλη 
κυκλοφορίας
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ΉΜΙΑΚΑΜΠΤΟΣ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑΣ ή 
ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση; Κάτι που 
αναρωτιούνται πολλοί, ωστόσο λίγοι 
αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητας της 
κάθε περίπτωσης. Σήμερα ρίχνουμε φως 
στην υπόθεση!

Ανάρτηση. Ίσως ένα από τα πιο σημαντικά πράγμα-
τα σε ένα αυτοκίνητο, αφού από αυτήν εξαρτάται η 
άνεση και βεβαίως η οδική συμπεριφορά που αυτό 
παρέχει. Ξεχάστε τον κινητήρα, γιατί ακόμη και με 

ένα δυνατό μηχανικό σύνολο, αν δεν έχεις καλή ανάρτηση 
είναι πρακτικά σα να οδηγείς μια χαρτόκουτα με ρόδες!

Το σημείο που θα σταθούμε όμως σήμερα είναι η πίσω ανάρ-
τηση για τα αυτοκίνητα με την κίνηση εμπρός. Τα περισσότερα 
δηλαδή που κυκλοφορούν στους δρόμους. Κι αυτό γιατί σε 
γενικές γραμμές υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι: ο ημιάκα-
μπτος πίσω άξονας και η ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση, γνωστή 
και ως πολλαπλοί σύνδεσμοι.

Δε θα μπούμε σήμερα σε τεχνικές λεπτομέρειες, αφού σκοπός 
μας είναι οι περισσότεροι να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην 
κάθε περίπτωση, ποιά είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά 
της κάθε περίπτωσης. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν 
αρνητικό σε ένα αυτοκίνητο το ότι έχει πίσω ημιάκαμπτο 
άξονα. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι λάθος 
επιλογή ο ημιάκαμπτος. Άλλωστε δεν θα τον χρησιμοποιούσαν 
οι εταιρείες εξαρχής αν ήταν έτσι. Το ζήτημα είναι άλλο.

Τι είναι ο ημιάκαμπτος άξονας  
και τι η ανεξάρτητη ανάρτηση;
Μιλάμε πάντα για τους πίσω τροχούς ενός αυτοκινήτου και ο 
τρόπος με τον οποίο αυτοί συνδέονται στο σασί. Στην περί-
πτωση αυτή υπάρχει ένα μεταλλικό κομμάτι που ενώνει τον 
αριστερό με τον δεξιό τροχό. Μαζί όλο αυτό το πλαίσιο αυτό, 
που σε πολλές περιπτώσεις μοιάζει με “Π”, στηρίζεται στο σασί.

Από την άλλη, η ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση είναι… αυτό 
ακριβώς που λέει το όνομα. Ο κάθε τροχός συνδέεται λοιπόν 
ανεξάρτητα επάνω στο σασί και δεν επικοινωνούν μεταξύ τους 
οι τροχοί. Κάθε αμορτισέρ, ελατήριο και κάθε άλλο στοιχείο 
είναι ξεχωριστό γκρουπ για τον αριστερό και ξεχωριστό για τον 
δεξί τροχό. Υπάρχει ανάμεσα τους η αντιστρεπτική δοκός για 
να αντέξουν τις δυνάμεις που ασκούνται στις στροφές, αλλά 
αυτό είναι άσχετο με το σημερινό θέμα μας.

Γιατί όμως οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες χρησιμο-
ποιούν τη λύση του ημιάκαμπτου πίσω στα mainstream μο-
ντέλα τους; Η απάντηση είναι απλή. Το κόστος. Ο ημιάκαμπτος 
είναι πιο φθηνή λύση κατασκευαστικά, αφού στην πράξη είναι 
ένα ενιαίο κομμάτι. Σε κλίμακα παραγωγής λοιπόν, κάτι τέτοιο 
εξοικονομεί χρήματα, πολλά χρήματα. Που κατ’ επέκταση με-
ταφράζεται σε φθηνότερα αυτοκίνητα, σε ένα βαθμό. Ακόμη, ο 
ημιάκαμπτος άξονα πιάνει λιγότερο χώρο κάτω από το δάπεδο 
του αυτοκινήτου, κάτι που δημιουργεί τις κατάλληλες προϋπο-
θέσεις για μεγαλύτερο χώρο φόρτωσης, τουλάχιστον ως προς 
το βάθος.

Βέβαια υπάρχουν και κάποια αρνητικά, τα οποία έχουν να 
κάνουν κυρίως με την άνεση που προσφέρουν τα αυτοκίνητα 
με πίσω ημιάκαμπτο άξονα.  Όταν για παράδειγμα ο πίσω 
δεξιός τροχός χτυπήσει μια ανωμαλία ή πέσει σε μια λακούβα, 
ο κραδασμός θα μεταφερθεί - σε ένα βαθμό - και στον αριστερό 
τροχό. Άρα καθισμένοι στις πίσω θέσεις, θα νιώσουμε την ανω-
μαλία πιο έντονη, σαν να πολλαπλασιάζεται.

Αν χτυπήσουν και οι δύο πίσω τροχοί σε μια ανωμαλία, θα 
αναπηδήσει ολόκληρος ο πίσω άξονας και ίσως υπάρχουν και 
μικρές ταλαντεύσεις, δεδομένου του κεντρικού μεταλλικού κομ-
ματιού. Κάτι τέτοιο μετριάζεται κάπως ο λεγόμενος σύνδεσμος 
Watt, το οποίο είναι ανεξάρτητο στοιχείο από τον άξονα και 
λειτουργεί ως μοχλός, ελέγχοντας την κίνηση του.

Από την άλλη, η ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση είναι μια εντελώς 
διαφορετική περίπτωση. Εδώ μιλάμε για χωριστά κομμάτια 
ανάρτησης, χωρίς ενδιάμεσες ενώσεις. Άρα αν ο ένας πίσω 
τροχός πέσει σε λακούβα, τίποτα δεν θα συμβεί στον άλλο. 
Προφανώς και αυτή η περίπτωση είναι ξεκάθαρα η καλύτερη 
επιλογή, αφού έτσι έχουμε καλύτερη άνεση. Ωστόσο, η ανεξάρ-
τητη πίσω ανάρτηση έχει περισσότερα τμήματα και περισσότε-
ρα κινούμενα μέρη. Άρα είναι και ακριβότερη στην παραγωγή 
και στη χρήση της σε ευρεία κλίμακα. Και γι αυτό αποτελεί 
προνόμιο κυρίως των πιο ακριβών αυτοκινήτων. 

Ημιάκαμπτος  
άξονας VS  
ανεξάρτητη  
πίσω ανάρτηση

Υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμη και το ίδιο 
μοντέλο αυτοκινήτου είναι διαθέσιμο με δύο 
τύπους πίσω ανάρτησης, ανάλογα με την έκδοση. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Audi A3, το οποίο 
στις βασικές εκδόσεις του έχει πίσω ημιάκαμπτο 
άξονα, ενώ σε εκδόσεις από 150 ίππους και πιο 
ισχυρές έχει ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων.

Η ανεξάρτητη πίσω 
ανάρτηση προσφέρει 

αυξημένη άνεση σε κακής 
ποιότητας δρόμους, ωστόσο 

αποτελεί μια ακριβότερη 
λύση και συνήθως τη 

συναντάμε σε πιο premium 
εκδόσεις και μάρκες.

Ο πίσω 
ημιάκαμπτος 
άξονας σε ένα 
Audi A3.

H πίσω ανάρτηση 
πολλαπλών 
συνδέσμων στο 
Audi A3.



20                        •  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021  •                         21
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...  ...& ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η BMW υπέγραψε συμφωνία για την προμήθεια 
ημιαγωγών
Θέλοντας να διασφαλίσει την προμήθεια ημιαγωγών μακροπρόθεσμα, η BMW 
έχει συνάψει άμεση συμφωνία με τον προμηθευτή microchip υψηλής τεχνολογίας 
INOVA Semiconductors και την Globalfoundries.

Η INOVA εγγυάται στο BMW Group την παροχή αρκετών εκατομμυρίων 
microchips το χρόνο. Τα microchips αυτά θα χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία 
ISELED smart LED που αναπτύχθηκε από κοινού με το BMW Group, η οποία θα 
χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στην BMW iX ενώ θα επεκταθεί και σε άλλα μο-
ντέλα. Οι παραδόσεις της BMW iX στους πελάτες ξεκίνησαν στις αρχές Νοεμβρίου.

Ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού, κάθε αυτοκίνητο περιέχει αρκετές χιλιάδες 
ημιαγωγούς που είναι απαραίτητοι για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτοί εξυ-
πηρετούν διάφορες λειτουργίες, εκτελώντας υπολογισμούς και ελέγχους σε υπολογι-
στές, αποθηκεύοντας δεδομένα ή ακόμα και να διαχειρίζονται πολλαπλά καθήκοντα 
ταυτόχρονα. Το μερίδιο των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στα οχήματα προβλέπεται 
να αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον.

Το Nissan Qashqai στα crash test του Euro NCAP
Το νέο Nissan Qashqai έλαβε την κορυφαία βαθμολογία 5 αστέρων από το Euro NCAP. 
Ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο επίτευγμα δεδομένου ότι το όχημα αξιολογήθηκε βάσει του 
νέου, πιο αυστηρού πρωτοκόλλου 2020-2022.

Το Euro NCAP βαθμολόγησε το νέο Qashqai με 91% για την προστασία των ενηλίκων 
και των παιδιών, κατατάσσοντάς το μεταξύ των καλύτερων στο γκρουπ των ανταγωνι-
στών του. Αυτή η εξαιρετική επίδοση αντανακλά την προηγμένη, ενισχυμένη δομή της 
πλατφόρμας CMF-C του νέου Qashqai. Η προσθήκη ενός κεντρικού αερόσακου για την 
αποφυγή της σύγκρουσης κεφαλών μεταξύ του οδηγού και του συνοδηγού σε περί-
πτωση πλευρικής σύγκρουσης συνετέλεσε στο να συγκεντρώσει το Qashqai έως και 16 
βαθμούς στη δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης.

Σχεδόν μέγιστος βαθμός (23,8 από τους 24) επιτεύχθηκε για την προστασία των παι-
διών, όπως μέγιστη βαθμολογία (12 βαθμοί) αποσπάστηκε και για τον έλεγχο εγκατάστα-
σης παιδικού καθίσματος. Το μοντέλο πέτυχε βαθμολογία 70% σε δοκιμές προστασίας 
ποδηλατών και πεζών, ενώ έφτασε το 95% στη βαθμολογία των συστημάτων ασφαλείας.

Το FIA Junior WRC στο Ράλλυ Ακρόπολις 2022
Τον μοναδικό χαρακτήρα του Ράλλυ Ακρόπολις θα κληθούν να αντιμε-
τωπίσουν οι μελλοντικοί Παγκόσμιοι Πρωταθλητές Ράλλυ.
Με πέντε αγώνες, ανάμεσά τους και το Ράλλυ Ακρόπολις, θα διεξαχθεί 
το FIA Junior WRC την επόμενη χρονιά. Το Ακρόπολις και ο αγώνας 
της Σουηδίας αποτελούν νέες εισόδους στο ημερολόγιο, δίπλα στις 
επιτυχημένες διοργανώσεις των Ράλλυ Κροατίας, Πορτογαλίας και 
Εσθονίας. Η επιλογή των συγκεκριμένων γύρων του Πρωταθλήματος 
έγινε με γνώμονα τη συμμετοχή των νεαρών οδηγών σε κάθε είδους 
επιφάνεια. Έτσι, το Junior WRC θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο από 
τις χιονισμένες ειδικές διαδρομές της Σουηδίας, πριν μεταβεί στην 
απαιτητική άσφαλτο της Κροατίας, τον Απρίλιο. Ο επόμενος γύρος, 
ένα μήνα αργότερα, θα είναι το Ράλλυ Πορτογαλίας, που φημίζεται για 
το γλιστερό χωμάτινο οδόστρωμά του. Το καλοκαιρινό ραντεβού έχει 
οριστεί στις γρήγορες χωμάτινες διαδρομές του Ράλλυ Εσθονίας, που 
θα φιλοξενήσει το θεσμό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Η αυλαία θα πέσει επί ελληνικού εδάφους στις 8-11 Σεπτεμβρίου, με 
τα πληρώματα να καλούνται να αντιμετωπίσουν για πρώτη φορά τις 
δυσκολίες του Ακρόπολις, μέσα από το οποίο μπορεί να αναδειχθεί 
και ο μεγάλος νικητής. Το έπαθλο είναι η συμμετοχή του νικητή στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ το 2023, και συγκεκριμένα σε τέσσερις 
αγώνες της κατηγορίας WRC2 με ένα M-Sport Fiesta Rally2.

Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις  
στις 4-5 Ιουνίου 2022
Ένα Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις με έντονο «άρωμα», εικόνες, ειδικές δια-
δρομές αλλά και τη δομή του παρελθόντος, θα διεξαχθεί στις 4-5 Ιουνίου 
2022.

Το Ιστορικό Ακρόπολις του 2022, που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά 
ιστορικά αγωνιστικά αυτοκίνητα Sporting, θα είναι υποψήφιος αγώ-
νας (candidate event) προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ 
Ιστορικών αυτοκινήτων την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Στόχος του 
σχεδιασμού του αγώνα είναι να επαναφέρει το κλίμα, την εμπειρία και 
τη δομή των Ράλλυ Ακρόπολις του παρελθόντος. Που σημαίνει, μεταξύ 
άλλων, ότι δεν θα  περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές 
και θα επιτρέπει το Service των αυτοκινήτων στις απλές διαδρομές μετά 
από κάθε ΕΔ.

Στην ίδια λογική, φυσικά, η ράμπα της αφετηρίας του αγώνα θα βρίσκε-
ται στο ιστορικό και εμβληματικό της σημείο, στη σκιά του Παρθενώνα, 
ενώ η ανασυγκρότηση των αυτοκινήτων θα γίνει στην πόλη της Ιτέας. 
Τις ίδιες ημέρες, 4-5 Ιουνίου 2022, πρόκειται να διεξαχθεί παράλληλα 
και το Ευρωπαϊκό Ιστορικό Ακρόπολις των αυτοκινήτων Regularity.

FIA Rally Star: Ετοιμάζοντας την 
επόμενη γενιά του WRC
Το πρώτο βήμα για τη συμμετοχή στο «αύριο» του Πα-
γκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ ολοκληρώθηκε με την 
ανάδειξη των δύο Ελλήνων οδηγών που θα εκπροσωπή-
σουν την Ελλάδα στο θεσμό Rally Star.

Η Ελλάδα ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στο χώρο του 
διεθνούς μηχανοκίνητου αθλητισμού, με την ένταξή της 
στο «Rally Star» της FIA. Ένας θεσμός μέσω του οποί-
ου «ανιχνεύονται» τα ταλέντα που θα αποτελέσουν την 
επόμενη γενιά των κορυφαίων οδηγών του Παγκόσμιου 
Πρωταθλήματος Ράλλυ. Στο πλαίσιο του θεσμού, οι κατά 
τόπους Ομοσπονδίες διοργανώνουν σε εθνικό επίπεδο 
σχετικές εκδηλώσεις, από τις οποίες προκύπτουν οι 
οδηγοί που περνούν στην επόμενη φάση. Όσοι προκρί-
νονται, αξιολογούνται πλέον από τη FIA, με στόχο-έπα-
θλο τη συμμετοχή τους στο Πρωτάθλημα Junior WRC 
του 2023, πίσω από το τιμόνι ενός M-Sport Ford Fiesta 
Rally 3.

Στην Ελλάδα, η ΟΜΑΕ και το Ολυμπιακό Αθλητικό 
Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» συνδιοργάνωσαν τον 
δικό μας διαγωνισμό με την υποστήριξη του Υφυπουρ-
γείου Αθλητισμού. Συνολικά 30 οδηγοί ηλικίας μεταξύ 
18-26 ετών διαγωνίστηκαν σε Slalom Challenge, με τον 
ταχύτερο άντρα και την ταχύτερη γυναίκα να παίρνουν 
το εισιτήριο για τον τελικό Ευρώπης, που θα διεξαχθεί 
στη Γερμανία στο τέλος Ιανουαρίου.

Οι μεγάλοι νικητές είναι η 21 ετών Μαριαλένα Παυλή 
από την Αθήνα, αθλήτρια του Σωματείου ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α., και 
ο 23χρονος Γρηγόρης Εμμανουήλ από το Βελβεντό, του 
Σωματείου ΣΜΑΒ. Οι δυο τους θα κληθούν να αντιμετω-
πίσουν τους αντίστοιχα επικρατέστερους των υπολοίπων 
ευρωπαϊκών χωρών-μελών της FIA που συμμετέχουν 
στο θεσμό. Αν εξασφαλίσουν την «ευρωπαϊκή» πρόκριση, 
σειρά θα έχει η αναμέτρησή τους με τους νικητές των 
υπολοίπων ηπείρων. Την εκδήλωση υποστήριξε η Ford 
Motor Ελλάς και Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, με την πρώτη 
να διαθέτει τα Ford Puma με τα οποία αγωνίστηκαν οι 
οδηγοί στη διαδικασία των προκριματικών.
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Το DRIVE PILOT αντιμετωπίζει  
και απρόβλεπτες καταστάσεις
Σε συγκεκριμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων και όπου υπάρχει κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, το DRIVE PILOT μπορεί να αναλάβει την οδήγηση. Αρχικά μέχρι 
τη νόμιμα επιτρεπόμενη ταχύτητα των 60 km/h. Τα χειριστήρια που απαιτού-
νται για αυτό βρίσκονται στη στεφάνη του τιμονιού, αριστερά και δεξιά πάνω 
από τις εσοχές για τον αντίχειρα. Όταν ο οδηγός ενεργοποιεί το DRIVE PILOT, 
το σύστημα ελέγχει την ταχύτητα και την απόσταση και καθοδηγεί το όχημα 
εντός της λωρίδας του. Αντίστοιχα, λαμβάνονται υπόψη το προφίλ της διαδρο-
μής, τα διάφορα συμβάντα και τα σήματα κυκλοφορίας. Το σύστημα αντιδρά 
επίσης σε απρόβλεπτες κυκλοφοριακές καταστάσεις και τις χειρίζεται ανεξάρτη-
τα, π.χ. με ελιγμούς αποφυγής εντός της λωρίδας ή με ελιγμούς πέδησης.

Με αισθητήρα LiDAR και εφεδρικά συστήματα
Το DRIVE PILOT βασίζεται στους περιφερειακούς αισθητήρες surround του 
συστήματος Driving Assistance Package. Περιλαμβάνει πρόσθετους αισθητήρες 
που η Mercedes-Benz θεωρεί απαραίτητους για την ασφαλή υπό προϋποθέσεις 
αυτόνομη οδήγηση. Αυτοί περιλαμβάνουν το liDAR, καθώς και μια κάμερα στο 
πίσω παρ μπριζ και μικρόφωνα, ειδικά για την ανίχνευση των φάρων ενός 
περιπολικού και άλλων σημάτων από οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Εκτός από τα δεδομένα των αισθητήρων, το DRIVE PILOT λαμβάνει πληροφο-
ρίες σχετικά με τη γεωμετρία του δρόμου, το προφίλ διαδρομής, τις πινακίδες 
κυκλοφορίας και τα ασυνήθιστα συμβάντα κυκλοφορίας (π.χ. ατυχήματα ή έργα 
οδοποιίας) από έναν ψηφιακό χάρτη υψηλής ευκρίνειας (HD). Αυτό διατίθεται 
και ενημερώνεται μέσω σύνδεσης σε κεντρικό υπολογιστή (backend). Η S-Class 
με το προαιρετικό DRIVE PILOT διαθέτει επιπρόσθετα εφεδρικά συστήματα 
διεύθυνσης και πέδησης καθώς και εφεδρικό ηλεκτρικό σύστημα, ώστε να πα-
ραμένει σε θέση να εκτελεί ελιγμούς ακόμα και αν ένα από αυτά τα συστήματα 
καταρρεύσει.

Εάν ο οδηγός δεν αναλάβει τον έλεγχο, ακόμη και μετά από όλες τις προτροπές 
του συστήματος, το σύστημα φρενάρει το όχημα ελεγχόμενα έως ότου ακινητο-
ποιηθεί. Ταυτόχρονα, ενεργοποιούνται τα προειδοποιητικά φώτα κινδύνου το 
σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα ξεκλειδώνονται οι πόρτες και τα 
παράθυρα, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο εσωτερικό του οχήματος σε 
όποιον σπεύσει για βοήθεια.

Οδήγηση υπό όρους  
σε τμήματα αυτοκινητοδρόμων
Κατά τη διάρκεια του υπό όρους αυτοματοποιημένου ταξιδιού, το DRIVE PILOT 
επιτρέπει στον οδηγό να αποσπαστεί από την κυκλοφορία και να επικεντρωθεί 
σε ορισμένες δευτερεύουσες δραστηριότητες. Είτε πρόκειται για επικοινωνία με 
συναδέλφους μέσω του συστήματος in-car office, είτε για σερφάρισμα στο δια-
δίκτυο είτε για χαλάρωση ενώ παρακολουθεί μια ταινία. Στη λειτουργία DRIVE 
PILOT, οι εφαρμογές μπορούν να ενεργοποιηθούν στην κεντρική οθόνη του 
οχήματος, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση είναι απενεργοποιημένες κατά 
την οδήγηση.

Η Mercedes-
Benz παίρνει 
έγκριση για 
αυτόνομη 
οδήγηση
Ή ΠΡΩΤΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ που 
λαμβάνει έγκριση για υπό προϋποθέσεις 
αυτόνομη οδήγηση είναι η Mercedes-Benz.

Η Ομοσπονδιακή Αρχή Μεταφορών της Γερμανίας (KBA) 
χορήγησε την έγκριση του συστήματος βάσει της οδηγίας 
UN-R157, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την προσφορά ενός 
τέτοιου συστήματος διεθνώς, υπό την προϋπόθεση ότι η εκά-

στοτε εθνική νομοθεσία το επιτρέπει. Έτσι η Η Mercedes-Benz γίνεται 
η πρώτη εταιρεία αυτοκινήτου στον κόσμο που πληροί τις αυστηρές 
νομικές απαιτήσεις για ένα σύστημα επιπέδου 3.

Η Γερμανία έχει αναλάβει πρωτοποριακό ρόλο σε αυτό, περιλαμβάνο-
ντας την πρόβλεψη για συστήματα επιπέδου 3 στη νομοθεσία οδικής 
κυκλοφορίας (StVG) από το 2017. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
οι πρώτοι πελάτες θα μπορούν να αγοράσουν μια S-Class με DRIVE 
PILOT το πρώτο εξάμηνο του 2022. Αυτό θα τους επιτρέπει να χρησι-
μοποιούν την υπό όρους αυτοματοποιημένη λειτουργία με ταχύτητες 
έως 60 km/h σε συνθήκες βαριάς κυκλοφορίας ή συμφόρησης σε συ-
γκεκριμένα, κατάλληλα σημεία των αυτοκινητοδρόμων στη Γερμανία.

Η τεχνική οδηγία, με την οποία μπορεί να 
πιστοποιηθεί ένα τέτοιο σύστημα, τέθηκε σε 
ισχύ στις αρχές του 2021. Έκτοτε, μπορεί να 
εφαρμοστεί στην Ευρώπη. Μια ευκαιρία που η 
Mercedes-Benz χωρίς ολιγωρία υιοθέτησε πρώ-
τη απ’ όλους τους κατασκευαστές. Με την ψήφι-
ση του νόμου για την οδική κυκλοφορία (StVG) 
για συστήματα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 
3 το 2017, η Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα που 
δημιούργησε νομική βάση για την προβλεπόμε-
νη χρήση αυτών των συστημάτων.

Η Mercedes-Benz προσφέρει αρχικά το DRIVE 
PILOT σε 13.191 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων 
στη Γερμανία. 

Εκτεταμένες δοκιμές για αυτό το σύστημα 
βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και σε άλλες χώρες, 
όπως π.χ. στις ΗΠΑ και την Κίνα. Μόλις υπάρξει 
ένα εθνικό νομικό πλαίσιο για την υπό προϋπο-
θέσεις αυτόνομη οδήγηση και σε άλλες χώρες, η 
τεχνολογία αυτή θα εφαρμοστεί σταδιακά κι εκεί.

Ο ειδικός εξοπλισμός DRIVE PILOT αφαιρεί το 
άγχος από τον οδηγό και του επιτρέπει να εκτε-
λεί δευτερεύουσες δραστηριότητες στην κεντρι-
κή οθόνη, όπως ηλεκτρονικές αγορές ή επεξερ-
γασία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
από το σύστημα in-car office. Η έγκριση του 
συστήματος ισχύει επίσης για την EQS.
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