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ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΣΤΈΦΟΥ

ΜΕ ΤΑ ΧΙΌΝΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΤΤΙΚΗ και τον απερίγραπτο 
χαμό στους δρόμους μάθαμε 
ότι είμαστε… άμαθοι σαν λαός 
σε αυτές τις συνθήκες, όσο 
καλά και να προετοιμαστούμε! 

Γιατί δεν είναι μόνο η Αττική οδός που 
“θάφτηκε” κάτω από το χιόνι. Είναι 
και η ελπίδα του να γίνουμε καλύτεροι 
οδηγοί οι Έλληνες. Ο καθένας για τον 

εαυτό του πρώτα. Αυτές τις ημέρες είδαμε τα 
πάντα! Οδηγούς να έχουν αλυσίδες και να 
μην τις τοποθετούν σωστά, αλλά και κατόχους 
υπερυψωμένων SUV που θεώρησαν ότι 
είναι ανίκητοι στον χιονιά, ακόμη και χωρίς 
τετρακίνηση ή ακόμη χειρότερα χωρίς χειμερινά 
ελαστικά.

Το ότι τόσο χιόνι πέφτει μία φορά στα 10 
χρόνια, πόσο μάλλον στο κέντρο της Αθήνας, 
δεν είναι δικαιολογία για να μην γνωρίζουμε τα 
βασικά. Το πως δηλαδή οδηγούμε το χειμώνα, 
τι κάνουμε αν χιονίσει και σε ποιους από τους 
τέσσερις τροχούς του αυτοκινήτου μας βάζουμε 
τις αλυσίδες. Σε ποιος τροχούς… ούτε καν το 
πως! Γι αυτό και στο τεύχος αυτό ετοιμάσαμε 
ένα σύντομο αφιέρωμα για τα πέντε πιο κοινά 
λάθη που κάνουμε οδηγώντας στο χιόνι. Πάντα 
με την ελπίδα ότι στο τέλος θα μείνει κάτι στην 
άκρη του μυαλού μας.

Και επειδή κάποια SUV είναι για χιόνι και 
περιπέτεια και κάποια άλλα όχι, οδηγούμε αυτό 
το μήνα τρεις εκπροσώπους τόσο διαφορετικούς 
μα και ίδιους, σε ένα βαθμό. Κοινός 
παρονομαστής το στυλ και ο χαρακτήρας. 
Αυτοκίνητα όπως το νέο Jeep Wrangler 
βεβαίως, ο πατέρας όλων των εκτός δρόμου 
αυτοκινήτων, πλέον ανανεώθηκε και είναι μόνο 
plug-in υβριδικό 4Xe. Από την άλλη η Alfa 
Romeo Stelvio Sprint μας τονίζει πως ένα SUV 
δε χρειάζεται να είναι βαρετό και να υιοθετεί 
μοναδικά σπορ χαρακτηριστικά. Και τρίτο, το 
νέο Opel Mokka, ένα καθημερινό μικρό SUV 
που παρότι δεν είναι τετρακίνητο προσφέρει 
ευελιξία και χρηστικότητα εντός πόλης κυρίως.

Μικρό, πολυτελές ή extreme λοιπόν; Πως προτι-
μάτε το crossover σας; Στιλάτο πάντως σίγουρα!

EDITORIAL

Μπορεί να λέμε “τζιπ” όλα τα υπερυψωμένα αυτοκίνητα, 
όμως γνήσιο Jeep είναι μόνο ένα. Το Wrangler. Ο θρύλος της 
αυτοκίνησης ανανεώθηκε και πλέον διατίθεται αποκλειστικά 

ως plug-in υβριδικό. Παραμένει απίστευτα ικανό εκτός 
δρόμου!

Αν θα έπρεπε να διαλέξουμε ένα μοντέλο για τον τίτλο “ Το SUV 
με τον πιο σπορ χαρακτήρα”, τότε δίχως δεύτερη σκέψη αυτό θα 

ήταν η Alfa Romeo Stelvio.

Το Mokka είναι το μοντέλο με το οποίο η Opel μπήκε σε μια νέα 
εποχή, λανσάροντας ταυτόχρονα μια νέα σχεδιαστική προσέγγιση 

που σταδιακά εφαρμόζεται σε όλα της τα αυτοκίνητα.

Το ότι έχουμε ένα SUV δεν μας κάνει ανίκητους στο χιόνι. 
Ανίκητη είναι η ανθρώπινη βλακεία, οπότε μέρες που είναι 

ας έχουμε το νου μας!
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Toyota GRMN Yaris 
αποκλειστικά για 
την Ιαπωνία

Υπήρχαν φήμες ότι η Toyota 
εξελίσσει και μία πιο “άγρια” 
έκδοση του GR Yaris και 
πλέον όλα επιβεβαιώνονται! 

Μάλιστα τα πρώτα GRMN Yaris θα 
φτάσουν στους πελάτες εντός του 
καλοκαιριού. Με την πρώτη ματιά 
καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για την 
βελτιωμένη έκδοση του ήδη εξαιρετι-
κού GR Yaris. Οι μηχανικοί προχώρη-
σαν σε εξειδικευμένες τροποποιήσεις 
προκειμένου να δημιουργήσουν το 
απόλυτο Yaris για την πίστα ή το χώ-
μα! Μάλιστα υιοθέτησαν τεχνογνω-
σία αυτούσια προερχόμενη από την 
εμπλοκή της μάρκας στους αγώνες 
και προσφέρουν custom λύσεις που 
θα ταιριάξουν στις ορέξεις πολλών 
οδηγών.

Πόσο καλύτερο είναι 
το GRMN Yaris;
Το συνολικό βάρος του αυτοκινήτου 
έχει μειωθεί κατά 20kg, ενώ αυξημέ-
νη είναι και η ακαμψία του πλαισίου, 
συγκριτικά πάντα με το GR Yaris. Το 
φάρδος του αυτοκινήτου έχει μεγα-
λώσει κατά 10mm προσφέροντας 
ταυτόχρονα βελτιωμένες αεροδυναμι-
κές λύσεις, χάρη σε μικρές αεροτομές 
που τοποθετήθηκαν στα πλαϊνά του 
εμπρός προφυλακτήρα. Μειωμένο 
κατά 10mm είναι και το ύψος, με 
την υιοθέτηση νέας ανάρτησης της 
Bilstein. Αλλαγές στον κινητήρα δεν 
υπάρχουν, με τον 1.6 Turbo να αποδί-
δει στην αγορά της Ιαπωνίας 272ps.

Ενισχυμένος είναι ο συμπλέκτης, το 
εμπρός καπό και η πίσω αεροτομή 
είναι από carbon (η οροφή είναι ήδη 
από CFRP σε όλα τα GR Yaris), ενώ 
προστέθηκε και ένα front lip στον 
εμπρός προφυλακτήρα. Στο εσωτε-
ρικό τα καθίσματα έχουν αντικατα-
σταθεί από full-bucket της Recaro, 
ενώ αφαιρέθηκαν εντελώς τα πίσω 
καθίσματα.

Ακόμη η ειδική έκδοση χρησιμοποιεί 
μηχανικό μπλοκέ διαφορικό LSD και 
πιο κοντό σε σχέσεις κιβώτιο ταχυ-
τήτων με μικρότερη τελική σχέση με-
τάδοσης. Στοιχεία που βελτιώνουν τα 
οδηγικά χαρακτηριστικά και δίνουν 
ένα πιο “rallycar feeling”. Ταυτό-
χρονα οι τελικές του ρυθμίσεις και 
η συνολική αίσθηση στην οδήγηση 
έγινε σε συνεργασία με κορυφαίους 
οδηγούς αγώνων από όλο τον κόσμο. 
Οι ζάντες είναι της BBS, 18 ιντσών.

Η TOYOTA ΑΠΌΚΑΛΥΨΕ το GRMN Yaris, 
ένα σκληροπυρηνικό GR Yaris που θα 
κυκλοφορήσει μόνο στην αγορά της Ιαπωνίας 
και μόνο σε 500 αυτοκίνητα!

Η Toyota επιπρόσθετα με την αποκά-
λυψη του GRMN Yaris παρουσίασε 
και δύο προγράμματα αναβάθμισης 
και προσωποποίησης. Αυτά θα δώ-
σουν την δυνατότητα στους πελάτες 
να έχουν αυτοκίνητα “κομμένα και 
ραμμένα” στα μέτρα τους. Μάλιστα 
από το φθινόπωρο του 2022, κάποια 
από αυτά τα εξαρτήματα του GRMN 
θα είναι διαθέσιμα ως after sale προ-
ϊόντα και σε ήδη κατόχους  ενός GR 
Yaris.
Τα 500 αυτοκίνητα της ειδικής έκδο-
σης θα προ-κρατηθούν με διαδικασία 
κλήρωσης. Μαζί με το βασικό GRMN 

Yaris θα υπάρξουν και δύο προαιρε-
τικά πακέτα. Το “Circuit Package” σε 
ένα ειδικό χρώμα Matte Steel μαζί με 
έξτρα αναβαθμίσεις που αναδεικνύουν 
την οδήγηση σε δρόμο αλλά και σε πί-
στα. Από την άλλη, το “Rally Package” 
θα περιλαμβάνει εξαρτήματα που θα 
επιτρέπουν τη γρήγορη οδήγηση σε 
κάθε είδους επιφάνεια και βασίζεται 
από την εμπλοκή της μάρκας στο 
ιαπωνικό πρωτάθλημα ράλλυ. Οι τιμές 
του Toyota GRMN Yaris ξεκινούν από 
7.317.000 yen (περίπου 56.000 ευρώ) 
και ανάλογα με το πακέτο φτάνει στα 
8.467.000 yen (64.800 ευρώ).

Δύο πακέτα “Circuit” και “Rally”
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Αυτό είναι το ανανεωμένο 
Citroen C5 Aircross
Η CITROEN ΑΠΌΚΑΛΥΨΕ το ανανεωμένο C5 
Aircross, το οποίο με νέα σχεδίαση έρχεται στην 
ελληνική αγορά το φθινόπωρο του 2022.

Το C5 Aircross είναι το 
μοντέλο με το οποίο η 
Citroen κάνει αισθητή 
την παρουσία της στην 

SUV κατηγορία. 

Πληθωρικό σε χώρους και ίσως 
το πιο άνετο σε επίπεδο ανάρ-
τησης αποτελεί μια δημοφιλή 
πρόταση στην κατηγορία. 

Βέβαια το μοντέλο βρίσκεται 
στην αγορά από το 2018, οπότε 
και έφτασε η ώρα για το ενδιά-
μεσο facelift. 

Μια τυπική διαδικασία που 
ακολουθούν οι αυτοκινητοβι-
ομηχανίες, προσφέροντας μια 
έξτρα δόση φρεσκάδας (και 
τεχνολογίας) προκειμένου να 
μείνουν παραμείνουν στην 
προτίμηση των αγοραστών.

Έτσι λοιπόν, το ανανεωμένο 
Citroen C5 Aircross αλλάζει 
σχεδιαστικά, έστω και στα 
σημεία. Ανάμεσα στα πρώτα 
πράγματα που αντιλαμβάνεται 
κανείς είναι η εντελώς νέα 
μάσκα. 

Αυτή πέρα από το νέο έμβλημα 
της μάρκας φιλοξενεί τα νέα 
LED φώτα ημέρας σε σχήμα V. 

Μάλιστα διαθέτουν και μια νο-
ητή προέκταση που συνεχίζεται 
στη μάρκα με ένα παιχνίδι δια-
κεκομμένου χρωμίου, δίνοντας 
έτσι ένα 3D εφέ. 

Εντελώς νέος είναι και ο προ-
φυλακτήρας, με νέους τριγωνι-
κούς πλευρικούς αεραγωγούς, 
αληθινούς για βελτίωση της 
αεροδυναμικής. 

Περιορισμένες είναι οι αλλαγές 
στο πλάι, με σημαντικότερο 
στοιχεία τα νέα σχέδια ζαντών 
αλουμινίου. Ωστόσο αλλαγές 
έχουμε και πίσω, με νέα φώτα 
LED, τρισδιάστατης σχεδίασης 
και με σκούρο κάλυμμα.

Νέα στοιχεία στο εσωτερικό
Το ανανεωμένο C5 Aircross εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την άνεση 
που προσφέρει στους επιβάτες του. Τα άνετα καθίσματα Citroën Advanced Comfort 
παραμένουν βεβαίως και μπορούν να προσφέρουν και λειτουργίες μασάζ. Οι σημα-
ντικότερες αλλαγές βρίσκονται στο ταμπλό, όπου αλλάζει ριζικά η κεντρική σχεδίαση 
και η οθόνη του infotainment. Έτσι έχουμε μια νέα ευρεία οθόνη 10’’ με τριγωνικό 
τελείωμα προς τα δεξιά που θυμίζει τη λογική που εισήγαγε το C4 C-Cross.

Επίσης νέας σχεδίασης είναι οι αεραγωγοί του συστήματος κλιματισμού που από το 
πλάι τώρα βρίσκονται κάτω από την οθόνη. Οι διακόπτες ελέγχου της οθόνης βρίσκο-
νται ακριβώς από κάτω, ενώ ένα έξτρα πάνελ ελέγχου βρίσκεται ενσωματωμένο πιο 
κάτω. Ακόμη απουσιάζει ο φυσικός επιλογέας ταχυτήτων (στα αυτόματα μοντέλα), με 
τη θέση του να παίρνει ο γνώριμος «χωνευτός» διακόπτης που βλέπουμε στα τελευταία 
μοντέλα των Citroen, Peugeot και Opel. Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη πρακτικότητα και 
ευελιξία στον χώρο της κεντρικής κονσόλας.

Ανασχεδιασμένα γραφικά έχει ο πίνακας οργάνων, ο οποίος και εδώ είναι ψηφιακός 
στις 12,3 ίντσες. Τα χρώματα και τα υλικά της καμπίνας, έχουν εκλεπτυνθεί με επιλογή 
υλικών υψηλής ποιότητας, ενώ η κεντρική έχει και αυτή ένα νέο μαύρο ύφασμα με εφέ 
δέρματος.

Διαθέσιμο και ως plug-in υβριδικό
Στην κορυφή της γκάμας θα τοποθετείται μια plug-in Hybrid επιλογή, η οποία 
θα παρέχει ηλεκτρική αυτονομία για καθημερινές διαδρομές έως 55 χλμ. Αν 
και προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα σύνολα που θα απαρτί-
ζουν τη γκάμα, είναι πολύ πιθανόν να μην έχουμε σημαντικές διαφοροποιή-
σεις. Αυτό σημαίνει πως το ανανεωμένο C5 Aircross θα συνεχίζει να διατίθε-
ται σε εκδόσεις βενζίνης και diesel.
Το λανσάρισμα του μοντέλου στην ελληνική αγορά αναμένεται μέσα στο τελευ-
ταίο τρίμηνο του 2022.
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Αυτό είναι  
το ανανεωμένο 
Subaru  
Forester

TO SUBARU 
FORESTER 
ΓΙΌΡΤΑΖΕΙ την 
25η επέτειό του με 
την ανανεωμένη 
και καλύτερα 
εξοπλισμένη έκδοσή 
του μέχρι σήμερα.

Από το 1997 που πρωτοκυκλοφό-
ρησε, το Subaru Forester υπήρξε 
δημοφιλής επιλογή, καθιερώνοντας 
μια σχέση εμπιστοσύνης βασι-

σμένη σε ένα ασφαλές, διασκεδαστικό και 
αξιόπιστο σύνολο. Τα τελευταία 25 χρόνια το 
Forester έχει καθιερωθεί ως ένα από τα best-
sellers της γκάμας ξεπερνώντας πωλήσεις 
357.000 μονάδων στην Ευρώπη. Η συνολική 
παγκόσμια παραγωγή του φτάνει περίπου 
τα 4,5 εκατομμύρια μονάδες. Δυστυχώς η 
ελληνική φορολογία στάθηκε εμπόδιο στη 
συνέχιση της εξαιρετικής πορείας που είχε 
το μοντέλο και στη χώρα μας… όμως αυτό 
είναι μια διαφορετική ιστορία.

Περισσότερη τεχνολογία
Φέτος το Forester ανανεώνεται στα σημεία και εκσυγχρονίζεται. Προσφέρει πλέον νέες λει-
τουργίες ασφαλείας, περισσότερες δυνατότητες, βελτιωμένη δυναμική οδήγησης και νέα 
χαρακτηριστικά άνεσης. Έτσι το 2022 Subaru Forester έχει στον βασικό του εξοπλισμό το 
βελτιωμένο EyeSight Driver Assist. Πλέον με ευρύτερο οπτικό πεδίο (σχεδόν διπλάσιο) και 
με 11 λειτουργίες ασφαλείας μεταξύ των οποίων και τρεις νέες. Αυτές είναι το Automatic 
Emergency Steering, το Adaptive Cruise control με Lane Centering και το Lane Departure 
Prevention που αναγνωρίζει επιπλέον ως λωρίδα την άκρη του δρόμου ή το γρασίδι.

Το σύστημα Pre-Collision Braking προσφέρει πλέον εκτεταμένη υποστήριξη για την 
αποφυγή σύγκρουσης σε διασταυρώσεις. Το Driver Monitoring System με τεχνολογία 
αναγνώρισης προσώπου προειδοποιεί τον οδηγό σε περίπτωση κούρασης ή απόσπασης 
προσοχής, ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζει τις ρυθμίσεις του καθίσματός του, των καθρε-
πτών και του κλιματισμού ανάλογα με τις επιλογές του κάθε οδηγού/χρήστη. Πλέον έχει 
εμπλουτιστεί και με λειτουργία ελέγχου χειρονομιών.

Εκδόσεις και τιμές
Το ανανεωμένο μοντέλο διατίθεται σε τέσσερις ήδη 
πλούσιος σε εξοπλισμό εκδόσεις, όλες με αυτόματο 
κιβώτιο CVT και σύστημα τετρακίνησης. Αυτές είναι 
οι Free, Style, Adventure και Premium. Οι τιμές 
έχουν ως εξής:

2.0i-L MY22 Free CVT AWD: 39.990€
2.0i-S ΜΥ22 Style CVT AWD: 44.970€
2.0i-S MY22 Adventure CVT AWD: 48.390€
2.0i-S MY22 Premium CVT AWD: 50.350€

Ικανό εντός και  
εκτός δρόμου
Το ανανεωμένο Subaru Forester πατάει στη Subaru 
Global Platform και προσφέρει εξαιρετικό έλεγχο 
και σταθερότητα, βελτιωμένη απόδοση αποφυγής 
κινδύνου και εξαιρετικά χαμηλούς κραδασμούς. 
Βελτιώσεις έγιναν στην ανάρτηση, σε ελατήρια και 
αποσβεστήρες ενώ σαν γνήσιο SUV είναι ιδιαίτε-
ρα ικανό και εκτός δρόμου. Η συμμετρική μόνιμη 
τετρακίνηση της Subaru συνδυάζεται με ενεργή 
κατανομή ροπής για βελτιωμένη οδική συμπεριφο-
ρά και επιδόσεις στις στροφές.

Με 22 εκατοστά απόσταση από το έδαφος, είναι 
παραπάνω από κατάλληλο για off-road περιπέτειες, 
ενώ το X-Mode διπλής λειτουργίας (λειτουργίες 
“Snow/Dirt” και “Deep snow/ Mud”) προσφέρει 
βελτιωμένες λειτουργίες για ποικίλες καιρικές και 
οδικές συνθήκες. Επίσης προστέθηκε μια λειτουργί-
α ελέγχου που αποκαθιστά το X-Mode, με δυνα-
τότητα αυτόματης επανασύνδεσης μόλις η ταχύ-
τητα του οχήματος πέσει στα 35 km/h ή λιγότερο, 
επιτρέποντας στους οδηγούς να συγκεντρωθούν 
περισσότερο στην οδήγηση χωρίς να χρειάζεται να 
χειριστούν ξανά το διακόπτη.

Υβριδικό σύστημα
Κάτω από το καπό, ο 2-λιτρος κινητήρας DI BOXER 
συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα μέσα και 
κατά μήκος του συστήματος CVT Lineartronic, 
πετυχαίνοντας πιο ομαλή, 30% πιο γραμμική επι-
τάχυνση με απόκριση και ροπή υψηλής απόκρισης. 
Η μέγιστη ισχύς είναι 150 ίπποι, με ροπή 194 Nm, 
ενώ έξτρα 16,7 ίπποι και 66 Nm παράγονται από 
τον ηλεκτροκινητήρα. Το σύστημα e-BOXER προ-
σαρμόζει την αναλογία κατανομής ισχύος μεταξύ 
κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα ώστε να ταιριάζει με 
το στιλ και τις συνθήκες οδήγησης, εναλλάσσοντας 
μεταξύ 3 λειτουργιών οδήγησης: λειτουργία κινητή-
ρα, λειτουργία ηλεκτροκινητήρα (EV) και λειτουργία 
Motor Assist.

Σε χαμηλές ταχύτητες, έως 40 km/h και για απόστα-
ση περίπου 1,6 km, ο Forester μπορεί να κινηθεί 
πλήρως ηλεκτρικά. Σε μεσαίες ταχύτητες ο ηλεκτρο-
κινητήρας λειτουργεί υποστηρικτικά, βελτιώνοντας 
όταν χρειαστεί τις επιδόσεις ή την κατανάλωση, 
ενώ σε υψηλότερες ταχύτητες ο θερμικός κινητήρας 
κινεί το όχημα και ταυτόχρονα επαναφορτίζει την 
μπαταρία. Η μικτή κατανάλωση καυσίμου είναι 8,1 
lt/100km, με τις εκπομπές CO2 στα 185 g/km.

Τι αλλάζει οπτικά  
στο ανανεωμένο Forester;
Στις εξωτερικές διαφοροποιήσεις, το Subaru 
Forester του 2022 έχει επανασχεδιασμένο μπροστι-
νό μέρος, μάσκα, προβολείς και καλύμματα προ-
βολέων ομίχλης. Μαζί υπάρχουν 3 νέα χρώματα 
(Cascade Green Silica, Brilliant Bronze Metallic, 
Autumn Green Metallic), ενώ στην καμπίνα έρχε-
ται με πιο σύγχρονο infotainment, οθόνη πλοήγη-
σης 8 ιντσών και συμβατότητα Apple CarPlay και 
Android Auto.

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
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Έρχεται το 
Renault 
Austral, 
αντικαταστάτης 
του Kadjar
Η Renault ετοιμάζει ένα 
νέο SUV που θα αποτε-
λέσει τον αντικαταστάτη 
του Kadjar. Το εντελώς νέο 
Austral θα κυκλοφορήσει 
την άνοιξη, αποκλειστικά 
ως υβριδικό! Είναι ξεκάθα-
ρο πως έχουμε να κάνου-
με με ένα μεσαίο SUV, 
μεγέθους αντίστοιχου με το 
τρέχον Kadjar. 

Το Austral βασίζεται στη 
νέα πλατφόρμα CMF-
CD3 και θα περιλαμβάνει 
εξηλεκτρισμένες επιλογές 
κινητήρων.

Πιο συγκεκριμένα θα έχει 
αποκλειστικά υβριδικά 
σύνολα βενζίνης. Αυτά θα 
περιλαμβάνουν μια τελευ-
ταίας γενιάς E-Tech Hybrid 
επιλογή (πιθανότατα όπως 
στο Arkana), έναν κινητήρα 
1.3 TCe με ήπια υβριδική 
τεχνολογία 12V αλλά και 
έναν κινητήρα 1.2 TCe 48V 
MHEV. Αυτή η γκάμα κινη-
τήρων θα φέρει ρεκόρ χα-
μηλών ρύπων στο Austral, 
αφού θα ξεκινά από τα 
105 γρ CO2/χλμ. Όσο για 
την απόδοση, ακόμη δεν 
υπάρχει σχετική ανακοίνω-
ση, αλλά στην κορυφή της 
γκάμας θα υπάρχει έκδοση 
με 200 ίππους.

Η Volvo λανσάρει 
αυτόνομη οδήγηση 
χωρίς επιτήρηση
Η Volvo Cars παρουσιάζει τη 
λειτουργία αυτόνομης οδήγησης 
χωρίς επιτήρηση, Ride Pilot, 
αρχικά σε πελάτες στην Καλιφόρ-
νια. Το Ride Pilot εξελίσσει ένα 
κορυφαίο για την αυτοκινητοβιο-
μηχανία χαρακτηριστικό ασφαλεί-
ας που θα εξοπλίζει την επόμενη 
γενιά αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκι-
νήτων της Volvo. Από τη στιγμή 
που θα πιστοποιηθεί ως ασφαλές 
για χρήση στους αυτοκινητόδρο-
μους, το σύστημα θα διατεθεί 
ως συνδρομητική προσθήκη στο 
επερχόμενο αμιγώς ηλεκτρικό 
SUV της εταιρείας. Πρόκειται για 
τη νέα ναυαρχίδα της Volvo που 
θα αποκαλυφθεί αργότερα εντός 
του τρέχοντος έτους.

Με τη χρήση του Ride Pilot, 
οι οδηγοί θα είναι σε θέση να 
εξοικονομούν χρόνο κατά την 
οδήγηση, αφιερώνοντάς τον σε 
άλλες δραστηριότητες. Όπως το 
διάβασμα, το γράψιμο, η εργασία 
ή η επικοινωνία. Η λειτουργία 
μπορεί επίσης να ελαττώσει τη δι-
ανοητική κόπωση που μπορεί να 
συνοδεύει την οδήγηση, ιδιαίτερα 
στο μποτιλιάρισμα ή την πυκνή 
κυκλοφορία, βοηθώντας έτσι 
τους οδηγούς να φτάσουν στον 
προορισμό τους ξεκούραστοι και 
ανανεωμένοι.

Παγκόσμιος πρωταθλητής  
το Kia EV6
Το Kia EV6 επιλέχθηκε ως ένας παγκόσμιος πρω-
ταθλητής, επικρατώντας απέναντι σε καθιερωμένες 
premium μάρκες, όπως η Audi και η Porsche, στα 
βραβεία Best Cars of the Year. Το ηλεκτρικό βρέ-
θηκε εμπρός από καθιερωμένες premium μάρκες, 
ενώ κάθε μία από τις 10 πρώτες θέσεις καταλή-
φθηκε από διαφορετική μάρκα, από έξι χώρες, από 
τρεις κορυφαίες ηπείρους παραγωγής αυτοκινή-
των στον κόσμο: Ασία, Ευρώπη και Βόρεια Αμερι-
κή. Τα Βραβεία «Best Cars of the Year» δημιουργή-
θηκαν για να αναδείξουν μια μη εξαρτημένη και 
απόλυτα δημοκρατική άποψη για τα «καλύτερα» 
μοντέλα που προσφέρονται σε όλο τον κόσμο. Η 
κριτική επιτροπή αποτελείται από κορυφαία στελέ-
χη της αυτοκινητοβιομηχανίας, συνθέτοντας ένα 
διαφορετικό υπόβαθρο που περιλαμβάνει σχεδια-
στές, μηχανικούς, πρωτοπόρους του μηχανοκίνη-
του αθλητισμού, καταξιωμένους δημοσιογράφους, 
επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, ντίλερ 
αυτοκινήτων, διοργανωτές μεγάλων εκδηλώσεων 
και πραγματικούς αγοραστές αυτοκινήτων.

Το επόμενο Nissan Micra  
θα είναι ηλεκτρικό
Η Nissan ανακοίνωσε ότι ένα νέο ηλεκτρικό όχημα 
θα προστεθεί στη γκάμα της για την ευρωπαϊκή 
αγορά και μάλιστα αυτό θα αποτελέσει το entry-
level μοντέλο στη γκάμα της. Με άλλα λόγια, μιλά-
με για τον αντικαταστάτη του δημοφιλούς Micra το 
οποίο θα παίξει τον δικό του ρόλο στη νέα στρα-
τηγική της μάρκας μέχρι 2030, μαζί με το Nissan 
Ariya αλλά και ένα νέο ηλεκτρικό crossover που θα 
έρθει αργότερα.

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο, που θα τοποθετηθεί στην 
θέση του Micra, θα κατασκευάζεται από τη Renault 
στη Γαλλία και θα βασίζεται στην κοινή πλατφόρ-
μα της συνεργασίας τους με κωδικό CMF B-EV. Ο 
σχεδιασμός θα είναι φυσικά εξολοκλήρου από τη 
Nissan και ένα μικρό δείγμα παίρνουμε από την 
πρώτη επίσημη φωτογραφία. Περισσότερες πληρο-
φορίες, καθώς και η τελική ονομασία του μικρού 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου, θα δοθούν μελλοντικά.

Η BMW iX Flow 
αλλάζει χρώμα με 
το πάτημα κουμπιού
Η BMW παρουσίασε την iX 
Flow με τεχνολογία E Ink. 
Ένα αυτοκίνητο που αλλάζει 
χρώμα κατά βούληση! Πρα-
κτικά έχουμε να κάνουμε με 
μια ειδική μεμβράνη αμαξώ-
ματος που καλύπτει όλες τις 
επιφάνειες μιας BMW iX. Με 
διέγερση μέσω ηλεκτρικών 
σημάτων, η ηλεκτροφορητική 

τεχνολογία φέρνει στην επιφάνεια διαφορετικές χρωστικές ουσίες, που προσδίδουν στο αμάξω-
μα τον επιθυμητό χρωματισμό.
Αν και δεν πρόκειται για κάτι που θα δούμε στην παραγωγή, η τεχνολογία E Ink ανοίγει εντε-
λώς νέους δρόμους στην αλλαγή της εμφάνισης των οχημάτων. Το χρώμα θα μπορεί να αλλάζει 
σύμφωνα με τις αισθητικές προτιμήσεις του οδηγού, των περιβαλλοντικών συνθηκών ή ακόμα 
και των λειτουργικών απαιτήσεων. Κατά συνέπεια, η τεχνολογία προσφέρει απαράμιλλες δυνα-
τότητες εξατομίκευσης στον τομέα της εξωτερικής σχεδίασης. Η BMW iX Flow με τεχνολογία E 
Ink καταδεικνύει αυτές τις δυνατότητες με εντυπωσιακό τρόπο.
Ο ηλεκτροφορητικός χρωματισμός βασίζεται σε μία τεχνολογία που ανέπτυξε η E Ink γνωστή 
κυρίως από τις οθόνες που χρησιμοποιούνται στα eReaders. Η εξωτερική επίστρωση της BMW 
iX Flow περιέχει πολλά εκατομμύρια μικροκάψουλες με διάμετρο που αντιστοιχεί στο πάχος 
μιας ανθρώπινης τρίχας. Κάθε μία από αυτές τις μικροκάψουλες περιέχει αρνητικά φορτισμέ-
νες λευκές χρωστικές ουσίες και θετικά φορτισμένες μαύρες χρωστικές ουσίες. Ανάλογα με την 
επιλεγμένη ρύθμιση, η διέγερση μέσω ενός ηλεκτρικού πεδίου προκαλεί τη συγκέντρωση των 
λευκών ή των μαύρων χρωστικών ουσιών στην επιφάνεια της μικροκάψουλας, προσδίδοντας 
στο αμάξωμα την επιθυμητή απόχρωση.

Volkswagen ID. LIFE
Η Volkswagen κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή στο ευρύ κοινό, παρουσιάζοντας το ID. LIFE, ένα μοντέλο που θα βγει στην 
παραγωγή το 2025 και θα βρίσκεται τιμολογιακά στην περιοχή 20.000-25.000 ευρώ. Η αειφορία χαρακτηρίζει το ID. LIFE σε κά-
θε σημείο του. Πρόκειται για ένα compact crossover που όχι μόνο θα κινείται με μηδενικές τοπικές εκπομπές ρύπων χάρη στο 
ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα, αλλά επιπρόσθετα θα είναι κατασκευασμένο από φυσικές πρώτες ύλες και ανακυκλωμένα υλικά. 
Για παράδειγμα, τα υλικά για τις ιδιαίτερες επενδύσεις της οροφής και το μπροστινό τμήμα είναι από ανακυκλωμένες πλαστικές 
φιάλες. Μία από τις στρώσεις βαφής του αμαξώματος περιλαμβάνει ρινίσματα ξύλου ως φυσική χρωστική και έναν παράγοντα 
σκλήρυνσης οργανικής προέλευσης. Οργανικά έλαια, φυσική γόμμα και φλοιός ρυζιού είναι μερικές μόνο από τις φυσικές πρώ-
τες ύλες για την κατασκευή των ελαστικών του μοντέλου.

Στο εσωτερικό του ID. LIFE 
θα βρίσκουμε ξύλινες επενδύ-
σεις που χρησιμοποιούν φύλο 
από βιώσιμες δασικές φυτεί-
ες. Τα καθίσματα διαθέτουν 
Artverlours Eco καλύμματα, 
με μεγάλο ποσοστό χρήσης 
ανακυκλωμένων υλικών, που 
βασίζονται σε πρώτη ύλη που 
προκύπτει από ανακύκλωση 
πλαστικών απορριμμάτων. 
Με το προσιτό ID. LIFE, η 
Volkswagen σκοπεύει να κά-
νει τη βιώσιμη κινητικότητα 
διαθέσιμη σε ακόμα περισ-
σότερο κόσμο, επεκτείνοντας 
τη στρατηγική ACCELERATE. 
Η εταιρεία έχει στόχο να 
αυξήσει το ποσοστό των 
αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων 
της τουλάχιστον στο 70% των 
πωλήσεών της στην Ευρώπη 
και στο 50% των αντίστοιχων 
σε Βόρεια Αμερική και Κίνα, 
μέχρι το 2030.
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Opel Mokka  
1.2T 130hp Auto:  
Ένα νέο ξεκίνημα

Αρνητικά
•  Πίσω χώροι

•  Χώρος αποσκευών

•  Τιμή

Θετικά
•  Κινητήρας και κιβώτιο ταχυτήτων

•  Σχεδίαση

•  Χαρακτήρας/Στυλ

Δείτε τη video-δοκιμή στο κανάλι μας στο YouTube:  
 https://youtu.be/ztFHVaIZl7k 

ΑΥΤΌ ΕΙΝΑΙ ΤΌ ΝΕΌ OPEL MOKKA, ΤΌ ΌΠΌΙΌ ΠΛΕΌΝ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ MOKKA X, ΑΛΛΑ ΣΚΕΤΌ MOKKA. Όπως 
έγινε δηλαδή και στα άλλα δύο crossover της Opel που 
έχασαν το γράμμα Χ απο την ονομασία τους: το μικρότερο 
Crossland και το μεγαλύτερο Grandland.

Ίσως το πιο δημοφιλές κομμάτι 
της αγοράς αυτοκινήτου αυτή τη 
στιγμή είναι τα μικρά SUV και μι-
κρά crossovers. Κι όχι άδικα αφού 

καταφέρνουν και είναι ευκολοδήγητα 
εντός πόλης και ταυτόχρονα προσφέρουν 
μια έξτρα δόση ευρυχωρίας μαζί με το 
συναίσθημα ότι μπορούν να αποτελέ-
σουν το μέσο για μια ιδανική απόδραση. 
Ακόμη κι αν δεν καταλήξουμε κάπου 
εκτός δρόμου.

Μοντέλα λοιπόν όπως το Opel Mokka, το 
Ford Puma, το Peugeot 2008, το Renault 
Captur, το Hyundai Kona, το Volkswagen 
T-Roc και πάρα πολλά ακόμη είναι αυτά 
που κοιτάζουν οι περισσότεροι αγορα-
στές, αν και πλέον η αγορά αναπτύχθηκε 
τρομερά γρήγορα και ελαφρώς προς τα 
κάτω, προσφέροντας ακόμη πιο μικρές 
και φθηνές επιλογές. Σήμερα όμως θα 
μείνουμε σε αυτό το μέγεθος, το ενδι-
άμεσο μέχρι τα πιο μεγάλα SUV, με το 
Mokka να είναι στα 4,15 μέτρα. Περίπου 
όσο και ένα DS 3 Crossback. Συνολικά 
δηλαδή είναι κατά 12,5 εκ. μικρότερο 
από το προηγούμενο Mokka X, ενώ έχει 
το ίδιο και ανεπαίσθητα μεγαλύτερο με-
ταξόνιο. Και η σύγκριση με το DS 3 δεν 
είναι καθόλου τυχαία, αφού ως γνωστόν, 
η Opel πλέον αποτελεί μέλος του ομίλου 
Stelantis, στην οποία ακόμη ανήκουν 
ο πρώην όμιλος PSA με τις Peugeot, 
Citroen, DS αλλά και η FCA με τις Alfa 
Romeo, Fiat και Jeep.

Έτσι λοιπόν, Mokka, DS 3, Peugeot 2008 
αλλά και Citroen C4 Cross έχουν πολλές 
ομοιότητες, πέρα από τα τυπικά σε κινη-
τήρες και κιβώτια ταχυτήτων. Όλα αυτά 
τα μοντέλα βασίζονται στην ίδια ακρι-
βώς πλατφόρμα και επίσης όλα έχουν 
και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Επίσης 
όλα τους έχουν καλή ποιότητα, καλούς 
χώρους και καλή οδική συμπεριφορά. 
Αρα από την αρχή μπορούμε να πούμε 
ότι το Mokka δεν αποτελεί εξαίρεση στον 
κανόνα αυτό. Εκεί όμως που υπάρχουν 
οι διαφοροποιήσεις είναι η φιλοσοφία 
και το DNA της κάθε μάρκας.

Κι εδώ έρχεται να βάλει την πινελιά του 
το Opel Vizor. Αυτή η μαύρη μάσκα 
εμπρός, η οποία έχει εμπνευστεί από 
το θρυλικό Opel Manta. Εκτείνεται από 
άκρη σε άκρη και ενσωματώνει τους 
προβολείς, οι οποίοι στο αυτοκίνητο 
της δοκιμής μας είναι τελευταίας γενιάς 
IntelliLux LED matrix με χαρακτηριστι-
κά φώτα ημέρας LED σε σχήμα φτερού.

Αντίστοιχα είναι και τα πίσω φώτα, ενώ 
συνολικά η πίσω εικόνα δείχνει σύγχρο-
νη και καλαίσθητη. Συνολικά πάντως 
σχεδιαστικά είναι αρκετά ενδιαφέρον το 
Mokka, με τον δυναμισμό να ενισχύουν 
οι μαύρες ματ προεκτάσεις τόσο στα φτε-
ρά όσο και στους προφυλακτήρες.

Εκδόσεις και κινητήρες
Στα χέρια μας έφτασε το Mokka GS Line, 
η μεσαία και πιο σπορτίφ έκδοση του 
μοντέλου. Συνολικά οι επιλογές είναι 
τρεις, μαζί με τις Elegance και Ultimate, 
ενώ τρεις είναι και οι επιλογές κινητήρα. 
Σε βενζίνη με 100 ίππους ή 130 ίππους 
και diesel με 110 ίππους. Η μετάδοση 
γίνεται μόνο στους εμπρός τροχούς (δεν 
διατίθεται ως τετρακίνητο), ενώ υπάρχει 
και το αυτόματο 8άρι κιβώτιο ταχυτήτων 
που είναι όμως διαθέσιμο αποκλειστικά 
στην έκδοση βενζίνης με 130 ίππους. 
Όλα αυτά σε θερμικούς κινητήρες. Υπάρ-
χει όμως και το Mokka-e, το ηλεκτρικό 
αδελφάκι που είναι ολόιδιο σε εμφάνιση 
και στυλ, απλά είναι αμιγώς ηλεκτρικό με 
ισχύ 136 ίππων.
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Ενδιαφέρον  
και σπορτίφ  
στο δρόμο
Κατασκευαστικά, αν και το Mokka βασίζεται στην 
κοινή πλατφόρμα CMP με τα μοντέλα της πρώην PSA, 
η Opel έδωσε στο μοντέλο τον δικό του ξεχωριστό 

χαρακτήρα. Κάτι που φαίνεται τόσο από την αίσθη-
ση του τιμονιού όσο και από τη συνολική άνεση της 
ανάρτησης. Αν και είναι λίγο πιο σκληρό από ένα 

τυπικό μικρό SUV, ο οδηγός θα το απολαύσει τόσο 
στον ανοιχτό δρόμο όσο και σε στροφές. Πίσω 

το Mokka έχει ημιάκαμπτο άξονα, γνώριμο 
χαρακτηριστικό της CMP πλατφόρμας, 

ενώ καλή είναι και η ηχομόνωση.

Ο 1200άρης κινητήρας βενζίνης 
αποδίδει 130 ίππους, είναι 3-κύλιν-

δρος, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει 
την τραχύτητα που συνήθως 

έχουν οι 3-κύλινδροι. Η κατα-
νάλωση αν και απέχει από 
το εργοστασιακό 5,9 λτ/100 
χλμ. στην πράξη θα κυμανθεί 
χωρίς κόπο κάτω από τα 7 
λτ/100χλμ, πάντα σε μικτή 
χρήση εντός κι εκτός πόλης.

Το Mokka έχει τρία προ-
γράμματα οδήγησης: ECO, 
NORMAL και SPORT σε 
αυτή την έκδοση GS Line, τα 

οποία πέρα από την χαρτογρά-
φηση του κινητήρα, επηρεάζουν 

ελαφρώς την αίσθηση στο τιμόνι 
και την απόκριση στο κιβώτιο ταχυ-

τήτων. Και μιλώντας για τιμόνι, η αίσθηση 
που παίρνεις είναι ανώτερη των προσδοκιών 

σου, τουλάχιστον για μικρό SUV. Το κιβώτιο ταχυ-
τήτων τέλος, είναι 8άρι αυτόματο εδώ. Δεν είναι διπλού 
συμπλέκτη αλλά με μετατροπέα ροπής, που σημαίνει 
ότι είναι πολύ ομαλό και αρκετά γρήγορο στις αλλαγές 
όταν επιλέξουμε τη λειτουργία SPORT.

Τιμή  
και εξοπλισμός
Η βασική Elegance 
διατίθεται μόνο με τον 
1200άρη και 100 ίππους 
και παρότι “βασική” έχει 
σχεδόν τα πάντα. Έτσι 
ως στάνταρ υπάρχουν 
οι δύο οθόνες του Pure 
Panel στις 7’’ η καθεμιά, 
Bluetooth, υποστήριξη 
Apple CarPlay/Android 
Auto, πλήρες σετ φώτων 
LED, αισθητήρες φωτός 
και βροχής, κάμερα 
οπισθοπορείας, ζάντες 
17’’ και ένα πλήρες 
πακέτο ασφάλειας με 
ανίχνευση οχημάτων 
και πεζών με 
αυτόματο φρενάρισμα, 
υποβοήθηση διατήρησης 
λωρίδας κυκλοφορίας με 
επαναφορά, αυτόματο 
cruise control και 
αναγνώριση οδικών 
σημάτων.
Με όλα αυτά, το Mokka 
Elegance 1.2 Turbo με 
100 ίππους κοστίζει 
25.000 ευρώ, ενώ η ίδια 
έκδοση με 130 ίππους 
κοστίζει μόλις 500 ευρώ 
παραπάνω.

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά
Opel Mokka 1.2lt Turbo 
130hp AT8
Κυβισμός: 1.199 cc

Ισχύς: 130 hp/5.500 rpm

Ροπή: 230 Nm/1.750 rpm

0-100 km/h: 9,2 sec

Τελική ταχύτητα: 200 km/h

Μέση κατανάλωση*: 5,9

Εκπομπές CO2*: 134

Βάρος (με οδηγό): 1.295 kg

Ρεζερβουάρ: 44 lt

Χώρος αποσκευών: 350 lt

Τέλη κυκλοφορίας: 86€

*εργοστασιακή μέτρηση 
κατά WLTP

Αρχική τιμή Opel Mokka 
1.2T 100hp: 25.000€
Τιμή αυτοκινήτου 
δοκιμής: 28.800€

Πλήρως  
μεταμορφωμένο  
το εσωτερικό
Σχεδιαστικά, αυτό που κλέβει τις 
εντυπώσεις με την πρώτη επαφή 
είναι το λεγόμενο “Pure Panel”. 
Έτσι ονομάζει η Opel το τμήμα του 
ταμπλό που ξεκινά από τη μεριά του 
οδηγού και εκτείνεται ενιαίο έως και 
την κεντρική κονσόλα. Εδώ φιλοξε-
νούνται δύο ψηφιακές οθόνες, μια 7’’ 
ως στάνταρ σε ρόλο πίνακα οργάνων 
και μια επίσης 7’’ ιντσών, αφής, 
σε ρόλο συστήματος infotainment. 
Αυτές μπορούν να φτάσουν στις 12 
και 10’’ αντίστοιχα, ως προαιρετικός 
εξοπλισμός ή στάνταρ στην έκδοση 
Ultimate. Το Pure Panel προσφέρει 
όλες τις τελευταίες τεχνολογίες και 
τις σημαντικότερες πληροφορίες για 
τον οδηγό, ενώ απουσιάζει κάθε τι 
που θα μπορούσε να ενοχλεί οπτικά.

Επίσης σε όλες τις εκδόσεις υπάρχει 
Apple CarPlay και Android Auto, ενώ 
γενικά βρίσκεις εύκολα αυτό που ψά-
χνεις. Υπάρχει πλήρως εξελληνισμέ-
νο menu, ενώ πέρα από την οθόνη 
αφής, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει 
και τον τρόπο προβολής για τον πίνα-
κα οργάνων, επιλέγοντας εύκολα αυτό 
που τον εξυπηρετεί την κάθε στιγμή.

Στο ίδιο απέριττο μοτίβο κινείται και 
η σχεδίαση της κεντρικής κονσόλας. 
Υπάρχουν φυσικά ξεχωριστά χειρι-
στήρια για το σύστημα κλιματισμού, 
ενώ πιο κάτω έχουμε μια βολική 
θήκη για κλειδιά ή κινητά τηλέφω-
να. Πιο πίσω βρίσκουμε δυο άνετες 
ποτηροθήκες και το υποβραχιόνιο 
για να αποθηκεύσουμε περισσότερα 
αντικείμενα.

Η κατάργηση του συμβατικού επιλο-
γέα ταχυτήτων για το αυτόματο κιβώ-
τιο, αλλά και η υιοθέτηση ηλεκτρικού 
χειρόφρενου δημιουργεί μια “καθα-
ρή” αίσθηση αφού δεν προεξέχει τί-
ποτα στην οριζόντια κονσόλα. Συν το 
ότι έχει ένα όμορφο γυαλιστερό χρώ-
μα, που μαζί με το επίσης γυαλιστερό 
pure panel δημιουργεί μια έξτρα νότα 
ποιότητας και καλαισθησίας.

Το σπορ στοιχείο ενισχύουν οι τύπου 
carbon επενδύσεις στο ταμπλό και 
στις πόρτες, μαζί με λεπτομέρειες σε 
κόκκινο (ταμπλό και καθίσματα) που 
έχει η GS Line έκδοση. Η θέση οδή-
γησης είναι πάρα πολύ καλή. Κάθεσαι 
ψηλά μεν, αλλά νιώθεις ότι είσαι 
μέσα στο αυτοκίνητο και όχι πάνω σε 
αυτό. Όλα είναι βολικά, το κάθισμα 
και το τιμόνι δέχονται κάθε ρύθμιση, 
ενώ εξαιρετική είναι και η ορατότητα 
εμπρός πίσω και στο πλάι.

Στις πίσω θέσεις, το Mokka δεν είναι 
αυτό που αρχικά περιμένεις για ένα 
μικρό SUV. Δύο ενήλικες θα καθί-
σουν εδώ με κάποιες παραχωρήσεις 
και παρά το άφθονο ύψος στα κεφά-
λια τους, τα γόνατα είναι αυτά που 
δε θα νιώσουν τόσο άνετα. Ο χώρος 
φόρτωσης  μετρά 350 λίτρα που για 
μικρό SUV δεν είναι πολλά, αφού τα 
περισσότερα μοντέλα στην κατηγορία 
κυμαίνονται κοντά στα 400+ λίτρα. 
Τα καθίσματα αναδιπλώνουν βεβαίως 
και δημιουργείται ένας καλός και 
επίπεδος χώρος για πιο μεγάλα αντι-
κείμενα.

OPEL MOKKA 1.2T 130HP AUTO
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ΌΤΑΝ ΑΚΌΥΣ ΤΗ ΛΕΞΗ 
“ΤΖΙΠ”, στο μυαλό 
έρχονται διάφορες εικόνες, 
αφού “τζιπ” και “τζιπάκια” 
λένε πολλοί οποιοδήποτε 
αυτοκίνητο είναι 
υπερυψωμένο. Βέβαια 
γνήσιο Jeep είναι μόνο 
ένα! Το Wrangler, το πιο 
γνήσιο, το πιο καθαρόαιμο 
από όλα τα υπόλοιπα.

Jeep Wrangler 
4Xe: Θρύλος!

Το Jeep Wrangler από μόνο του είναι ένας θρύλος 
και ένα από τα ελάχιστα αυτοκίνητα στον κόσμο 
που σχεδιαστικά είναι αναλλοίωτα στην πάροδο 
του χρόνου. Όπως συμβαίνει και για παράδειγμα 

με το Mini Cooper, το Fiat 500 και ακόμη περισσότερο με 
την Porsche 911. Είναι άμεσα αναγνωρίσιμο από άτομα 
κάθε ηλικίας και μάλιστα δεν χρειάζεται καν λογότυπο 
στο εμπρός μέρος για να καταλάβεις ότι είναι ένα Jeep. 
Αρκούν επτά κάθετες γρίλιες και δύο κυκλικά φώτα!

Πλέον μόνο εξηλεκτρισμένο
Παρότι δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου σχεδιαστικά 
εδώ και χρόνια, το Wrangler πολύ πρόσφατα δέχθηκε 
“κοσμογονικές” αλλαγές κάτω από το αμάξωμα του. Κι 
αυτό γιατί πλέον είναι διαθέσιμο αποκλειστικά ως plug-in 
υβριδικό. Ταυτόχρονα είναι ισχυρότερο από ποτέ, αφού 
αποδίδει 380 ίππους, και φυσικά παραμένει το ίδιο ικανό 
και σκληροτράχηλο εκτός δρόμου. Και κυρίως μπορεί να 
κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά, δεν πληρώνει τέλη κυκλοφορί-
ας και παρέχει φορολογικά οφέλη σε όσους το επιλέξουν 
ως εταιρικό αυτοκίνητο, μέσω υπηρεσίας leasing.

Σχεδιαστικά είναι… ένα Wrangler. Υιοθετεί δηλαδή αυτού-
σια στοιχεία από το θρυλικό Jeep Willys και σε γενικές 
γραμμές δεν έχει καμπύλες. Τα μοναδικά στρογγυλά στοι-
χεία είναι οι τροχοί, η τάπα του ρεζερβουάρ και τα εμπρός 
φώτα. Έχει ένα γνήσιο περιπετειώδες παρουσιαστικό, 
είναι ψηλό και τεράστιο σε μήκος, αφού φτάνει στα 4,9 
μέτρα. Έχει έναν επίσης τεράστιο εμπρός προφυλακτήρα, 
ενώ αυτό που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του Wrangler είναι η δυνατότητα αφαίρεσης 
τμημάτων της οροφής, των πορτών και η αναδίπλωση 
του μπροστινού παρμπρίζ. Στοιχεία που όταν βγουν 
έχουμε να κάνουμε με ένα τελείως διαφορετικό αυτοκί-
νητο. Υπάρχει βεβαίως roll-bar εσωτερικά και μάλιστα με 
ενσωματωμένα αδιάβροχα ηχεία για τους πίσω επιβάτες.

JEEP WRANGLER 4XE
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Σκληροτράχηλο και εσωτερικά
Στην καμπίνα του το Wrangler παραμένει ιδιαίτερο και γεμάτο 
αντιθέσεις. Είναι πλήρως εξοπλισμένο σε στοιχεία άνεσης και 
πολυτέλειας και ταυτόχρονα σπαρτιάτικο και σκληροτράχηλο 
όσο ένα τανκ. Από τη μια βλέπεις ποιοτικές επενδύσεις στο 
ταμπλό και από την άλλη εντελώς γυμνά εσωτερικά πάνελ 
οροφής με ορατά κλιπ. Και παρά τα 4,9 μέτρα του συνολικού 
του μήκους, οι διαθέσιμοι χώροι είναι απλά ικανοποιητικοί για 
ένα τόσο μεγάλο αυτοκίνητο. Το ταμπλό είναι ψηλά τοποθετη-
μένο, κάθετο και χωρίς καθόλου βάθος, αφού το παρμπρίζ είναι 
επίσης σχεδόν κάθετα τοποθετημένο.

Ο πίνακας οργάνων είναι εντελώς νέος, αναλογικός με δύο 
κυκλικά όργανα και μια κεντρικά τοποθετημένη οθόνη, όπου ο 
οδηγός μπορεί να δει τη χρήση της ενέργειας, μαζί με τη στάθ-
μη σε καύσιμο και μπαταρία. Στο κέντρο του ταμπλό ξεχωρίζει 
μια μεγάλη οθόνη 8,4’’ για το 4ης γενιάς σύστημα UConnect. 
Είναι βεβαίως αφής, σχετικά εύκολη στη χρήση, ενώ σωτήρια 
όταν συνδυάζεται με τις κάμερες εμπρός και πίσω.

Ανάμεσα στις σχεδιαστικές λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν είναι 
οι αναφορές στο θρυλικό Willys, πρακτικά το παππού του 
Wrangler. Έτσι συναντούμε τη μορφή του στον επιλογέα ταχυ-
τήτων, στη γωνία του παρμπρίζ αλλά και σε ένα γραφικό καλω-
σορίσματος, στον πίνακα οργάνων. Στο κομμάτι της πρακτικό-
τητας, υπάρχουν ποτηροθήκες, μία θήκη για ένα smartphone 
ή το κλειδί του οχήματος (ξεκινά με μπουτόν), ένα φαρδύ και 
βαθύ υποβραχιόνιο και διχτάκια εσωτερικά στις πόρτες. Επίσης 
εντύπωση προκαλεί που υπάρχουν παντού χειρολαβές, ακόμη 
και στο ταμπλό εμπρός από τον συνοδηγό.

Στις πίσω θέσεις το Wrangler θα χωρέσει τρεις ενήλικες, ωστό-
σο απαιτεί προσοχή στο ύψος λόγω του roll-bar πάνω από τα 
εμπρός προσκέφαλα. Επίσης παρότι τετρακίνητο, το δάπεδο 
πίσω είναι σχεδόν επίπεδο, που κάνει τα πράγματα σίγουρα πιο 
άνετα. Ο χώρος φόρτωσης ανοίγει σε δύο τμήματα. Η κυρίως 
πόρτα ανοίγει στο πλάι και έχει πάνω της τον εφεδρικό τροχό. 
Το παρμπρίζ ανοίγει χωριστά αποκαλύπτοντας έτσι έναν χώρο 
φόρτωσης 533 λίτρων. Τα πίσω καθίσματα μπορούν να αναδι-
πλωθούν, ενώ δεν υπάρχει μεταβαλλόμενο δάπεδο. 

Υπάρχει όμως ένας κρυφός χώρος όπου μπορούμε να απο-
θηκεύσουμε το καλώδιο της φόρτισης. Αν αποφασίσουμε να 
βγάλουμε τις πόρτες και την οροφή, πέρα από το ότι η Jeep πα-
ρέχει όλα τα σχετικά εργαλεία, υπάρχουν κάτω από το δάπεδο 
του πορτ μπαγκάζ ειδικές υποδοχές για να αποθηκεύσουμε με 
ασφάλεια όσες βίδες αφαιρέσουμε. Οι μπαταρίες του ηλεκτρικού 
συστήματος είναι τοποθετημένες κάτω από τα πίσω καθίσματα.

Plug-in Υβριδικό
Το καπό του Wrangler απασφαλίζει και ανοίγει εξω-
τερικά, σαν τα στρατιωτικά τζιπ. Από κάτω υπάρχει 
ένας 2-λιτρος turbo κινητήρας βενζίνης, ο οποίος και 
συνδυάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες που τροφο-
δοτούνται από μία μπαταρία 400 Volt. Η μετάδοση 
γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου 8 ταχυτήτων.

Ο ένας εκ των δύο ηλεκτροκινητήρων βρίσκεται μετα-
ξύ του βενζινοκινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων, 
ενώ λειτουργεί συνδυαστικά με τον θερμικό κινητήρα. 
Έτσι η συνολική απόδοση του Wrangler είναι 380 ίπ-
ποι, ενώ η ροπή αγγίζει τα 637 Nm με τα μισά σχεδόν 
να είναι διαθέσιμα από το μηδέν λόγω του ηλεκτροκι-
νητήρα. Ο δεύτερος ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται στο 
συγκρότημα του αυτόματου κιβωτίου, παρέχει ισχύ 
στο σύστημα και ανακτά την ενέργεια κατά την επι-
βράδυνση. Ενέργεια που αποθηκεύεται στη μπαταρία 
ιόντων λιθίου, χωρητικότητας 17,3 kWh.

Ωστόσο, ως plug-in υβριδικό, το Wrangler μπορεί 
να φορτίσει και εξωτερικά, σε μια οικιακή πρίζα ή 
ακόμη καλύτερα σε ένα Wallbox. Σε περίπου 3 ώρες 
στο wallbox η μπαταρία φορτίζει στο 100% από 
άδεια, ενώ ακόμη και σε απλή πρίζα 220V η φόρτιση 
καλύπτεται άνετα σε ένα  βράδυ. Η πλήρης φόρτιση 
δίνει ηλεκτρική αυτονομία στο Wrangler για περίπου 
50 χλμ. (σύμφωνα με τη Jeep) και σε ταχύτητες έως τα 
130 km/h. Μια πιο ρεαλιστική τιμή είναι τα περίπου 
40 χλμ., αρκετά δηλαδή για καθημερινές μετακινήσεις 
εντός πόλης, χωρίς σταγόνα βενζίνης. Και αυτό σε ένα 
Wrangler είναι τεράστια αλλαγή!

Όμως ο εξηλεκτρισμός δίνει και ένα πλεονέκτημα εκεί 
που δεν υπήρχε, όπως η είσοδος στο δακτύλιο και 
βεβαίως η απαλλαγή από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, 
αφού οι εκπομπές CO2 είναι μόλις 79 γρ/χλμ.

Ξεκινώντας το Wrangler λειτουργεί πάντα ως υβρι-
δικό. Αποφασίζει αυτό δηλαδή πότε και πόσο θα κινη-
θεί ηλεκτρικά, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. Ο 
οδηγός μπορεί να επέμβει χειροκίνητα και να επιλέξει 
την αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία ή την αμιγώς βενζι-
νοκίνητη λειτουργία (E-Save), αν θέλει να διατηρήσει 
τη φόρτιση του για μεταγενέστερη χρήση. Μάλιστα 
στην επιλογή E-Save ενισχύεται η αναγέννηση της 
ενέργειας, που σημαίνει ότι σε ένα μικρό ποσοστό θα 
φορτίσουμε κιόλας όσο οδηγούμε.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Jeep Wrangler 4Xe
Κυβισμός: 1.995 cc

Καύσιμο: Βενζίνη

Συνολική ισχύς: 380 hp

Ισχύς βενζινοκινητήρα: 272 hp/5.250 rpm

Ροπή: 637 Nm/3.000 rpm (298 Nm/0 rpm)

0-100 km/h: 6,4 sec

Τελική ταχύτητα: 177 km/h

Μέση κατανάλωση*: 3,5

Εκπομπές CO2*: 79

Τέλη κυκλοφορίας: 0€

Βάρος (κενό): 2.276 kg

Ρεζερβουάρ: 65 lt

Χώρος αποσκευών: 533 lt

Γωνία προσέγγισης: 35,8 μοίρες

Γωνία διαφυγής: 30,8 μοίρες

Γωνία ράμπας: 20,2 μοίρες

Απόσταση από το έδαφος: 242 mm

Βάθος υπέρβασης υδάτινου κολλήματος: 760 mm

Εγγύηση μπαταρίας: 8 έτη/160.000 km

Εγγύηση αυτοκινήτου: 4 έτη/160.000 km 
(εργοστασιακή)

*εργοστασιακή μέτρηση κατά WLTP

Αρχική τιμή Jeep Wrangler 4Xe Sahara: 
77.900€
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής: 79.150€

Αρνητικά
•  Απουσία συστημά-

των υποβοήθησης 
οδηγού (αυτόματο 
φρενάρισμα, δια-
τήρησης λωρίδας 
κυκλοφορίας, ανί-
χνευση πεζών)

•  Ηχομόνωση

•  Τιμή

Θετικά
•  Επιδόσεις

•  Εκτός δρόμου 
ικανότητες

•  Χαρακτήρας-Στυλ

Ασταμάτητο εκτός δρόμου
Ως γνήσιο Jeep, το Wrangler είναι παραπάνω από ικανό εκτός δρόμου. Είναι κατα-
σκευασμένο εξ αρχής για σκληρή χρήση και αυτό το πιστοποιεί και το σχετικό λογό-
τυπο Trail Rated στα εμπρός φτερά. Οι δυνατότητες της νέας έκδοσης 4Xe κάνουν το 
Wrangler ακόμη καλύτερο, αφού λόγω ηλεκτροκίνησης υπάρχει αμεσότητα στη ροπή.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος επιτρέπει την εφαρμογή πολλαπλών επιλογών 
τετρακίνησης. Από απλή κίνηση στους πίσω τροχούς, αυτόματη επιλογή 4Χ4, μόνιμα 
κλειδωμένη τετρακίνηση αλλά και υποπολλαπλασιασμός σχέσεων, η λεγόμενη “αργή 
τετρακίνηση”. Όλα αυτά ο οδηγός τα επιλέγει από έναν δεύτερο επιλογέα, όπως τον 
παλιό καλό καιρό. Όλες οι επιλογές της τετρακίνησης είναι διαθέσιμες τόσο όταν το 
αυτοκίνητο λειτουργεί ως υβριδικό αλλά και όσο ως αμιγώς ηλεκτρικό. Οι ικανότητες 
εκτός δρόμου δεν επηρεάζονται από το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, ακόμη και αν 
ξεμείνουμε.

Κάτι που ίσως προβληματίσει κάποιους σε ένα ηλεκτρικό Jeep, πόσο μάλλον σε ένα 
Wrangler, είναι η προστασία από νερά και υγρασία. Αφού όλο και θα βρεθείς σε λά-
σπες ή νερά. Η Jeep λοιπόν, τονίζει πως το Wrangler 4Xe έχει αδιάβροχη προστασία 
στο σύνολο των ηλεκτρικών συστημάτων του και θα περάσει υδάτινο κόλλημα βάθους 
έως και 76 εκατοστά. Όσο δηλαδή και στα προηγούμενα μη υβριδικά Wrangler. Η από-
σταση από το έδαφος είναι στα 24 εκατοστά, αρκετά υψηλότερη από τα ικανότερα SUV.

Τιμή και εξοπλισμός

Το Jeep Wrangler διατίθεται αποκλειστικά ως plug-in υβριδικό 4Χe, δηλαδή δίλιτρο 
βενζίνη με 380 ίππους, τετρακίνητο και αυτόματο. Τα επίπεδα εξοπλισμού είναι τα 
Sahara και Rubicon, ως την πιο σκληρή εκτός δρόμου επιλογή. Έτσι η Rubicon έχει 
ακόμη ειδικά ελαστικά για σκληρή εκτός δρόμου χρήση, μαύρα ματ φτερά, ηλεκτρονικό 
κλείδωμα εμπρός και πίσω διαφορικού, αποσύνδεση εμπρός αντιστρεπτικής δοκού, 
επιλογή τετρακίνησης για χρήση σε βράχια  (Rock-Trac), εμπρός off-road κάμερα και 
εμπρός παρμπρίζ από Gorilla Glass, μεταξύ άλλων.

Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν στοιχεία όπως αφαιρούμενη οροφή Hard Top 
τριών τμημάτων, αναδιπλούμενο εμπρός παρμπρίζ, είσοδος και εκκίνηση χωρίς κλειδί, 
αυτόματοι LED προβολείς, φιμέ κρύσταλλα, πλευρικά σκαλοπάτια, όλες οι ευκολίες 
άνεσης όπως αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, cruise control, το infotainment με 
σύστημα πλοήγησης, bluetooth, 9 ηχεία και subwoofer, κάμερες εμπρός και πίσω και 
πολλά ακόμη. Οι τιμές ξεκινούν από 77.900 ευρώ στην έκδοση Sahara.
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Alfa Romeo Stelvio  
2.2TD 190hp Q4:  
Όπως πρέπει!

Τα SUV είναι μια κατηγορία που γενικά αλλάζουν το σχήμα της αυτοκίνησης. Πλέον 
το να επιλέξει κάποιος ένα SUV είναι ολόκληρος πονοκέφαλος αφού υπάρχουν 
πραγματικά πάρα πολλά μοντέλα. Και όλα αυτά τα αυτοκίνητα σε ένα πολύ μεγάλο 
ποσοστό αποτελούν τις υπερυψωμένες εκδόσεις απλών μοντέλων. Μια τέτοια 

περίπτωση είναι και η Stelvio, ίσως για κάποιους μια Giulia XL. Όμως είναι από τα ελά-
χιστα SUV σήμερα που πέρα από τα τυπικά σε χώρους και ανέσεις προσφέρουν φινέτσα 
και χαρακτήρα μαζί με μια εξαιρετική οδική συμπεριφορά!

Η Stelvio δεν είναι καινούργιο μοντέλο για την Alfa Romeo, αφού κυκλοφορεί από το 
2017 και αποτελεί το πρώτο SUV της μάρκας. Σύντομα θα έχουμε και την περιβόητη 
Tonale, η οποία θα τοποθετηθεί μια κατηγορία πιο κάτω, από πλευράς μεγέθους, και 
σχεδιαστικά φέρει ελληνική υπογραφή, του Αλέξανδρου Λιώκη και της ομάδας του. 
Ας μείνουμε όμως στη Stelvio, η οποία όπως και η Giulia δέχθηκαν μια σειρά από 
βελτιώσεις την τελευταία διετία. Κάτι σαν ενδιάμεσο facelift, χωρίς ωστόσο να περι-
λαμβάνονται ουσιαστικές σχεδιαστικές αλλαγές.

Κινητήρας  και 
κατανάλωση
Η Stelvio απέκτησε καλύτε-
ρη αεροδυναμική χάρη σε 
ένα νέο σχεδιασμό δαπέδου 
αλλά και αναβαθμισμένους 
κινητήρες σύμφωνα με τα 
τελευταία πρότυπα ρύπων. 
Μικρές βελτιώσεις έγιναν 
και στο κιβώτιο ταχυτήτων, 
το οποίο είναι αποκλειστικά 
αυτόματο 8άρι. Όλα αυτά με 
στόχο την καλύτερη επίδοση 
και κατά συνέπεια τις χα-
μηλότερες εκπομπές ρύπων. 
Το αυτοκίνητο της δοκιμής 
μας είναι η Stelvio Sprint, 
αυτόματη και τετρακίνητη. 
Χρησιμοποιεί τον αναβαθ-
μισμένο diesel κινητήρα 
2,2 λίτρων και αποδίδει 190 
ίππους και 450 Nm ροπής!

Το σημαντικότερο μειονέ-
κτημα στις βενζινοκίνητες 
Stelvio είναι η κατανάλωση. 
Ωστόσο, στις diesel εκδόσεις 
τα πράγματα είναι πολύ δια-
φορετικά. Το εργοστάσιο επι-
σήμως δηλώνει 5,9 λτ/100 
χλμ., σχεδόν ακατόρθωτο 
στον αληθινό κόσμο. Όμως 
με ευκολία στα χέρια μας η 
Stelvio των 190 ίππων έδει-
ξε τιμές οριακά κάτω από τα 
8,0 λτ/100 χλμ, παραπάνω 
από συμπαθητικές τιμές για 
ένα μεγάλο τετρακίνητο SUV 
των 1800 κιλών χωρίς ίχνος 
υβριδικής τεχνολογίας.

H ALFA ROMEO STELVIO ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ GIULIA XL και 
ταυτόχρονα ένα από τα ελάχιστα SUV σήμερα που πέρα από τα 
τυπικά σε χώρους και ανέσεις έχει φινέτσα, χαρακτήρα και μία 
εξαιρετική οδική συμπεριφορά!



20                        •  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022  •                         21
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Φτιαγμένη  
για απολαυστική οδήγηση
Η επιτυχία της Stelvio είναι αλλού. Στην οδική 
της συμπεριφορά! Πέρα από τους χώρους και την 
πάρα πολύ καλή ποιότητα, το μοντέλο υιοθετεί 
λύσεις που βρίσκουμε σε πιο σπορ κατασκευές. 
Όπως τα διπλά ψαλίδια στην εμπρός ανάρτηση 
(πίσω υπάρχουν πολλαπλοί σύνδεσμοι), το πολύ 
γρήγορο και κοντό σε κρεμαγιέρα τιμόνι και έχου-
με την τελειότητα! Η κίνηση μεταδίδεται σε όλους 
τους τροχούς μέσω ενός κεντρικού άξονα μετάδο-
σης από ανθρακονήματα, όπως γίνεται άλλωστε 
και στη Giulia. Υπάρχει και μία έκδοση με κίνηση 
μόνο πίσω, αλλά αποκλειστικά στη βασική Stelvio 
με τον ίδιο κινητήρα αλλά με 160 ίππους. Ακόμη 
όμως και η τετρακίνητη Stelvio, ουσιαστικά είναι 
πισωκίνητη. Αφού το σύστημα θα στείλει ροπή 
στους εμπρός τροχούς μόνο όταν και όσο χρεια-
στεί, έως και το 50%.

Γι αυτό και συνολικά καταφέρνει και διατηρεί μια 
σπορ αίσθηση και βεβαίως είναι τόσο γρήγορη 
ξεκινώντας από στάση.

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι αυτόματο, 8άρι σε 
όλες τις Stelvio, το οποίο επιτρέπει και σειριακή 
λειτουργία. Υπάρχουν πολύ μεγάλα μεταλλικά 
paddles αν ο οδηγός αποφασίσει να αναλάβει τις 
αλλαγές, τα οποία μάλιστα δεν τα παίρνεις μαζί 
στρίβοντας το τιμόνι, αλλά είναι σταθερά στην 
κολόνα. Όπως ακριβώς συμβαίνει στα ακριβά 
supercars. Άλλωστε και η Stelvio, οδηγικά σου 
δίνει την αίσθηση ότι είναι ένα σπορ μοντέλο…
εγκλωβισμένο μέσα στο σώμα ενός SUV.

Ποιοτικό και άνετο εσωτερικό
Στο εσωτερικό της η Stelvio μοιάζει πολύ με τη 
Giulia, μόνο που εδώ η πρόσβαση είναι πολύ 
πιο άνετη από τη χαμηλή αδελφή της. Συνολικά 
η εικόνα είναι πολύ σπορ, πολύ Alfa Romeo, και 
καλοσχεδιασμένη. Υπάρχει μια ψηλή κεντρική 
κονσόλα όπου πάνω της βρίσκουμε τον επιλογέα 
τύπου joystick, το σύστημα DNA της Alfa Romeo 
με τα επιλέξιμα προφίλ οδήγησης αλλά και ένα 
μεγάλο περιστροφικό χειριστήριο για την οθόνη 
του infotainment. Η οθόνη αυτή είναι και αφής, 
στις 8,8 ίντσες, αλλά για τον οδηγό είναι πιο βολι-
κό να τη χειρίζεται με τον περιστροφικό διακόπτη, 
ειδικά όταν είναι στο δρόμο.

Όλες οι Stelvio και Giulia, μετά τις αλλα-
γές το 2020 απέκτησαν νέο λογισμικό για το 
infotainment, πιο γρήγορο στην απόκριση αλλά 
και με πιο σύγχρονα γραφικά. Μάλιστα εδώ μέσα 
πλέον βρίσκονται και πληροφορίες για την από-
δοση του κινητήρα και την πίεση του turbo που 
ο οδηγός μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό 
χρόνο.

Το σύστημα κλιματισμού ελέγχεται χωριστά από 
την οθόνη αφής, από ποιοτικούς περιστροφικούς 
διακόπτες. Ωστόσο η οθόνη λειτουργεί συμπληρω-
ματικά παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες.

Η θέση οδήγησης, αν και ψηλή, είναι πολύ καλή. 
Ο οδηγος νιώθει ότι οδηγεί κάτι με σπορ DNA 
και το αντιλαμβάνεται μόλις βάλει μπροστά τον 
κινητήρα, αφού το μπουτόν εκκίνησης βρίσκεται 
στο τιμόνι. Όπως ακριβώς και στα μοντέλα της 
Ferrari. Ο πίνακας οργάνων είναι αναλογικός, 
με κάθετες βελόνες, στοιχείο που παραδοσιακά 
συνόδευε τις σπορ ιταλικές κατασκευές. Ανάμεσα 
στα δύο κυκλικά όργανα μια οθόνη TFT 7’’ δίνει 
την απαραίτητη σύγχρονη πινελιά.

Οι χώροι για τους πίσω επιβάτες είναι επίσης 
άφθονοι για τη φιλοξενία τριών ενήλικων επιβα-
τών, υπάρχει άφθονος χώρος στα πόδια, στο κεφά-
λι αλλά και στο ύψος των ώμων. Το μοναδικό που 
ίσως ενοχλήσει τον μεσαίο πίσω επιβάτη είναι το 
υπερυψωμένο δάπεδο στα πόδια του, κάτω από το 
οποίο περνά ο κεντρικός άξονας μετάδοσης.

Ο χώρος φόρτωσης στη Stelvio είναι στα 525 λί-
τρα. Η πόρτα ανοίγει ηλεκτρικά και από πίσω της 
βρίσκουμε έναν τετραγωνισμένο σε σχήμα χώρο. 
Ρεζέρβα δεν υπάρχει παρά μόνο κιτ επισκευής 
ελαστικού.

Τιμή και εξοπλισμός
Η Sprint είναι η μεσαία επιλογή της Stelvio, αν και 
από τη βασική Super ο εξοπλισμός είναι υπερπλήρης. 
Έτσι παντού βρίσκουμε μια πλήρη γκάμα συστημάτων 
υποβοήθησης του οδηγού που πρακτικά επιτρέπουν 
λειτουργία αυτόνομης οδήγησης “επιπέδου 2”. Στοι-
χεία δηλαδή όπως ενεργό cruise control, αυτόματη 
διατήρηση λωρίδας κυκλοφορίας, αναγνώριση οδικών 
σημάτων και αυτόματη εναλλαγή μεσαίας και μεγάλης 
σκάλας φώτων.

Επίσης όλες οι Stelvio έχουν ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα 
καθίσματα, διζωνικό κλιματισμό, τα επιλέξιμα προφίλ 
οδήγησης Alfa DNA, ηχοσύστημα με οθόνη αφής 8,8’’ 
και ενσωματωμένα Apple CarPlay/ Android Auto και 
bi-xenon πλήρως αυτόματους προβολείς. Η έκδοση 
Sprint προσφέρει ακόμη περισσότερο εξοπλισμό, ζά-
ντες 19 ιντσών 5 οπών και σπορ καθίσματα με δέρμα. 
Όσο για τις τιμές, αυτές ξεκινούν από 52.000 ευρώ στη 
βασική έκδοση Super με πίσω κίνηση και 160 ίππους, 
ενώ αυτό το αυτοκίνητο της δοκιμής μας κοστίζει 
57.500 ευρώ.

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά
Alfa Romeo Stelvio 2.2 
190hp AT8 Q4
Κυβισμός: 2.143 cc

Ισχύς: 190 hp/3.500 rpm

Ροπή: 450 Nm/1.750 rpm

0-100 km/h: 7,6 sec

Τελική ταχύτητα: 210 km/h

Μέση κατανάλωση*: 5,9

Εκπομπές CO2*: 156

Τέλη κυκλοφορίας: 109,20€

Βάρος (κενό): 1.745 kg

Ρεζερβουάρ: 64 lt

Χώρος αποσκευών: 525 lt

*εργοστασιακή μέτρηση 
κατά WLTP

Αρχική τιμή Alfa Romeo 
Stelvio 2.2TD 160hp Super: 
52.000€
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής: 
57.500€

Αρνητικά
•  Θέση διακοπτών πίσω από το 

τιμόνι (λόγω paddles)

•  Απουσία εξηλεκτρισμένων 
κινητήρων

Θετικά
•  Πλαίσιο, ανάρτηση και αίσθη-

ση τιμονιού

•  Ποιότητα κατασκευής

•  Σπορ χαρακτηριστικά
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5 κοινά λάθη 
κατά την 
οδήγηση  
στο χιόνι
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ το χιόνι δεν αποτελεί μέρος 
της καθημερινής μας ζωής τώρα το χειμώνα. 
Ωστόσο, καλό είναι να έχουμε κατά νου 
μερικά πολύ απλά πράγματα που θα κάνουν 
τη ζωή μας πιο εύκολη και πιο ασφαλή.

1. Δεν προετοιμαζόμαστε σωστά
Οι Έλληνες είναι γεγονός ότι είμαστε αυτό που λέμε “της τελευταίας 
στιγμής” και γι αυτό θα πρέπει να έχουμε το αυτοκίνητο -και τους 
εαυτούς μας- έτοιμους για το ενδεχόμενο μιας χιονόπτωσης. Άλλω-
στε χειμώνας είναι, καλό είναι να μπούμε στο κλίμα. Έτσι λοιπόν θα 
πρέπει να έχουμε προνοήσει ώστε τα ελαστικά στο αυτοκίνητο μας να 
μην είναι φαγωμένα ή να έχουμε προμηθευτεί τις λεγόμενες αλυσίδες 
χιονιού. Γιατί την τελευταία στιγμή θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
πάμε και να αγοράσουμε αλυσίδες, δεδομένου ότι χιονίζει και μας 
πιάνει κυριολεκτικά στον ύπνο. Αλλά και είναι πιθανό και άλλοι οδη-
γοί να είναι στην ίδια κατάσταση με εμάς.

Έτσι η εύρεση αλυσίδων ίσως είναι δύσκολη υπόθεση και θα μας 
κοστίσει περισσότερο την τελευταία στιγμή. Καλό θα είναι να έχου-
με μαζί στο αυτοκίνητο γάντια εργασίας, αντιψυκτικό στο πλυστικό 
υγρό και μια ξύστρα πάγου για να καθαρίσουμε τα τζάμια εύκολα και 
γρήγορα.

2. Οδηγούμε κοντά στα υπόλοιπα 
αυτοκίνητα
Ένα πολύ κοινό λάθος είναι να πηγαίνουμε πολύ κοντά στα υπόλοιπα 
αυτοκίνητα, γιατί πολύ απλά είμαστε άμαθοι στο χιόνι. Αυτό είναι 
το ίδιο ανόητο και επικίνδυνο με το να μην τηρούμε αποστάσεις 
ασφαλείας στις πολύ υψηλές ταχύτητες. Στο χιόνι όσο γρήγορα και να 
αντιδράσουμε, το αυτοκίνητο δεν είναι σε θέση να ακολουθήσει τις 
εντολές μας όπως στο στεγνό. Το φρενάρισμα ακόμη και το στρίψιμο 
απαιτούν πολύ χώρο, οπότε καλό θα είναι να έχουμε άφθονο. Έτσι 
λοιπόν έχουμε κατά νου ότι οι νορμάλ αποστάσεις ασφαλείας θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιες με το χιόνι, αν όχι τριπλάσιες, 
παρέχοντας μας μια ελάχιστη απόσταση φρεναρίσματος της τάξεως 
των 6 δευτερολέπτων!

Για να το δούμε λίγο πρακτικά, για κάθε 15 km/h ταχύτητας που 
αναπτύσσουμε θα πρέπει να έχουμε απόσταση τουλάχιστον 4 αυτο-
κινήτων σε μήκος. Δηλαδή στα 45 km/h θα πρέπει να έχουμε κενό 
12 αυτοκινήτων από τον μπροστινό μας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για φανάρια, σήματα STOP, ακόμη και 
ανοιχτές καμπές στη διαδρομή μας, υπολογίζοντας το χώρο και το 
χρόνο που απαιτεί η κάθε μας ενέργεια.

3. Φοράμε τις αλυσίδες με την 
πρώτη νιφάδα χιονιού
Αυτό που κάνουν οι αλυσίδες χιονιού σε ένα όχημα 
είναι να προσφέρουν πρόσφυση όταν πατάνε πάνω 
στο μαλακό χιόνι. Συνεπώς και θα πρέπει να τις το-
ποθετούμε (στους κινητήριους τροχούς) μόνο όταν ο 
δρόμος μπροστά μας είναι καλυμμένος με χιόνι. Όχι 
σε βρεγμένο δρόμο, όχι σε στεγνό. Γιατί εκτός του 
ότι θα καταστρέψουμε τα ελαστικά του αυτοκινή-
του μας, δε θα έχουμε κανένα απολύτως όφελος σε 
πρόσφυση και θα ακουγόμαστε σαν τα άρματα με τις 
ερπύστριες που περνούν στη στρατιωτική παρέλαση.

4. Τρέχουμε και οδηγούμε όπως κάθε μέρα
Το ότι έχουμε τοποθετήσαμε αλυσίδες χιονιού στο αυτοκίνητό μας δε σημαίνει 
αυτομάτως και ότι τελείωσαν τα βάσανα μας. Οι αλυσίδες αποτελούν μόνο ένα 
μικρό βοήθημα πρόσφυσης. Αν δεν προσέχουμε και αναπτύσσουμε υπερβολικές 
ταχύτητες -σε ένα δρόμο καλυμμένο με χιόνι ακόμη και τα 50 km/h μπορούν να 
θεωρηθούν υπερβολική ταχύτητα- είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε στο χαντά-
κι. Και δε θα είναι ευχάριστο!

Επίσης δεν πατάμε δυνατά ή απότομα το φρένο και αντίστοιχα δεν κάνουμε 
απότομες κινήσεις στο τιμόνι. Έτσι “σπάει” η λεπτή ισορροπία της πρόσφυσης 
που πασχίζουν να διατηρήσουν τα ελαστικά ή οι αλυσίδες. Ένα απότομο φρε-
νάρισμα ή μια απότομη τιμονιά, στο χιόνι μπορεί να μεταφραστεί σαν καθόλου 
φρενάρισμα ή καθόλου τιμονιά. Έτσι απλά…

5. Έχουμε “τζίπ” άρα είμαστε ανίκητοι!
Πολλοί είναι αυτοί που οδηγώντας ένα SUV, νομίζουν πως δε χρειάζονται αλυσίδες 
και μπορούν να οδηγήσουν στο χιόνι σα να μη συμβαίνει τίποτα. Σήμερα η πλειοψη-
φία των SUV και Crossover μοντέλων είναι με κίνηση μόνο στους εμπρός τροχούς. 
Συνεπώς και έχουν τις ίδιες ακριβώς ικανότητες στο χιόνι με ένα οποιοδήποτε άλλο 
αυτοκίνητο. Ακόμη όμως και στα τετρακίνητα μοντέλα της αγοράς, οι αλυσίδες είναι 
απαραίτητες όταν ο δρόμος εμπρός είναι χιονισμένος.

Σαφώς και η τετρακίνηση είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι σε ένα συμβατι-
κό δικίνητο όχημα και θα βοηθήσει σε ένα βαθμό στο να ξεκινήσουμε ή να βγάλουμε 
μια ανηφόρα. Όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να φρενάρουμε ή να στρίψουμε, οπότε 
και η τετρακίνησή μας δε θα κάνει τόσο μεγάλη διαφορά! Το βιβλίο του κατασκευαστή 
στα τετρακίνητα αυτοκίνητα αναφέρει που θα πρέπει να μπαίνουν οι αντιολισθητικές 
αλυσίδες, αν και το ιδανικότερο σενάριο είναι τα ελαστικά παντός καιρού ή ακόμη 
καλύτερα τα χιονολάστιχα. Μάλιστα τα χιονολάστιχα λειτουργούν καλύτερα και από τις 
αλυσίδες, ακόμη και στα αυτοκίνητα με κίνηση μόνο σε δύο τροχούς.
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