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ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΣΤΈΦΟΥ

ΈΝΑ ΈΡΏΤΗΜΑ που σίγουρα 
απασχολεί πολύ κόσμο, αφού 
η αγορά τραβά την ανηφόρα. 
Εδώ και καιρό! 

Φτάσαμε πλέον σε επίπεδα τιμών 
που δε θα μπορούσαμε να είχαμε 
φανταστεί, αφού ένα supermini πχ 
ένα Ford Fiesta, κοστίζει πλέον όσο 

ένα Ford Focus, ένα Polo όσο ένα Golf και πάει 
λέγοντας… Για να μην πάρουμε τα πολυπόθητα 
και δημοφιλή SUV, που πλέον φτάσαμε να 
ξεκινούν σχεδόν από τις 30.000 ευρώ για 
βασικές εκδόσεις.

Η αγορά άλλαξε και αλλάζει ακόμα. Πόσο 
ακόμα; Όσο οι εταιρίες θα “βασανίζονται” από 
τους ρύπους οι τιμές θα ανεβαίνουν, μαζί με τις 
απαιτήσεις φυσικά σε πιο “πράσινα” αυτοκί-
νητα. Με τη ροπή προς την ηλεκτροκίνηση να 
αυξάνεται και με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να 
προσθέτουν σταδιακά ένα υπολογίσιμο μιξ στη 
γκάμα τους τα νέα δείχνουν κάπως ενθαρρυ-
ντικά. Γιατί άλλωστε όλα αυτά τα ηλεκτρικά, 
υβριδικά και Plug-in υβριδικά, ακόμη και τα 
ήπια υβριδικά, παίζουν το δικό τους ξεχωριστό 
ρόλο στη μείωση των ρύπων, σε επίπεδο μέσου 
όρου. Και οι χαμηλότεροι ρύποι σε επίπεδο 
βιομηχανίας σημαίνει χαμηλότερα πρόστιμα, 
άρα και χαμηλότερες τιμές.

Ακόμα όμως η αγορά έχει να αντιμετωπίσει 
την σοβαρή κατάσταση με την έλλειψη σε 
μιρκοτσίπ. Οι παραγωγές είναι περιορισμένες, 
με τη ζήτηση αυξημένη. Και όπως συμβαίνει 
παντού, η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με 
την έλλειψη προϊόντος, φέρνει αυξημένες τιμές. 
Είτε έχουμε να κάνουμε με αυτοκίνητα είτε και 
με οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιεί μικροτσίπ.

Την όλη κατάσταση επιβαρύνουν ακόμη πε-
ρισσότερο οι συγκρούσεις Ουκρανίας-Ρωσίας. 
Ακόμη και να υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση, 
η ζημιά έχει ήδη γίνει και σίγουρα επιβαρύνει 
τα πάντα. Μαζί και την αυτοκινητοβιομηχανία. 
Συνεπώς και αν κάποιος περιμένει να κάνει 
κάποια αγορά, αυτό που λέμε “η κατάλληλη 
στιγμή” έχει πλέον περάσει και σίγουρα κάθε 
καθυστέρηση λειτουργεί εις βάρος του. Τα αυ-
τοκίνητα θα συνεχίσουν να ακριβαίνουν…

EDITORIAL

Η Renault τόλμησε και τοποθέτησε στην αγορά το 
Arkana, ένα coupe SUV που δεν είχαμε συνηθίσει σε μη 

premium, αφού ως τώρα είχαμε δει κυρίως προτάσεις 
από τις BMW, Mercedes και Αudi

Το Qashqai άλλαξε και απέκτησε φρέσκια εικόνα, 
περισσότερη ποιότητα και καλύτερους χώρους. Όμως 

απέκτησε και δύο ενδιαφέρουσες εκδόσεις κινητήρα. Σήμερα 
γνωρίζουμε την καλύτερη εξ αυτών, με 158 ίππους και 

στάνταρ το αυτόματο κιβώτιο X-Tronic

Το Volkswagen Tiguan ανανεώθηκε και παρότι οι 
αλλαγές δεν εντοπίζονται εύκολα με την πρώτη ματιά, το 
μοντέλο είναι αισθητά πιο προηγμένο τεχνολογικά αλλά 

και πιο φρέσκο σχεδιαστικά

Ένα από τα πολυαναμενόμενα μοντέλα του 2022 
ξεκίνησε την πορεία του στην ελληνική αγορά. Ο λόγος 
φυσικά για το νέας γενιάς Kia Sportage, που ανεβάζει 

αισθητά τον πήχη στην κατηγορία των SUV
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ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Διαθέσιμο  
το νέο  
Kia  
SPortage

Το νέο Kia Sportage είναι ένα πολύ 
σημαντικό για τη μάρκα, καθώς 
πέρα από τα τυπικά σε ανέσεις 
και ευκολίες που προσφέρουν τα 

SUV, εμφανίζεται ιδιαίτερα ποιοτικό και 
προσεγμένο! Το Sportage ξεχωρίζει από την 
εντυπωσιακή εξωτερική σχεδίαση, τις νέες 
τεχνολογίες αλλά και μια πολυδιάστατη γκά-
μα. Έτσι, οι υποψήφιοι έχουν να επιλέξουν 
ανάμεσα σε ήπια υβριδικές (48V) εκδόσεις 
βενζίνης και diesel, πλήρως υβριδικές και 
plug-in υβριδικές, σε ένα εύρος ισχύος από 
150 έως 265 ίππους. Ταυτόχρονα υπάρ-
χουν δικίνητες ή τετρακίνητες επιλογές σε 
βενζίνη και diesel αλλά και η δυνατότητα 
επιλογής ανάμεσα σε μηχανικό (iMT) ή 
αυτόματο κιβώτιο (7DCT) ταχυτήτων.

Τα επίπεδα εξοπλισμού είναι τέσσερα: 
Dynamic, Titanium, GT-Line και Launch 
Edition. Πρακτικά από τη “βασική” 
Dynamic δεν λείπει σχεδόν τίποτα. Έτσι η 
μεγάλη λίστα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 7 
αερόσακους, περιοριστή ταχύτητας, έλεγχο 
πίεσης ελαστικών, αυτόματη πέδηση μετά 
από πρόσκρουση, σύστημα διατήρησης 
οχήματος στο μέσον της λωρίδας κυκλοφο-
ρίας, αυτόματο φρενάρισμα με ανίχνευση 
δικύκλων και πεζών, αναγνώριση ορίων 
ταχύτητας, αυτόματο κλιματισμό τριών ζω-
νών, επιλέξιμα προφίλ οδήγησης, αισθητήρα 
βροχής και φωτός, Full LED προβολείς με 
αυτόματη αλλαγή μεσαίας/μεγάλης σκάλας, 
ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες, ψηφι-
ακό πίνακα οργάνων, κεντρική οθόνη αφής 
8’’ με Android Auto και Apple CarPlay, φω-
νητικές εντολές και ζάντες αλουμινίου 17’’.

ΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ 
ΠΌΛΥΑΝΑΜΈΝΌΜΈΝΑ 
μοντέλα του 2022 ξεκίνησε 
την πορεία του στην ελληνική 
αγορά. Ο λόγος φυσικά για το 
νέας γενιάς Kia Sportage, που 
ανεβάζει αισθητά τον πήχη 
στην κατηγορία των SUV.

Οι ουσιαστικότερες προσθήκες στην πλουσιότερη έκδοση Titanium αφορούν στην προσθήκη αισθητήρων παρκαρίσματος 
εμπρός/πίσω, στην προσθήκη θυρών USB-C στα πλαϊνά των εμπρός καθισμάτων, στους LED προβολείς ομίχλης εμπρός, στα 
φιμέ πίσω κρύσταλλα και στις ζάντες 18 ιντσών.

Ωστόσο, η εντυπωσιακότερη διαφοροποίηση εσωτερικά αφορά στο διαφορετικό ταμπλό με μαύρη γυαλιστερή επένδυση. 
Εδώ πλέον υπάρχει ένας κυρτός πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3’’ και μια επίσης κυρτή , πλήρως ψηφιακή κεντρική 
οθόνη αφής 12,3’’. Έτσι οι δύο οθόνες πρακτικά φαίνονται σαν μια ενιαία κυρτή επιφάνεια, με υψηλής ανάλυσης γραφικά. 
Το σύστημα περιλαμβάνει ακόμη εργοστασιακό σύστημα πλοήγησης και σύστημα τηλεματικής “Kia Connect” με δυνατότητες 
ελέγχου λειτουργιών του οχήματος εξ αποστάσεως μέσω smartphone. Ακόμη παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας προφίλ 
οδηγών με αποθηκευμένες τις ρυθμίσεις του κάθε χρήστη (συνδεσιμότητα τηλεφώνου, σύστημα πλοήγησης, ραδιοφωνικών 
σταθμών, κλπ), τα οποία προστατεύονται με password.

Οι τιμές
Η βασικότερη επιλογή, με κινητήρα βενζίνης 150 ίππων, κίνηση 
εμπρός, μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων και τις απλές οθόνες στο 
εσωτερικό (όχι την ενιαία κυρτή), ξεκινά από τις 29.990 ευρώ, ενώ η 
Titanium ξεκινά από 33.290 ευρώ. Ανά περίπτωση και φυσικά σε συν-
δυασμό με τον εξοπλισμό και τα κινητήρια σύνολα, οι τιμές φτάνουν 
έως τις 49.990 ευρώ στην Plug-In υβριδική τετρακίνητη έκδοση GT 
Line με 265 ίππους. Συνολικά υπάρχουν 27 συνδυασμοί κινητήριων 
συνόλων, μετάδοσης και εξοπλισμού.
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ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Η Tonale  
βάζει  
την Alfa Romeo 
και στα μεσαία 
premium SUV

ΑΥΤΗ ΈΊΝΑΊ Η 
ALFA ROMEO 
TONALE, το τρίτο 
μοντέλο στη γκάμα 
της μάρκας, ένα 
SUV βεβαίως και 
μάλιστα με ελληνική 
υπογραφή!

Η Alfa Romeo Tonale φέρνει τους Ιταλούς αντιμέτωπους με 
με την γερμανική αφρόκρεμα των SUV και μοντέλα όπως 
τα Audi Q3, BMW X1 και Mercedes GLA. Στην Ελλάδα θα 
είναι διαθέσιμη από το καλοκαίρι σε τιμές που θα ανακοι-

νωθούν πιο κοντά στο λανσάρισμα.

Σχεδιασμένη από Έλληνα!
Αν υπάρχει ένα στοιχείο που κάνει την Tonale πιο σημαντική για 
εμάς τους Έλληνες, είναι το γεγονός ότι φέρει ελληνική υπογραφή. 
Το αρχικό σχέδιο του αυτοκινήτου είναι του Αλέξανδρου Λιώκη, ο 
οποίος είναι ο lead exterior designer σε ολόκληρο το project της 
Tonale. Εκτός από το σχέδιο όμως, ο Αλέξανδρος συμμετείχε σε όλα 
τα στάδια της μετάβασης από το χαρτί στο πρωτότυπο και από το 
πρωτότυπο στην παραγωγή. Στο αυτοκίνητο δηλαδή που βλέπουμε 
σήμερα!

Στο καθαρά αισθητικό κομμάτι, προφανώς και έχουμε μπροστά μας 
μια γνήσια Alfa, ακόμη και αν διαφοροποιείται πλήρως από τις 
αδελφές Giulia και Stelvio. Έχουμε δηλαδή μια νέα σχεδιαστική 
ταυτότητα, κάτι που χαρίζει φρεσκάδα. Ταυτόχρονα υπάρχουν τρα-
νταχτές αναφορές σε ιστορικές Alfa Romeo που προσδιορίζουν τη 
νέα ταυτότητα στην Tonale. Όλα αυτά διανθισμένα με σύγχρονες 
στυλιστικές λεπτομέρειες, όπως η κυψελοειδής μάσκα, τα εντυπω-
σιακά DRL και φυσικά τα σχεδόν ενιαία πίσω φώτα.

Εμπρός έχουμε φωτιστικά Full-LED Adaptive Matrix με δύο προ-
ηγμένες τεχνολογίες. Η πρώτη είναι η “Adaptive Driving Beam”, η 
οποία αυτόματα προσαρμόζει τα φώτα σύμφωνα με την ταχύτητα 
και τις συνθήκες οδήγησης, ενώ η δεύτερη με την ονομασία “Glare-
Free High Beam Segmented Technology”, αυτόματα αναγνωρίζει 
την κίνηση ώστε να μην “τυφλώνει” τα άλλα οχήματα. Στις στροφές 
βελτιώνει το φωτισμό για μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια.

Τρεις κινητήρες στο λανσάρισμα
Ενδιαφέροντα είναι τα νέα και στο κομμάτι των κινητήρων, 
αφού από το λανσάρισμα θα υπάρχουν τέσσερις επιλογές. 
Δύο ήπια υβριδικές 48V, μια Plug-in Υβριδική και μια 
diesel. Ειδικά για τις ήπια υβριδικές έκδοση, ο νέος κινη-
τήρας Hybrid VGT θα διατίθεται σε δύο επίπεδα ισχύος με 
160 και 130 ίππους και αποτελεί μια αποκλειστική για την 
Alfa Romeo επιλογή. Ο κινητήρας αυτός είναι χωρητικότη-
τας 1,5 λίτρου και έχει turbo μεταβλητής γεωμετρίας (στην 
έκδοση των 160ps). Συνδυάζεται με ένα νέο αυτόματο κι-
βώτιο διπλού συμπλέκτη TCT 7 σχέσεων και έναν ηλεκτρο-
κινητήρα με απόδοση 15 kW (20ps) και 55 Nm ροπής.

Μάλιστα, ο ηλεκτροκινητήρας επιτρέπει την κίνηση του 
αυτοκινήτου ακόμα και όταν ο θερμικός κινητήρας είναι 
εκτός λειτουργίας. Με αυτό τον τρόπο, η Alfa Romeo 
προσφέρει ένα σύστημα 48V αυξημένων δυνατοτήτων με 
αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Κυρίως στην εκκίνηση από ένα 
φανάρι ή στους ελιγμούς στάθμευσης.

Στην κορυφή της γκάμας θα βρίσκεται η έκδοση Plug-
in Hybrid Q4, με απόδοση 275 ίππων και επιτάχυνση 
0-100χλμ./ώρα σε μόλις 6,2 δλ. Η ηλεκτρική αυτονομία του 
μοντέλου θα είναι έως 80χλμ. στον αστικό κύκλο (περισσό-
τερα από 60χλμ. σε μικτές συνθήκες), τιμές που βρίσκονται 
στην κορυφή της κατηγορίας. Το σύστημα αποτελείται από 
έναν Turbo βενζινοκινητήρα 1,3 λίτρων, απόδοσης 180 
ίππων που κινεί τους εμπρός τροχούς. Ένας ηλεκτροκινη-
τήρας 90 kW (122ps) κινεί τους πίσω τροχούς κάνοντας 
το αυτοκίνητο τετρακίνητο. Μάλιστα η τετρακίνηση είναι 
διαθέσιμη ανεξάρτητα από το επίπεδο φόρτισης της μπα-
ταρίας, εξασφαλίζοντας έτσι κορυφαία επίπεδα ασφάλειας 
και οδηγικής απόλαυσης. H Plug-in Hybrid Tonale Q4 
εφοδιάζεται με μπαταρία 15,5 kWh που μπορεί να παρέ-
χει ισχύ έως και 100 kW. Η μπαταρία φορτίζει πλήρως σε 
λιγότερο από 2,5 ώρες σε φορτιστή ισχύος 7,4 kW.

Τη γκάμα κινητήρων συμπληρώνει ο νέος diesel κινη-
τήρας των 1,6 λίτρων, με απόδοση 130 ίππους και 320 
Nm ροπής. Συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο διπλού 
συμπλέκτη TCT,6 σχέσεων, της Alfa Romeo.

Αποκλειστικές τεχνικές λύσεις
Σύμφωνα με τη μάρκα, η Tonale θα αποτελεί το σημείο 
αναφοράς στην κατηγορία της, όσον αφορά στην οδική 
συμπεριφορά. Εξασφαλίζει τη δυναμική συμπεριφορά ενός 
σπορ αυτοκινήτου με τη βέλτιστη κατανομή βάρους και το 
πιο άμεσο σύστημα διεύθυνσης στην κατηγορία. Παράλ-
ληλα αποτελεί το μοναδικό μοντέλο στην κατηγορία που 
διαθέτει το καινοτόμο σύστημα πέδησης IBS (Integrated 
Brake System) και paddles αλλαγής ταχυτήτων από αλου-
μίνιο. Στοιχεία που κανείς συναντά και στις Giulia και 
Stelvio. Το σύστημα πέδησης ολοκληρώνουν οι τετραπί-
στονες δαγκάνες της Brembo με αεριζόμενους δίσκους 
εμπρός και συμπαγείς δίσκους στον πίσω άξονα.

Στον τομέα τον αναρτήσεων, η Tonale χρησιμοποιεί πλή-
ρως ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου MacPherson σε όλους 
τους τροχούς και αμορτισέρ τεχνολογίας FSD που εξελί-
χθηκαν με την Koni. Η κίνηση μεταδίδεται και στους τέσ-
σερις τροχούς στην έκδοση Plug-in Hybrid Q4. Οι εκδόσεις 
Hybrid και diesel έχουν κίνηση εμπρός, ενώ εφοδιάζονται 
και με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης 
ολίσθησης. Διαθέσιμη είναι και η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη 
ανάρτηση “Dual Stage Valve” με δύο επιλογές λειτουργίας 
(Comfort, Sport), η οποία συνεργάζεται με το σύστημα 
παραμετροποίησης D.N.A. που εφοδιάζει όλες τις εκδόσεις 
της Tonale.

Οι παραγγελίες ανοίγουν  
την άνοιξη
Η Alfa Romeo Tonale θα κατασκευάζεται σε μια νέα γραμ-
μή παραγωγής στο εργοστάσιο “Giambattista Vico” της 
Stellantis στο Pomigliano d’Arco, στη Νάπολη της Ιταλίας. 
Διαθέσιμα θα είναι δύο επίπεδα εξοπλισμού, Super και 
Ti, το κάθε ένα με το δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα. Στην 
περίπτωση της Super ο πελάτης θα μπορεί να επιλέξει επι-
πλέον το πακέτο Sprint με στοιχεία που τονίζουν το σπορ 
χαρακτήρα του μοντέλου. Στην περίπτωση της Ti, όπου η 
έμφαση δίνεται στην κομψότητα και στον ξεχωριστό χαρα-
κτήρα, η επιλογή του πακέτου Veloce προσφέρει επιπλέον 
σπορ χαρακτήρα.

Οι παραγγελίες της νέας Alfa Romeo Tonale αναμένεται να 
ξεκινήσουν τις προσεχείς εβδομάδες με την ειδική έκδοση 
λανσαρίσματος “EDIZIONE SPECIALE”.

Σύγχρονο  
αλλά κλασικό εσωτερικό
Το εσωτερικό είναι εμπνευσμένο από την 
ιστορία της μάρκας στους αγώνες, με την 
εστίαση να βρίσκεται στον οδηγό, ο οποίος και 
έχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα χειριστήρια. 
Κάθε στοιχείο στην καμπίνα έχει σχεδιαστεί 
με απόλυτη προσήλωση στην λεπτομέρεια και 
την υψηλή ποιότητα. Ο πίνακας οργάνων είναι 
ψηφιακός στις 12.25”, ωστόσο το χαρακτηρι-
στικό κάλυμμα του (Cannocchiale) δίνει την 
αίσθηση δύο μεγάλων στρογγυλών αναλογι-
κών οργάνων. Το τιμόνι είναι σπορ σχεδία-
σης, αντίστοιχο με αυτό των Giulia/Stelvio 
και ενσωματώνει το μπουτόν εκκίνησης του 
κινητήρα. Από πίσω, τα μεγάλα αλουμινένια 
paddles εξασφαλίζουν μια έξτρα σπορ αίσθηση 
αν ο οδηγός αποφασίσει να κινηθεί σε “χειρο-
κίνητη” λειτουργία.
Στο βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων 
περιλαμβάνεται το νέο σύστημα πολυμέσων, με 
προσαρμοζόμενο σύστημα Android, αναβαθ-
μίσεις Over-the-Air, αλλά και υπηρεσίες που 
προσφέρονται ώστε το όχημα να είναι πάντα 
ενημερωμένο με τις τελευταίες εξελίξεις. Η κε-
ντρική οθόνη αφής των 10,25 ιντσών παρέχει 
όλες τις πληροφορίες στον οδηγό, χωρίς να 
αποσπά την προσοχή του από το δρόμο.
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ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Αυτό είναι  
το νέο  
Ford Ranger  
Raptor
ΜΈ ΤΌ ΝΈΑΣ ΓΈΝΊΑΣ 
RANGER να αναμένεται 
το 2023, η Ford σηκώνει 
το σεντόνι και στο 
κορυφαίο Ranger Raptor, 
το οποίο πλέον έρχεται με 
έναν twin-turbo 3-λιτρο 
κινητήρα και 288 ίππους!

Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά
Το νέο Raptor διαθέτει ένα μοναδικό πλαίσιο σε 
σύγκριση με εκείνο του απλού Ranger. Η ανάρτηση 
είναι πλήρως επανασχεδιασμένη. Ανθεκτικότερη 
και με μεγαλύτερες διαδρομές στα αμορτισέρ της 
FOX, τα οποία είναι νέας γενιάς 2.5” Live Valve 
Internal Bypass με τεχνολογία αιχμής.

Η ποδιά κάτω από το αυτοκίνητο είναι σχεδόν δι-
πλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη του βασικού 
νέου Ranger και είναι κατασκευασμένη από ατσάλι 
υψηλής αντοχής. Συνδυάζεται με καλύμματα 
κινητήρα και μετάδοσης, ενώ προστατεύει και το 
ψυγείο, το σύστημα διεύθυνσης, το εμπρός εγκάρ-
σιο μέρος, το κάρτερ και το εμπρός διαφορικό.

Στο σχεδιαστικό κομμάτι, το Raptor είναι επίσης 
διαφορετικό από τα απλά Ranger. Έχουμε φουσκω-
μένα φτερά, νέα μάσκα εμπρός και ανθεκτικούς 
προφυλακτήρες. Οι ζάντες είναι 17 ιντσών και 
συνδυάζονται με all terrain ελαστικά υψηλών επι-
δόσεων. Οι λειτουργικές εισαγωγές αέρα, μια σειρά 
από αεροδυναμικά στοιχεία καθώς και τα πλαϊνά 
σκαλοπάτια από χυτό αλουμίνιο αναδεικνύουν 
ακόμα περισσότερο την εμφάνιση του μοντέλου.
Για πρώτη φορά, το Ranger Raptor εξοπλίζεται με 
ένα νέο, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο on-demand κι-
βώτιο μεταφοράς δύο σχέσεων (αργό/γρήγορο), σε 
συνδυασμό με εμπρός και πίσω μπλοκέ διαφορικά. 
Ένα πολύτιμο στοιχείο για τους σκληροπυρηνικούς 

οπαδούς της εκτός δρόμου οδήγησης. Διαθέσιμα 
είναι 7 επιλέξιμα προφίλ οδήγησης που προσαρ-
μόζουν κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων, απόκριση 
τιμονιού και γκαζιού αλλά και την ευαισθησία σε 
ABS και συστήματα ελέγχου πρόσφυσης. Επιπλέον, 
τα όργανα, οι πληροφορίες που παρέχει το όχη-
μα, καθώς και τα χρωματικά θέματα στον πίνακα 
οργάνων και την κεντρική οθόνη αφής αλλάζουν 
ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ οδήγησης. Έτσι 
υπάρχουν τρία προφίλ για κίνηση σε άσφαλτο 
(Normal, Sport, Slippery) και τέσσερα για εκτός 
δρόμου: Rock crawl, Sand, Mud/Ruts και Baja. Ει-
δικά στο πρόγραμμα Baja το αυτοκίνητο ρυθμίζεται 
για γρήγορη οδήγηση εκτός δρόμου.

Ηλεκτρικό, Coupe, SUV
Η SKODA ΈΜΠΛΌΥΤΊΖΈΊ ΤΗ ΓΚΑΜΑ ΤΗΣ με 
ένα ακόμη ηλεκτρικό μοντέλο, το Enyaq Coupe. 
Πρακτικά εδώ έχουμε την coupe εκδοχή του 
μεγάλου SUV Enyaq iV.

Ο κόσμος επιλέγει όλο και περισσότερο τα SUV, 
ακόμη και αν τελικά δεν χρειάζεται τους χώ-
ρους. Κι αυτό αποδεικνύεται περίτρανα με τη 
νέα μόδα των coupe SUV, που προσφέρουν 

εξίσου καλή πρακτικότητα αλλά με ένα διαφορετικό 
στυλ. Και η Skoda δε θα μπορούσε να απέχει από αυτή 
τη νέα τάση. Μάλιστα επέλεξε το ηλεκτρικό της μοντέλο 
για να εισέλθει σε αυτή την διαφορετική κατηγορία.

Αυτό λοιπόν είναι το Enyaq Coupe iV, το αμιγώς ηλε-
κτρικό μοντέλο που εμπλουτίζει τη γκάμα Enyaq και 
προσφέρει πιο εκφραστικό, ελκυστικό σχεδιασμό χωρίς 
να στερείται αισθητά από χώρους. Έτσι παρά την φανε-
ρά πιο επιθετική γραμμή της ουράς, ο χώρος φόρτωσης 
παραμένει ικανοποιητικός, στα 570 λίτρα. Ο αεροδυ-
ναμικός συντελεστής Cd του Enyaq iV έχει βελτιωθεί 
περαιτέρω, φτάνοντας στην κουπέ υλοποίηση την τιμή 
0,234. Αυτό συντελεί σε ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία, 
πλέον στα 545 χλμ. στον κύκλο WLTP. Υπάρχει δυνατό-
τητα επιλογής δύο μεγεθών μπαταρίας, κίνηση στους 
πίσω ή σε όλους τους τροχούς και τέσσερα επίπεδα 
ισχύος που κυμαίνονται από 132 kW (177 PS) έως 220 
kW (295 PS). Η τελευταία, αφορά στην έκδοση RS, που 
επίσης παρουσίασε η Skoda.

Τι αλλάζει εξωτερικά;
Το Coupe διαφοροποιείται από το απλό Enyaq iV 
κυρίως στο πίσω μέρος. Ωστόσο, διαθέτει και μια σπορ 
εμπρός ποδιά, μαζί με πλαϊνές ποδιές στο χρώμα του 
αμαξώματος και νέες ζάντες μεταξύ 19 και 21 ιντσών. 
Από τη μεσαία κολώνα και προς τα πίσω η γραμμή 
οροφής χαμηλώνει αισθητά και συγχωνεύεται με την 
πέμπτη πόρτα σε ένα αιχμηρό πίσω τελείωμα. Οι γραμ-
μές του οχήματος τονίζονται περαιτέρω από τη σκούρα 
φιμέ πανοραμική γυάλινη οροφή. Είναι η μεγαλύτερη 
πανοραμική γυάλινη οροφή στη γκάμα της Skoda, η 
οποία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του σχεδιασμού. 
Όντας πιο λεπτή από την πλήρη οροφή, παρέχει άφθονο 
χώρο για το κεφάλι των επιβατών και επιτρέπει περισ-
σότερο φως της ημέρας στο εσωτερικό. Η επίστρωσή 
της βοηθά να διασφαλιστεί ότι το κλίμα μέσα στην 
καμπίνα είναι ευχάριστο ανά πάσα στιγμή.

Από εκεί και πέρα, εμπρός διατίθεται προαιρετικά και 
το λεγόμενο «Crystal Face», όπου οι κάθετες νευρώσεις 
της μάσκας φωτίζονται από 131 LED. Μια οριζόντια 
φωτεινή λωρίδα ολοκληρώνει την ξεχωριστή εμφάνιση 
του αυτοκινήτου. Στην περίπτωση βέβαια του Enyaq 
Coupe RS iV, το Crystal Face ανήκει στον βασικό εξο-
πλισμό.

Εσωτερικό με Design Selections
Το εσωτερικό επωφελείται από τη νέα φιλοσοφία Design Selections της Skoda, βασισμένη σε μοντέρνα 
περιβάλλοντα διαβίωσης με χρήση φυσικών, βιώσιμα επεξεργασμένων, ανακυκλωμένων και μη υλικών. 
Ενδεικτικά, χρησιμοποιείται οικολογικά επεξεργασμένο δέρμα ενώ τα καλύμματα καθισμάτων προέρχο-
νται από ανακυκλωμένα μπουκάλια PET σε συνδυασμό με μη ανακυκλωμένο μαλλί (new wool). Τα βα-
σικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια κεντρική οθόνη infotainment 13 ιντσών και ψηφιακό πίνακα 
οργάνων 5,3 ιντσών, προαιρετικά με head-up display επαυξημένης πραγματικότητας.
Το Skoda Enyaq Coupe iV αναμένεται στην Ελλάδα πριν το καλοκαίρι.

Αφιερω-
μένο 
απο-
κλειστι-

κά στους λάτρεις 
της οδήγησης και 
της εκτός δρόμου 
περιπέτειας, 
το νέας γενιάς 
Ford Ranger 
Raptor σηκώνει 
ακόμη περισσό-
τερο τον πήχη. 
Δια χειρός Ford 
Performance, 
το νέο Ranger 
Raptor θα είναι 
το πρώτο μοντέλο 
της Next-Gen οι-
κογένειας Ranger 
που λανσάρεται 
στην Ευρώπη, 
αφού οι πρώ-
τες παραδόσεις 
στους πελάτες θα 
ξεκινήσουν μετά 
το καλοκαίρι του 
2022.

Περισσότερη δύναμη
Η μεγαλύτερη είδηση στο Raptor είναι η υιοθέτηση ενός ολοκαίνουργιου twin-turbo V6 βενζινοκι-
νητήρα 3.0L EcoBoost. Αυτός βελτιστοποιήθηκε για να αποδίδει μέγιστη ισχύ 288 ίππων και ροπή 
491 Nm. Μάλιστα η Ford Performance εφάρμοσε και ένα αγωνιστικής προέλευσης σύστημα anti-lag, 
παρόμοιο με αυτό που είδαμε για πρώτη φορά στα Ford GT και Focus ST, το οποίο επιτρέπει τη στιγ-
μιαία και on-demand αύξηση της ισχύος.

Έτσι το νέο Ranger Raptor προσφέρει αβίαστη επιτάχυνση στο χαλίκι, στο χώμα, στη λάσπη και 
στην άμμο. Υποστηρίζοντας αυτές τις ολοκληρωμένες επιδόσεις, ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο και 
ενεργό σύστημα εξαγωγής ενισχύει τον ήχο του κινητήρα μέσα από τέσσερα επιλέξιμα προφίλ από 
ένα μπουτόν στο τιμόνι ή τα drive modes. Έτσι διαθέσιμα είναι τα Quiet, Normal, Sport και βεβαίως 
Baja, το πιο εντυπωσιακό προφίλ ήχου τόσο σε ένταση όσο και σε χαρακτήρα. Ο κινητήρας ντίζελ 
2.0L EcoBlue bi turbo θα εξακολουθήσει να 
διατίθεται στο νέο Ranger Raptor από 
το 2023. Και στις δύο περιπτώσεις το 
κιβώτιο ταχυτήτων είναι αυτόματο, 10 
σχέσεων.
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H συνεργασία της Fiat με τον οργανισμό (RED) 
επεκτείνεται, περιλαμβάνοντας πλέον εκτός από την 
οικογένεια (500)RED και τα νέα (Panda)RED και (Tipo)
RED. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός (RED) τα τελευ-
ταία 15 χρόνια στηρίζει τον αγώνα για την αντιμετώπι-
ση των πανδημιών σε όλο τον κόσμο, με ιδρυτές τους 
Bono και Bobby Shriver.

Όλα τα μοντέλα (FIAT)RED εφοδιάζονται με ειδικό 
φίλτρο ενεργού άνθρακα για το σύστημα κλιματισμού, 
το οποίο μέσω μιας ειδικής προεργασίας προσφέρει 
εξουδετέρωση των βακτηρίων σε ποσοστό μεγαλύτερο 
του 99,9%. Το τιμόνι, τα καθίσματα και όλες οι επιφά-
νειες με τις οποίες έρχονται συχνά σε επαφή ο οδηγός 
και οι επιβάτες έχουν ειδική επίστρωση με στόχο την 
καταπολέμηση των βακτηρίων σε ποσοστό που φτάνει 
ακόμα και το 99,9%, ενώ το ειδικό πακέτο παράδοσης 
του νέου αυτοκινήτου στον πελάτη περιλαμβάνει εκτός 
των άλλων ένα ειδικά σχεδιασμένο δοχείο για απο-
λυμαντικό υγρό και ειδικό κάλυμμα για το κλειδί του 
αυτοκινήτου.

Η τελευταία προσθήκη στη σειρά είναι αυτή  των 
(Panda)RED και (Tipo)RED. Το (Panda)RED βασίζε-
ται στην έκδοση City Cross και πέρα από το κόκκινο 
χρώμα (θα είναι επίσης διαθέσιμο και σε γκρι και 
λευκό), ξεχωρίζει από τις επενδύσεις καθισμάτων σε 
SEAQUAL YARN. Ένα υψηλής ποιότητας προϊόν από 
100% ανακυκλωμένο πλαστικό, 10% του οποίου προ-
έρχεται από πλαστικά της θάλασσας.

Αντίστοιχα, το (Tipo)RED βασίζεται στην έκδοση 
CROSS, σε Hatchback αλλά και Cross Station Wagon. 
Ήδη τα (500)RED και (500X)RED είναι άμεσα διαθέσι-
μα στην ελληνική αγορά, ενώ τα (Panda)RED και (Tipo)
RED αναμένονται μέσα στο 1ο τρίμηνο του έτους.

Έκθεση Αυτοκίνηση 
2022 στις 14-22 
Μαΐου
Η “ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ”, η μοναδι-
κή έκθεση αυτοκινήτου στην 
Ελλάδα, επιστρέφει μετά από 
δύο χρόνια και ανοίγει τις πύλες 
της στις 14 Μαΐου 2022 στο 
Metropolitan Expo. Η φετινή δι-
οργάνωση έχει όλα τα στοιχεία 
που προκαλούν τους λάτρεις του 
αυτοκινήτου και τους υποψήφι-
ους αγοραστές, να την επισκε-
φθούν, αφού οι συμμετέχουσες 
αντιπροσωπείες στα εντυπωσι-
ακά τους περίπτερα θα παρουσι-
άσουν και θα λανσάρουν πάνω 
από 150 νέα μοντέλα και όλες 
τις νέες τεχνολογίες σχετικά με 
το αυτοκίνητο.

Στην έκθεση “ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ 
2022” ιδιαίτερη βαρύτητα θα 
δοθεί στην παρουσίαση νέων 
μοντέλων ηλεκτρικών αυτοκινή-
των και οχημάτων μικροκινη-
τικότητας, δίνοντας παράλληλα 
απαντήσεις στα ερωτήματα των 
επισκεπτών αναφορικά με την 
ηλεκτροκίνηση και τη μικρο-
κινητικότητα. Παράλληλα, θα 
πραγματοποιηθεί μια μεγάλη 
ημερίδα για την ηλεκτροκίνη-
ση, που θα αφορά την εξέλιξη 
της παγκόσμιας αυτοκινητοβι-
ομηχανίας για το μέλλον των 
αυτοκινήτων μηδενικών ρύπων 
χωρίς κινητήρα εσωτερικής 
καύσης. Διακεκριμένοι επιστή-
μονες-ομιλητές, θα εκθέσουν τις 
θέσεις τους και τις απόψεις τους 
καθώς και θα παρουσιάσουν τις 
τελευταίες έρευνες και μελέτες 
που έχουν πραγματοποιηθεί για 
το συγκεκριμένο θέμα.

Ασταμάτητη η Dacia στην Ελλάδα
Επιτυχιών συνέχεια για τη Dacia, η οποία σπάει το ένα ρεκόρ πωλήσεων 
μετά το άλλο. Μετά την κορυφαία επίδοση σε επίπεδο πωλήσεων που ση-
μείωσε το 2021, πανευρωπαϊκά, ήρθε η σειρά της Ελλάδας, όπου η μάρκα 
έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Πιο συγκεκριμένα, το 2021, το μερίδιο 
της Dacia στην ευρωπαϊκή αγορά λιανικών πωλήσεων επιβατικών αυτοκι-
νήτων, έφτασε στο επίπεδο ρεκόρ του 6,2%. Για πρώτη φορά στην ιστορία 
της, η μάρκα κατέκτησε την 3η θέση των ευρωπαϊκών πωλήσεων λιανικής.

Στην Ελλάδα, το 2022 ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές, αφού η μάρκα 
πέτυχε την καλύτερη επίδοσή της στη χώρα μας. Σε επίπεδο λιανικών 
πωλήσεων πέτυχε μερίδιο ρεκόρ της τάξης του 8,2% που την τοποθέτησε 
στην 3η θέση συνολικά. Βασικός πυλώνας της επιτυχίας της Dacia αποτε-
λεί το νέο Sandero, ενώ και το Duster «έγραψε» μια ενδιαφέρουσα πορεία 
τον Ιανουάριο. Οι επιδόσεις της μάρκας στην ελληνική αγορά, αναμένεται 
να κινηθούν θετικά όλο το 2022, καθώς η γκάμα θα εμπλουτιστεί με δύο 
ακόμη μοντέλα. Το 100% ηλεκτρικό Spring αλλά και το 5-7θέσιο οικογενει-
ακό Jogger, που έρχεται να καλύψει τις ανάγκες των πελατών που αναζη-
τούν άνεση, ευρυχωρία και ευκολία διαμόρφωσης.

Η πιο αξιόπιστη μάρκα σύμφωνα 
με την έρευνα J.D. Power 2022
Οι ιδιοκτήτες Kia κατέταξαν τη μάρκα στην κορυφαία 
θέση στη συνολική έρευνα αξιοπιστίας οχημάτων J.D. 
Power Vehicle 2022 (VDS) στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Η Kia είχε τις λιγότερες αναφορές προβλημάτων σε σύ-
γκριση με τις άλλες 31 μάρκες που συμμετείχαν στην 
έρευνα. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που 
η Kia διεκδικεί την πρώτη θέση μεταξύ των μαζικών 
κατασκευαστών, ενώ είναι η πρώτη φορά στην ιστορία 
της έρευνας που μια μη premium μάρκα κατατάσσεται 
πρώτη συνολικά.

Οι πελάτες της Kia την κατέταξαν πρώτη από όλες 
τις μάρκες, τόσο τις μαζικές όσο και τις premium, με 
βαθμολογία 145 στα «προβλήματα ανά 100 οχήματα» 
(PP100), ξεπερνώντας κατά πολύ το μέσο όρο του κλά-
δου με μια μεγάλη διαφορά 47 μονάδων. Στη δεύτερη 
θέση βρέθηκε η Buick, ενώ η Hyundai ήταν η 3η πιο 
αξιόπιστη μάρκα. Οι Genesis και Toyota συμπλήρωσαν 
την πεντάδα, ενώ πολύ κοντά ακολούθησαν ακόμη οι 
Lexus και Porsche. Μάλιστα, ανεξαρτήτως από τη γε-
νική αξιοπιστία των μαρκών, σε επίπεδο αυτοκινήτων 
η Porsche 911 ήταν αυτή που ανακηρύχθηκε ως το πιο 
αξιόπιστο μοντέλο για το 2022.

Για τη VDS 2022, η J.D. Power απευθύνθηκε σε 29.487 
πελάτες 32 μαρκών στις ΗΠΑ. Εξετάστηκαν μόνο οι 
επαληθευμένοι αγοραστές και εκμισθωτές καινούρ-
γιων αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών μοντέλων 
του 2019 που έχουν εγγραφεί για προσωπική χρήση. 
Η φετινή έρευνα εισήγαγε νέα, πιο αυστηρά κριτήρια 
που είχαν σαν αποτέλεσμα τα αναφερόμενα επίπεδα 
προβλημάτων να αυξάνονται κατά 59% σε σχέση με 
αυτά του 2021, ενώ οι μέσοι PP100 μεγάλωσαν από το 
121 στο 192.

Το Hyundai Tucson “Beast” από την ταινία “Uncharted”
Το Hyundai Tucson για μια ακόμη φορά συμμετέχει σε κινηματογραφική παραγωγή, στα 
πλαίσια της συνεργασίας της Hyundai με την Sony Pictures. Μάλιστα στην ταινία Uncharted, 
πέρα από το Tucson “Beast” συμμετέχουν και τα Genesis G90, Genesis G80 και Genesis GV80. 
Αυτή είναι η δεύτερη ταινία δράσης σε σύντομο χρονικό διάστημα που βλέπουμε μοντέλα της 
Hyundai, αφού στο Spider-Man: No Way Home η μάρκα εμφανίστηκε τόσο με το Tucson όσο 
και το ηλεκτρικό IONIQ 5.
Όσο για τη νέα ταινία, η Sony Pictures βασίστηκε στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι του 
PlayStation, “Uncharted”, του Naughty Dog. Στην ταινία, ο ευφυής κλέφτης Nathan Drake 
(Tom Holland) στρατολογείται από τον έμπειρο κυνηγό θησαυρών Victor “Sully” Sullivan 
(Mark Wahlberg) για να ανακτήσει μια περιουσία που έχασε ο Ferdinand Magellan πριν από 
500 χρόνια. Η ταινία εξελίσσεται σε έναν αγώνα δρόμου, για να φτάσουν στο θησαυρό πριν από 
τον αδίστακτο Moncada (Αντόνιο Μπαντέρας), ο οποίος πιστεύει ότι αυτός και η οικογένειά του 
είναι οι νόμιμοι κληρονόμοι.
Το Hyundai Design and Technical Center στο Irvine της Καλιφόρνια και η Sony Pictures συ-
νεργάστηκαν στο σχεδιασμό του Tucson “Beast” concept, το οποίο διαθέτει ένα στιβαρό εξωτε-
ρικό με ενισχυμένους προφυλακτήρες, ελαστικά και άλλα εξωτερικά αξεσουάρ που συναρπάζουν 
στο κυνήγι του θησαυρού.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...  ...& ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

FIAT: Το σύνολο της γκάμας 
εντάσσεται στη σειρά (RED)

Πέντε υπερφορτιστές στην Ελλάδα από την Kosmocar-Audi
Η Audi υλοποιεί με ταχείς ρυθμούς τη στρατηγική μετασχηματισμού “Vorsprung 2030”, η οποί-
α προβλέπει η εταιρεία να έχει στη γκάμα της περισσότερα από 20 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα 
μέχρι το 2025, ενώ από το 2026 όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που θα λανσάρει η μάρκα θα 
είναι αποκλειστικά ηλεκτρικά. Με στόχο να έχει ενεργό συμμετοχή σε αυτή τη φιλόδοξη στρα-
τηγική, η Kosmocar-Audi προχώρησε σε μία κίνηση ιδιαίτερου συμβολισμού αλλά και μεγάλης 

πρακτικής σημασίας.

Εγκατέστησε πέντε υπερφορτιστές 
(hyperchargers) με ισχύ 180 kW ο 
καθένας, σε αντίστοιχα νευραλγικά 
σημεία του δικτύου της, ενώ έχουν 
τη δυνατότητα μελλοντικής αναβάθ-
μισης έως 300 kW. Πρόκειται για 
τους πλέον ισχυρούς υπερφορτιστές 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων που έχουν 
εγκατασταθεί μέχρι στιγμής σε αστικό 
περιβάλλον στην Ελλάδα, δίνοντας τη 
δυνατότητα σε οδηγούς ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων, κάθε μάρκας και όχι μό-
νο της Audi, να φορτίσουν εξαιρετικά 
γρήγορα. Πρακτικά, αυτό σημαίνει 
ότι για παράδειγμα ένα Q4 e-tron σε 
10’ να φορτίζει με ενέργεια αρκε-
τή για απόσταση 130 χιλιομέτρων. 
Κάθε υπερφορτιστής έχει δύο θέσεις 
φόρτισης με συνεχές ρεύμα (DC) και 
μία θέση φόρτισης εναλλασσόμενου 
ρεύματος (AC), για φόρτιση plug-in 
υβριδικών μοντέλων.

Δύο από τους πέντε υπερφορτιστές 
βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή 

της Αθήνας, στο Μαρούσι (“Audi Karenta”) και στην Αργυρούπολη (“Karenta”). Οι υπόλοιποι, 
έχουν εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη (“Audi Karenta”), στα Ιωάννινα (“Audi Καψιώχας”) και 
στη Ρόδο (“Audi Ξενάκης”). Πρακτικά, όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα μπορούν να συνδεθούν στους 
συγκεκριμένους υπερφορτιστές των 180 kW που έχουν εγκατασταθεί στο δίκτυο της Kosmocar-
Audi. Η ισχύς, άρα και η ταχύτητα με την οποία θα φορτιστούν, «περιορίζεται» ανάλογα με τη 
μέγιστη ισχύ με την οποία κατασκευαστικά μπορεί να φορτιστεί το κάθε μοντέλο.

Ο όμιλος Σαρακάκη  
ανακυκλώνει τα αποτσίγαρα
Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη είναι η πρώτη εταιρεία 
στον κλάδο της αυτοκίνησης στην Ελλάδα που θέτει σε εφαρ-
μογή αυτό το πρωτοπόρο και φιλόδοξο εγχείρημα ανακύκλω-
σης των αποτσίγαρων. Η υλοποίηση περιλαμβάνει τη συλλο-
γή αποτσίγαρων μέσω της εγκατάστασης ειδικών κάδων από 
την Cigaret Cycle σε κεντρικά σημεία στις εγκαταστάσεις 
του ομίλου Σαρακάκη στην Αθήνα και στη συνέχεια στη 
Θεσσαλονίκη. Οι συγκεκριμένοι κάδοι χρησιμεύουν για την 
συλλογή των αποτσίγαρων, ενώ στη συνέχεια πραγματοποι-
είται η αποκομιδή των αποτσίγαρων και η προώθηση τους 
στην ανακύκλωση. Μέρος των εσόδων από την πώληση της 
ανακυκλώσιμης ύλης που θα προκύπτει από τα αποτσίγαρα, 
θα διατίθεται για την αγορά βοηθημάτων όρασης και ακοής 
(γυαλιών και ακουστικών) σε πολίτες με αντίστοιχα προβλή-
ματα με σκοπό την βελτίωση της καθημερινότητάς τους.
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Renault Arkana  
1.3 TCe 140ps:  
Και Coupe  
και SUV

Θετικά
•  Διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση από τα τυπικά SUV

•  Χώροι επιβατών και αποσκευών

•  Τιμή

Αρνητικά
•  Απόκριση αυτόματου κιβωτίου σε εκκίνηση από στάση

•  Μικρής χωρητικότητας κεντρικό υποβραχιόνιο

Δείτε τη video-δοκιμή στο κανάλι μας στο YouTube:  
 https://youtu.be/dVxKECL8ZIw

ΑΥΤΌ ΈΊΝΑΊ ΤΌ RENAULT ARKANA 
και δεν είναι ακριβώς SUV, αφού μοιάζει 
και με σεντάν. Αλλά δεν είναι ούτε 
σεντάν. Για την ακρίβεια, είναι ένα Coupe 
SUV, κάτι σαν τη Mercedes GLC Coupe 
ή τη BMW X4… με τη διαφορά ότι είναι 
πολύ πιο οικονομικό στην απόκτηση του.

Το Arkana δεν είναι κάτι και-
νούριο για τη Renault, παρότι 
πρόσφατα ξεκίνησε να πωλείται 
στην Ελλάδα. Για την ακρίβεια 

παρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 2018 
και ξεκίνησε την πορεία του από την 
αγορά της Ρωσίας. Η Renault τόλμησε 
και τοποθέτησε στην αγορά ένα αυτο-
κίνητο που δεν είχαμε συνηθίσει σε 
μη premium, αφού coupe SUV είχαμε 
δει για πρώτη φορά στη BMW X6 και 
σταδιακά ακολούθησαν πολλά ακόμη 
πολυτελή μοντέλα, τόσο της BMW, όσο 
της Mercedes αλλά και της Αudi.

Τιμή και εξοπλισμός
Το Arkana ξεκινά από τις 26.490 ευρώ, 
στάνταρ με μικρο-υβριδική τεχνολογία 
καιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Και μά-
λιστα από την πρώτη έκδοση Expression 
έχει στο εξοπλισμό του cruise control, 
σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λω-
ρίδας κυκλοφορίας, αυτόματο σύστημα 
φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης με ανί-
χνευση πεζών και δικύκλων, αναγνώριση 
πινακίδων οδικής κυκλοφορίας, κάμερα 
οπισθοπορείας και εμπρός/πίσω αισθη-
τήρες παρκαρίσματος. Διαθέσιμα ακόμη 
ως στάνταρ είναι αυτόματος κλιματι-
σμός, αισθητήρες φωτός & βροχής και 
η γνώριμη κάρτα-κλειδί της Renault με 
αυτόματο ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου. 
Επίσης υπάρχει σύστημα infotainment 
με οθόνη αφής 7’’, ηλεκτρικά αναδιπλού-
μενοι καθρέπτες, Full LED προβολείς 
και 17άρες ζάντες αλουμινίου. Ακόμη 
περισσότερο εξοπλισμό έχει η έκδοση 
Dynamic, η οποία παραμένει κάτω από 
το ψυχολογικό όριο των 30.000 ευρώ.

Ξεχωριστή σχεδίαση
Το Arkana παρότι SUV, ξεχωρίζει από 
τον ορατό τρίτο όγκο πίσω, που του δίνει 
αυτό το χαρακτηριστικό ενός «υπερυ-
ψωμένου coupe». Σε μια άλλη εποχή το 
συνολικό του σχήμα θα έδειχνε υπέροχο 
σε hatchback ή σε liftback αμάξωμα. Έχει 
πολύ εκφραστικό εμπρός μέρος, τυπικό 
Renault με τα γνώριμα φώτα σε σχήμα 
C, αλλά και μια υπερυψωμένη ουρά με 
μια διακριτική αεροτομή και μια ξεχω-
ριστή φωτεινή υπογραφή. Aφού τα πίσω 
LED φώτα εκτείνονται ως το κέντρο της 
ουράς.

Εκτός από κάποια εφέ στον πίσω προ-
φυλακτήρα, η σχεδίαση του Arkana είναι 
και λειτουργική. Εμπρός έχουμε λειτουρ-
γικά ανοίγματα στον προφυλακτήρα, στο 
κέντρο για ανάγκες ψύξης ενώ στο πλάι 
για αεροδυναμικούς σκοπούς, αλλά ακό-
μη και οι πόρτες έχουν σχεδιαστεί όπως 
θα πρέπει σε ένα SUV, καλύπτοντας 
ολόκληρα τα μαρσπιέ.
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Οδική συμπεριφορά
Το γεγονός ότι το Arkana είναι αποκλειστικά 
αυτόματο, κάνει την όλη εμπειρία πιο ομαλή 
και πιο ξεκούραστη σε όλες τις συνθήκες. 
Ακόμη και αν ο οδηγός επιλέξει να ζορίσει 
τον 1300άρη κινητήρα, το Arkana δε θα νιώ-
σει και τόσο έξω από τα νερά του. Η απόκρι-
ση είναι πολύ καλή, ενώ το πλαίσιο δείχνει να 
μη ζορίζεται υπό πίεση.

Υπάρχουν κάποιες κλίσεις στο αμάξωμα, 
μπαίνοντας επιθετικά στις στροφές, όμως 
χωρίς να αποτελούν κάτι το ανησυχητικό 
σε καμία περίπτωση.  Άλλωστε μην ξεχνάμε, 
έχουμε να κάνουμε με ένα SUV και μάλιστα 
ένα αρκετά ψηλό, αφού απέχει 20 εκ. από το 
έδαφος. Γεγονός που θα επιτρέψει και κάποιες 
ήπιες αποδράσεις εκτός δρόμου, έστω και για 
να κατέβουμε σε κάποια όμορφη παραλία το 
καλοκαίρι. Καμία έκδοση δεν είναι τετρακίνη-
τη και τα ελαστικά είναι 100% ασφάλτινα, που 
σημαίνει πως ούτε στα χιόνια θα πάμε χωρίς 
τις κατάλληλες αλυσίδες.

Η ανάρτηση έχει τη δοκιμασμένη λύση με 
γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και πίσω έχουμε 
ημιάκαμπτο άξονα. Τα φρένα έχουν βεβαίως 
δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς, δείχνουν 
ακούραστα και με καλή αίσθηση στο πεντάλ, 
ενώ όπως και σε άλλα μοντέλα της Renault 
πολύ θετικό σε αίσθηση είναι το τιμόνι.

Τέλος, όσον αφορά στην ορατότητα, παρότι 
έχουμε coupe τελείωμα πίσω, ο οδηγός έχει 
μια καλή περιμετρική ορατότητα ακόμη και 
αν συνηθίζει να γυρίζει το κεφάλι κατά το 
παρκάρισμα. Εδώ βέβαια έχουμε και κάμερα 
οπισθοπορείας ως στάνταρ!

Γνώριμο αλλά  
και ευρύχωρο  
εσωτερικό
Το εσωτερικό αν και έχει σχεδια-
στεί από την αρχή ακολουθώντας 
μια νέα αρχιτεκτονική, θυμίζει 
έντονα ένα αρκετά πιο ευρύχωρο 
Captur. Και αυτό αν μη τι άλλο 
είναι καλό, αφού το Captur έχει 
ένα πολύ πρακτικό και ποιοτικό 
εσωτερικό. Έτσι, εδώ έχουμε ένα 
αντίστοιχης σχεδίασης τιμόνι, 
αλλά και μια παρόμοια κεντρική 
κονσόλα. Στο κέντρο υπάρχει το 
γνώριμο σύστημα infotainment 
της Renault, στις 7’’ στη βασική 
έκδοση. Στην έκδοση Dynamic 
όμως υπάρχει ως στάνταρ η μεγα-
λύτερη οθόνη στις 9,3’’.

Η πολύ καλή εργονομία ενισχύ-
εται από ένα οριζόντιο πάνελ με 
φυσικούς διακόπτες ακριβώς από 
κάτω, ενώ ξεχωριστά από όλα 
είναι τα περιστροφικά χειριστή-
ρια για τον αυτόματο κλιματισμό, 
όπως ακριβώς και στα Clio και 
Captur. Υπάρχουν βολικές θήκες 
για μικροαντικείμενα, θύρες φόρ-
τισης USB, πρακτικές ποτηροθή-
κες αλλά και ένα διχτάκι χαμηλά 
στην κονσόλα, από την πλευρά του 
συνοδηγού. Διαθέσιμο ως στάνταρ 
είναι και το υποβραχιόνιο, αν 
και θα ήταν καλοδεχούμενο λίγη 
περισσότερη ευρυχωρία εδώ.

Ο πίνακας οργάνων στη βασική 
έκδοση Expression, είναι αναλο-
γικός. Με δύο κυκλικά όργανα 
και μια έγχρωμη οθόνη 4,2’’ στο 
κέντρο. Βέβαια, όλες οι υπόλοιπες 
εκδόσεις έχουν έναν μερικώς 
ψηφιακό πίνακα οργάνων στις 7’’, 
ακριβώς όπως και στα Clio και 
Captur, με τη δυνατότητα τοποθέ-
τησης πλήρως ψηφιακής οθόνης 
10,2’’ ως έξτρα εξοπλισμός. Ποιο-
τικά, τα υλικά που χρησιμοποιού-
νται είναι εξαιρετικά. Τόσο στους 
επιμέρους διακόπτες όσο και στις 
γενικότερες επενδύσεις σε ταμπλό 
και καθίσματα.

Πίσω στο Arkana θα καθίσουν χω-
ρίς παραχωρήσεις τρεις ενήλικες. 
Το διαθέσιμο ύψος, φάρδος και 
μήκος είναι τέτοιο που θα βολευ-
τούν και πιο ψηλά άτομα χωρίς να 
νιώσουν ότι μπήκαν σε ένα coupe 
σχήματος SUV. Βέβαια η χαμηλό-
τερη γραμμή οροφής δημιουργεί 
και λίγο χαμηλότερο άνοιγμα, 
ακόμη κι έτσι όμως η πρόσβαση 
γίνεται εύκολα, αφού οι πόρτες 
ανοίγουν αρκετά. Υπάρχουν βολι-
κές θήκες, τόσο στις πόρτες όσο 
και στις πλάτες των καθισμάτων, 
θύρες φόρτισης, ενώ τα παράθυ-
ρα είναι μεγάλα παρά την coupe 
γραμμή της οροφής.

Έκπληξη ωστόσο αποτελεί ο 
χώρος των αποσκευών, παρά την 
έντονη κλίση του πίσω πρμπρίζ 
που εμποδίζει να το φορτώσεις 
έως την οροφή. Έτσι λοιπόν, 
εδώ έχουμε 513 λίτρα χωρητι-
κότητα, μεταβαλλόμενο δάπεδο 
αλλά και ρεζέρβα. Ωστόσο, αυτά 
στην μικρο-υβριδική έκδοση του 
μοντέλου, αφού η full hybrid έχει 
μειωμένο χώρο στα 480 λίτρα.

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά
Renault Arkana TCe 140 
EDC Hybrid MHEV
Κυβισμός: 1.333 cc

Ισχύς: 140 ps / 4500 rpm

Ροπή: 260 Nm / 1750-3500 
rpm

0-100 km/h: 9,8 sec

Τελική ταχύτητα: 205 km/h

Μέση κατανάλωση*: 5,8-
6,1

Εκπομπές CO2*: 132-138

Βάρος (κενό): 1336 kg

Ρεζερβουάρ: 50 lt

Χώρος αποσκευών: 513 lt

*εργοστασιακή μέτρηση 
κατά WLTP

Αρχική τιμή Renault 
Arkana 1.3 TCe 140hp 
Expression: 26.490€
Τιμή αυτοκινήτου 
δοκιμής: 26.490€

Αποκλειστικά υβριδικό και αυτόματο
Το μόνο που έχει να επιλέξει ο υποψήφιος αγοραστής ενός Arkana είναι το 
αν θέλει να είναι λίγο ή πολύ υβριδικό. Υπάρχουν δηλαδή μόνο δύο επιλο-
γές, αποκλειστικά υβριδικές και αποκλειστικά αυτόματες. Η βασική επιλογή, 
όπως στο αυτοκίνητο της δοκιμής, έχει έναν βενζινοκινητήρα 1.3 λίτρων, με 
turbo και μικρο-υβριδική τεχνολογία 12V. Πρακτικά μιλάμε για μικρή ηλε-
κτρική υποβοήθηση που στοχεύει κυρίως στη μείωση των ρύπων. Έτσι το 
Arkana 1.3 TCe αποδίδει 140 ίππους και 260 Nm ροπής, ενώ συνδυάζεται 
αποκλειστικά με αυτόματο 7τάχυτο κιβώτιο EDC.
Η δεύτερη επιλογή εδώ είναι εντελώς διαφορετική. Η έκδοση Arkana E-Tech 
είναι μια πλήρως υβριδική, αυτοφορτιζόμενη έκδοση με 145 ίππους και ένα 
διαφορετικό 6άρι αυτόματο κιβώτιο. Σε αυτή την περίπτωση ο θερμικός κι-
νητήρας υποστηρίζεται πλήρως από έναν αποδοτικό ηλεκτροκινητήρα, ενώ 
δίνεται η επιλογή της πλήρως ηλεκτρικής κίνησης, έστω και για λίγο.
Θα μείνουμε όμως στο μικρο-υβριδικό Arkana, όπου ο θερμικός κινητή-
ρας είναι αυτός που κινεί κατ’ αποκλειστικότητα το αυτοκίνητο. Το μικρό 
ηλεκτρομοτέρ λειτουργεί βοηθητικά, κυρίως στο ρολάρισμα, εξοικονομώντας 
κυρίως ρύπους φτάνοντας στα 132 γρ. CO2 ανά χλμ. Όσο για την κατανάλω-
ση, χωρίς κόπο και πάντα με την υποστήριξη της λειτουργίας ECO, σε μικτή 
χρήση είδαμε κοντά στα 7,2-7,5 λτ/100 χλμ, ενώ σε ταξίδι μπορεί να μειωθεί 
και στα 6,5 λτ/100 χλμ. Εξαιρετικές τιμές, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε 
με ένα SUV, έστω και coupe, βάρους 1.340 κιλών.
Το υβριδικό σύστημα είναι τεχνολογίας 12V, ενώ λειτουργεί σε συνδυασμό 
με το γνώριμο 7-τάχυτο EDC κιβώτιο διπλού συμπλέκτη της Renault. Αυτό 
είναι απολύτως ομαλό σε αλλαγές, αθόρυβο και με καλή απόκριση. Το μονα-
δικό του αρνητικό, όπως και σε άλλα μοντέλα με αυτό το κιβώτιο, είναι μια 
ανεπαίσθητη υστέρηση, κυρίως στο ξεκίνημα από στάση.

RENAULT ARKANA 1.3 TCE 140PS
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ΤΌ VOLKSWAGEN 
TIGUAN 
ΑΝΑΝΈΏΘΗΚΈ και 
παρότι οι αλλαγές 
δεν εντοπίζονται 
εύκολα με την πρώτη 
ματιά, το μοντέλο 
είναι αισθητά πιο 
προηγμένο τεχνολογικά 
αλλά και πιο φρέσκο 
σχεδιαστικά.

Volkswagen Tiguan 1.5 
TSI DSG: Τόσο… όσο!

Οι πιο ορατές 
αλλαγές στο 
ανανεωμέ-
νο Tiguan 

βρίσκονται στο εμπρός 
μέρος. Έτσι βρίσκουμε νέ-
ας σχεδίασης φώτα, λιγό-
τερο τετραγωνισμένα από 
πριν και μία μεγαλύτερη 
μάσκα. Μαζί βεβαίως με 
το νέο και μεγαλύτερο 
σήμα της Volkswagen. 
Παρότι όλα είναι σχεδια-
σμένα από την αρχή, το 
Tiguan παραμένει το ίδιο 
οικείο και φυσικά άμεσα 
αναγνωρίσιμο στο δρόμο.

Στο πίσω μέρος οι αλλα-
γές είναι πιο περιορισμέ-
νες, αφού έχουν αλλάξει 
ανεπαίσθητα τα φώτα, 
υπάρχει αναγραφή του 
μοντέλου πλέον στο κέ-
ντρο και με μεγάλα γράμ-
ματα αλλά και νέο σήμα 
της VW. Στα χέρια μας 
έφτασε η σπορ έκδοση 
R-Line, η οποία και έχει 
ένα πιο σπορ παρουσια-
στικό χάρη στους διαφο-
ρετικούς προφυλακτήρες, 
τα χαμηλότερα μαρσπιέ 
στο χρώμα του αυτοκινή-
του αλλά και τις μεγάλες 
ζάντες 19 ιντσών.

Δείτε τη video-δοκιμή στο κανάλι μας στο YouTube:  
 https://youtu.be/JSZsNpYDNHo
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ΔΟΚΙΜΗ VOLKSWAGEN TIGUAN 1.5 TSI DSG

Αλλαγές και στο εσωτερικό
Περισσότερη ουσία έχουν οι αλλαγές στην καμπίνα. 
Έτσι εκ πρώτης βρίσκουμε ένα νέο τιμόνι, με νέο 
σήμα αλλά και νέα χειριστήρια αφής. Γενικότερα 
στο εσωτερικό υπάρχουν νέα χειριστήρια αφής, 
όπως ήδη συμβαίνει και στο Golf. Το σύστημα 
infotainment έχει οθόνη αφής 8’’ ως στάνταρ, ενώ 
η έκδοση της δοκιμής μας έχει την μεγαλύτερη 
οθόνη 9,2”. Το σύστημα είναι εξελληνισμένο και 
γενικότερα πολύ εύκολο και ευχάριστο στη χρήση. 
Διατίθεται με ασύρματο Apple CarPlay και Android 
Auto, ενώ διαθέσιμες είναι και θύρες USB Type C.

Ο πίνακας οργάνων είναι επίσης νέος, ψηφιακός 
και με δυνατότητα αλλαγής στην απεικόνιση. Αν 
και οι πολύ βασικές εκδόσεις του Volkswagen 
Tiguan έχουν αναλογικά όργανα. Η ποιότητα είναι 
πολύ προσεγμένη με ευχάριστα υλικά στην υφή, 
μαλακά και στιβαρά, ενώ υπάρχουν πολλές και βο-
λικές θήκες στην κονσόλα, ένα μεγάλο υποβραχιόνι-
ο αλλά και τεράστιες θήκες στις πόρτες με επέν-
δυση μοκέτας εσωτερικά. Σχεδιαστικά το ταμπλό 
ακολουθεί μια πιο συντηρητική προσέγγιση. Όμως 
η συνολική ευκολία και οι ανέσεις στο Tiguan το 
καθιστούν από τα καλύτερα SUV για καθημερινή 
χρήση.

Εξαιρετική είναι και η άνεση για τους πίσω επιβά-
τες, ακόμη και για τρεις ενήλικες. Υπάρχουν θήκες 
στις πλάτες των καθισμάτων, θύρα USB-C, ανεξάρ-
τητα χειριστήρια για τον κλιματισμό, σε κάποιες 
εκδόσεις, αλλά και μεγάλα παράθυρα που χαρίζουν 
καλή ορατότητα προς τα έξω. Έχουμε άφθονο χώρο 
στα πόδια και στο κεφάλι, ενώ πολύ πρακτικά είναι 
τα ανεξάρτητα συρόμενα κατά 16 εκ. πίσω καθίσμα-
τα. Έτσι ανάλογα με τη θέση τους ο οδηγός μπορεί 
να επιλέξει αν θα χρειαστεί ευρυχωρία για τους 
επιβάτες ή τις αποσκευές.

Όσο για τον χώρο φόρτωσης, με τα καθίσματα στην 
τέρμα πίσω θέση τα 520 λίτρα είναι υπέρ αρκετά. 
Μάλιστα με τα συρόμενα προς τα εμπρός καθίσμα-
τα ο χώρος αυξάνεται στα 615 λίτρα, χώρος που το-
ποθετεί το Tiguan ανάμεσα στα πιο ευρύχωρα SUV, 
τουλάχιστον ως προς τον χώρο φόρτωσης. Επίσης 
τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνουν ανεξάρτητα αλλά 
και αυτόματα από διακόπτες στον χώρο φόρτωσης.

Κινητήρας  
& κιβώτιο ταχυτήτων
Η γκάμα του Tiguan περιλαμβάνει όλες 
τις επιλογές, από 130 έως 320 ίππους. 
Βενζίνη, πετρέλαιο, μηχανικό ή αυτόματο 
κιβώτιο, κίνηση εμπρός ή σε όλους τους 
τροχούς, ακόμη και μια plug-in υβριδική 
επιλογή. Η χρυσή τομή ίσως σε αυτές τις 
εκδόσεις είναι το μοντέλο της δοκιμής μας, 
η έκδοση βενζίνης 1.5 TSI με 150 ίππους 
και αυτόματο κιβώτιο DSG. Ο κινητή-
ρας αυτός είναι ο γνώριμος TSI Evo με 
τεχνολογία ACT και δυνατότητα απενερ-
γοποίησης των δύο από τους τέσσερις 
κυλίνδρους για εξοικονόμηση καυσίμου και 
χαμηλότερους ρύπους. Η μέση κατανάλωση 
σύμφωνα με το εργοστάσιο είναι στα 7,2 
λτ/100 χλμ, αν και στα χέρια μας το Tiguan 
“έγραψε” κοντά στα 9 λτ/100 χλμ.

Το κιβώτιο DSG είναι βεβαίως αυτόματο δι-
πλού συμπλέκτη και είναι το ίδιο που χρη-
σιμοποιεί η μάρκα στην πλειοψηφία των 
μοντέλων της. Αυτό προσφέρει αστραπιαίες 
αλλαγές ταχυτήτων και μια εξαιρετική 
άνεση στην οδήγηση, αφού είναι αθόρυβο. 
Το μοναδικό ίσως αρνητικό του στοιχείο 
είναι μια μικρή καθυστέρηση που δημιουρ-
γείται στις εκκινήσεις από στάση, αφού θα 
χρειαστεί σχεδόν 1 δευτερόλεπτο από τη 
στιγμή που θα πατήσουμε το γκάζι μέχρι το 
αυτοκίνητο να ξεκινήσει να κινείται.

Τα προφίλ οδήγησης είναι τρία, Eco, 
Normal και Sport, ενώ υπάρχει και μια 
έξτρα επιλογή όπου ο οδηγός μπορεί να 
παραμετροποιήσει το αυτοκίνητο σύμφωνα 
με το δικό του στυλ. Οι επιλογές στα προε-
πιλεγμένα προγράμματα οδήγησης επη-
ρεάζουν την απόκριση του κινητήρα, την 
αίσθηση του τιμονιού και τη λειτουργία του 
αυτόματου κιβωτίου. Διαθέσιμη τέλος είναι 
και η χειροκίνητη επιλογή στο κιβώτιο τα-
χυτήτων, όπου ο οδηγός μπορεί να αναλά-
βει τις αλλαγές τόσο από τον επιλογέα όσο 
και από τα paddles πίσω από το τιμόνι.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Volkswagen Tiguan 1.5 
TSI 150PS ACT EVO 
DSG R-Line
Κυβισμός: 1.498 cc

Ισχύς: 150 ps

Ροπή: 250 Nm / 1500-
3500 rpm

0-100 km/h: 9,2 sec

Τελική ταχύτητα: 202 
km/h

Μέση κατανάλωση*: 7,2

Εκπομπές CO2*: 164

Τέλη κυκλοφορίας: 115€

Βάρος (κενό): - kg

Ρεζερβουάρ: 58 lt

Χώρος αποσκευών: 520-
615 lt

*εργοστασιακή μέτρηση 
κατά WLTP

Αρχική τιμή Volkswagen 
Tiguan 1.5 TSI 130ps 
Life: 26.800€
Τιμή αυτοκινήτου 
δοκιμής: 37.000€

Αρνητικά
•  Τιμή έκδοσης 1.5 TSI R-Line

•  Διακόπτες αφής στο τιμόνι

•  Μικρή καθυστέρηση στο κιβώτιο ταχυτήτων κατά την εκκίνηση

Θετικά
•  Εξοπλισμός βασικής έκδοσης

•  Ποιότητα κύλισης και ηχομόνωση

•  Πρακτικότητα και χώροι

Οδική  
συμπεριφορά
Η ανάρτηση του Tiguan είναι 
ρυθμισμένη για άνεση σε όλες 
τις συνθήκες, αν και μέρος από 
αυτή την άνεση χάνεται σε αυτή 
εδώ την έκδοση R-Line με τις 
19άρες ζάντες. Πάντως είναι 
αρκετά αθόρυβο και στην πόλη 
αλλά κυρίως στο ταξίδι και θα 
κάνει με τεράστια άνεση μεγάλα 
ταξίδια. Στο ανοιχτό δρόμο 
βοηθά φυσικά και το Adaptive 
Cruise Control, μαζί με μια 
ολόκληρη παλέτα νέων συστη-
μάτων στο Tiguan που προσφέ-
ρουν έξτρα άνεση και ασφάλεια. 
Στοιχεία όπως LED προβολείς 
με αυτόματη εναλλαγή μεσαίας 
και μεγάλης σκάλας, αισθητήρες 
βροχής αλλά και αισθητήρες 
παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, 
όλα ως στάνταρ.

Τιμή
Τα επίπεδα εξοπλισμού στο 
Tiguan είναι τα Life και R-Line. 
Η βασική Life, ξεκινά από 
26.800 ευρώ με τους 130 ίππους, 
ενώ με τον ίδιο κινητήρα όπως 
εδώ και 150 ίππους, από 27.800 
ευρώ. Το αυτοκίνητο της δοκι-
μής μας στο επίπεδο εξοπλισμού 
R-Line κοστίζει 37.000 ευρώ.
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Nissan Qashqai 
158ps X-Tronic: 
Η “σωστή” 
έκδοση

Αυτή είναι η 3η γενιά Qashqai, μια ιστορία που κρατά από το 2006 όταν και κυκλοφόρη-
σε η 1η γενιά. Από τότε το μοντέλο έχει γράψει τεράστιες επιτυχίες, ενώ στην Ελλάδα 
καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, έχοντας πουλήσει περίπου 40.000 αυτοκίνη-
τα. Είναι ένα αδιαμφισβήτητο best seller για τη χώρα μας και μάλιστα το δεύτερο 

δημοφιλέστερο μοντέλο ανεξαρτήτου κατηγορίας.

Τώρα, το νέο Qashqai έχει όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το σύγχρονο DNA της Nissan, 
όπως η μεγάλη μάσκα σχήματος V μπροστά και φυσικά οι τυπικές γραμμές πίσω, γύρω 
από την πινακίδα μαζί με τη γενικότερη φιλοσοφία των φώτων. Ενδιαφέρον έχουν τα 
LED φώτα σε σχήμα πλάγιου V, που ενσωματώνουν τα φώτα ημέρας και τους προβολείς, 
αλλά και οι τριγωνικοί αεραγωγοί στον εμπρός προφυλακτήρα. Και οι λεπτομέρειες δεν 
σταματούν εδώ, αφού έχουμε αναγραφή του μοντέλου στα εμπρός φτερά, τονισμένα 
τόξα γύρω από τους τροχούς, εφέ αιωρούμενης οροφής, αλλά και κάποια αεροδυνα-
μικά “κοψίματα” στο τέλος των πίσω φτερών. Όσο για τις διαστάσεις, το νέο Qashqai 
μεγάλωσε σε μήκος, πλάτος και ύψος, φτάνοντας πλέον στα 4,42 μέτρα.

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

Το τιμόνι είναι και αυτό καινούριο, επίπεδο στο κάτω 
τμήμα, τριάκτινο και γεμάτο διακόπτες. Η οθόνη του 
συστήματος infotainment (8’’ ή 9’’ ανάλογα με την 
έκδοση) ξεχωρίζει από το ταμπλό και “αιωρείται” 
χωρίς να ενοχλεί τον οδηγό. Υπάρχει ελληνικό menu, 
Apple CarPlay/Android Auto και κάμερα οπισθοπο-
ρείας.

Ο πίνακας οργάνων στις εκδόσεις Elite και Premium 
είναι αναλογικός, ενώ οι πλουσιότερες έχουν πλή-
ρως ψηφιακά όργανα στις 12,3’’. Θετικό είναι πως 
από την Premium υπάρχει αυτόματος διζωνικός 
κλιματισμός, με φυσικά χειριστήρια, χωριστά από 
την κεντρική οθόνη. Όλοι οι διακόπτες μάλιστα στο 
εσωτερικό του μοντέλου είναι ποιοτικοί και στιβαροί, 
ενώ διαθέσιμες και δύο θύρες USB.

Όσο για τους χώρους, εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι 
η άνεση έχει βελτιωθεί. Μάλιστα έχει δοθεί προσο-
χή και στη διαδικασία της επιβίβασης, με τις πίσω 
πόρτες να ανοίγουν σχεδόν κάθετα (85 μοίρες). Ο 
χώρος αποσκευών στο νέο Qashqai φτάνει στα 504 
λίτρα. μια σημαντική βελτίωση εκεί που “πονούσε” το 
προηγούμενο μοντέλο.

ΤΌ QASHQAI ΑΛΛΑΞΈ και απέκτησε φρέσκια εικόνα, περισσότερη 
ποιότητα και καλύτερους χώρους. Όμως απέκτησε και δύο 
ενδιαφέρουσες εκδόσεις κινητήρα. Σήμερα γνωρίζουμε την καλύτερη 
εξ αυτών, με 158 ίππους και στάνταρ το αυτόματο κιβώτιο X-Tronic.
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ΔΟΚΙΜΗ NISSAN QASHQAI 158PS X-TRONIC

Αποκλειστικά  
ως ήπια υβριδικό
Το Qashqai διατίθεται αρχικά με έναν μόνο 
κινητήρα βενζίνης 1,3 λίτρων με Turbo και δύο 
επίπεδα ισχύος. Η βασική έκδοση αποδίδει 140 
ίππους και συνδυάζεται με 6-τάχυτο μηχανικό 
κιβώτιο. Ωστόσο η έκδοση της δοκιμής μας 
είναι η ισχυρότερη με 158 ίππους και αυτόματο 
κιβώτιο X-Tronic. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα 
και τετρακίνησης, ενώ οι εκδόσεις των 140 
ίππων έχουν αποκλειστικά την κίνηση εμπρός. 
Όλες οι εκδόσεις πάντως συνδυάζονται ως 
στάνταρ με ένα μικρο-υβριδικό σύστημα 12V, 
το οποίο αν και δε μπορεί να κινήσει το αυ-
τοκίνητο αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, 
συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης και 
των ρύπων.

Η Nissan ανακοινώνει μέση τιμή κατανάλω-
σης τα 6,3 λτ./100 χλμ για την έκδοση των 158 
ίππων, αν και μια πιο ρεαλιστική είναι κοντά 
στα 70-7,5  λτ/100 χλμ. Που και πάλι είναι μια 
εξαιρετικά χαμηλή τιμή για βενζινοκίνητο SUV 
αυτού του μεγέθους.

Κιβώτιο X-Tronic
Οι ισχυρότερες επιλογές στο Qashqai είναι 
διαθέσιμες αποκλειστικά ως αυτόματες, με ένα 
CVT κιβώτιο, συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσε-
ων. Η Nissan το ονομάζει X-Tronic και πρό-
κειται για ένα από τα καλύτερα συστήματα του 
είδους αφού δεν παρατηρείται το φαινόμενο 
“ζορίσματος” που συνήθως συναντάμε σε άλλα 
μοντέλα με αντίστοιχη μετάδοση. Σε κανονική, 
ήρεμη οδήγηση το κιβώτιο ταχυτήτων είναι 
πλήρως αθόρυβο και η μεταβολή του βήματος 
γίνεται ομαλά.

Ακόμη και αν ο οδηγός απαιτήσει τη μέγιστη 
επιτάχυνση, το κιβώτιο ανταποκρίνεται θετικά 
και μόνο αν επιμείνει στο γκάζι κάποιος θα 
ακούσει τον κινητήρα να περιστρέφεται σταθε-
ρά σε υψηλές στροφές. Εκεί όμως που το CVT 
γίνεται πιο απολαυστικό είναι εντός πόλης, 
εξασφαλίζοντας και τη μέγιστη δυνατή άνεση. 
Υπάρχει και μια επιλογή όπου ο οδηγός μπορεί 
να κάνει “χειροκίνητα” τις αλλαγές, με το σύ-
στημα να προσομοιώνει 7 σχέσεις που αλλά-
ζουν από μικρά paddles πίσω από το τιμόνι.

Οδική συμπεριφορά
Πέρα από το κομμάτι των επιδόσεων και του 
κιβωτίου ταχυτήτων, το Qashqai είναι ένα πολύ 
ποιοτικό αυτοκίνητο και αυτό το καταλαβαίνεις 
αμέσως. Υπάρχει προσεγμένη ηχομόνωση, κάτι 
που παρέχει ακόμη περισσότερη άνεση, κυρίως 
στα ταξίδια. Επίσης η νέα γενιά είναι και 
αισθητά πιο στιβαρή από ότι πριν, αλλά και πιο 
ελαφριά. Οι πόρτες, τα φτερά και το καπό του 
κινητήρα είναι από αλουμίνιο για χαμηλότερο 
βάρος. Και το χαμηλότερο βάρος σημαίνει καλύ-
τερες επιδόσεις αλλά και χαμηλότερους ρύπους.

Η ανάρτηση ακολουθεί γνώριμες λύσεις και 
είναι ρυθμισμένη για τη μέγιστη άνεση. Αν ο 
οδηγός κινηθεί πιο επιθετικά σε δρόμους με 
στροφές θα εμφανιστούν κλίσεις, που ακόμη κι 
έτσι δε θα φτάσουν να προβληματίσουν ούτε 
στο όριο. Πίσω σχεδόν όλα τα δικίνητα Qashqai 
έχουν ημιάκαμπτο άξονα. Και λέμε “σχεδόν” 
γιατί αν θέλει κάποιος ανεξάρτητη ανάρτηση 
και κίνηση εμπρός, θα πρέπει να το επιλέξει 
την πολύ πλούσια έκδοση εξοπλισμού. Όμως 
ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση έχουν και οι τετρα-
κίνητες εκδόσεις, από το επίπεδο εξοπλισμού 
N-Connecta και πάνω.

Το τιμόνι είναι αρκετά ελαφρύ σαν αίσθηση, 
κάτι που θα εκτιμηθεί εντός πόλης και σε 
ελιγμούς, όμως σε πιο απαιτητικές διαδρομές 
ο ψαγμένος οδηγός δε θα βρει το feedback 
που ίσως αναζητά. Στην επιλογή Sport από τα 
επιλέξιμα προγράμματα τoυ D-Mode αποκτά 
μια τεχνητή βαρύτητα που σαφώς βελτιώνει 
την αίσθηση.

Εξοπλισμός και τιμές
Το Nissan Qashqai διατίθεται στην Ελλάδα σε 6 επίπεδα εξοπλισμού: Elite, 
Premium, N-Connecta, N-Connecta Feel, Techna και Techna Plus. Η βασι-
κή έκδοση Elite ξεκινά από τις 25.490 ευρώ. Ωστόσο η αυτή που αναμένε-
ται να συγκεντρώσει τις περισσότερες πωλήσεις είναι η Premium σαν το 
αυτοκίνητο της δοκιμής. Αυτό μεταξύ άλλων διαθέτει ολόκληρη την παλέτα 
συστημάτων ασφαλείας της Nissan, υποβοήθηση υψηλής δέσμης προβο-
λέων, ειδοποίηση αλλαγής λωρίδας με επέμβαση στο τιμόνι, ανάγνωση 
οδικών σημάτων, προειδοποίηση κάθετης κίνησης οχήματος κατά την 
όπισθεν, αυτόματο φρενάρισμα με αναγνώριση αυτοκινήτων, δικύκλων 
και πεζών, προειδοποίηση τυφλού σημείου και εποπτεία προσοχής του 
οδηγού. Ακόμη υπάρχουν αισθητήρες φωτός και βροχής, αισθητήρες παρ-
καρίσματος και καμερα, οθόνη αφής 8 ιντσών, μπουτόν εκκίνησης κινητή-
ρα, cruise control, επιλέξιμα προφίλ οδήγησης, κλήση έκτακτης ανάγκης, 
όλες οι ηλεκτρικές ευκολίες και μαζί αυτόματα αναδιπλούμενοι καθρέπτες, 
αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, ζάντες αλουμινίου 17’’ και φώτα LED 
εμπρός και πίσω. Με όλα αυτά η έκδοση της δοκιμής μας με τον ισχυρότε-
ρο κινητήρα 158 ίππων και το αυτόματο κιβώτιο κοστίζει 30.790 ευρώ.

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά
Nissan Qashqai 1.3 DiG-T 
158ps Hybrid X-Tronic 
4X2
Κυβισμός: 1.332 cc

Ισχύς: 158 ps/5.500 rpm

Ροπή: 270 Nm/1.650-4.000 
rpm

0-100 km/h: 9,2 sec

Τελική ταχύτητα: 199 km/h

Μέση κατανάλωση*: 6,3 
lt/100km

Εκπομπές CO2*: 142 g/km

Βάρος: 1.468 kg

Ρεζερβουάρ: 55 lt

Χώρος αποσκευών: 436-
504 lt

*εργοστασιακή μέτρηση 
κατά WLTP

Αρχική τιμή Nissan 
Qashqai 1.3 DiG-T 140ps 
Elite: 25.490€
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής 
1.3 158ps Premium 
X-Tronic: 30.790€

Αρνητικά
•  Τιμή

•  Απουσία οθόνης αφής στη 
βασική έκδοση

Θετικά
•  Επιδόσεις και κατανάλωση

•  Χώροι

•  Ποιότητα
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Συνεργασία επόμενου 
επιπέδου
Το τρισδιάστατο σχέδιο προσθέτει ένα 
ακόμα χρήσιμο εργαλείο στη φαρέτρα 
του σύγχρονου σχεδιαστή. Οι συνάδελ-
φοι μπορούν, πλέον, να εργαστούν μαζί 
την ίδια στιγμή, στο ίδιο έργο, ανεξάρτη-
τα από την απόσταση μεταξύ τους. Δύο 
σχεδιαστές μπορούν να επικοινωνήσουν 
μεταξύ τους μέσω του εργαλείου 3D 
χρησιμοποιώντας το VR headset και ένα 
μικρόφωνο. Φυσικά μέσω σύνδεσης στο 
internet. Στη συνέχεια, μπορούν να μι-
λήσουν, να μοιραστούν την πληροφορία 
του τι έκανε ο καθένας μόνος του, αλλά 
και να συνεργαστούν σε κοινά project. 
Και όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να 
φύγουν από το σπίτι, τα γραφεία τους, 
ή οπουδήποτε και να βρίσκονται στον 
κόσμο.

Παράλληλα, με τη χρήση αυτής της τε-
χνολογίας έχει βελτιστοποιηθεί και η ροή 
της δουλειάς. Τα μοντέλα κατασκευάζο-
νται χρησιμοποιώντας το τρισδιάστατο 
σχέδιο πριν εξαχθούν σε ψηφιακό αρχεί-
ο. Τα αρχεία στη συνέχεια χρησιμοποι-
ούνται από όλους όσοι αποτελούν μέρος 
της γραμμής σχεδιασμού και παραγωγής 
ενός οχήματος. Για παράδειγμα, οι σχεδι-
αστές μπορούν να παραδώσουν ένα 
ψηφιακό αντίγραφο της δουλειάς τους σε 
έναν μοντελιστή που κάνει μια φυσική 
μακέτα του σχεδίου ή σε έναν μηχανικό 
που θα εκτιμήσει τη δυνατότητα εφαρμο-
γής της θεωρίας στην πράξη.

Το νέο μολύβι  
επαυξημένης  
πραγματικότητας
Εδώ και αρκετό καιρό, η ψηφιακή σχεδί-
αση προσφέρει σε όσους εργάζονται στο 
design τη δύναμη να υλοποιούν περισ-
σότερες επαναλήψεις της ιδέας τους, να 
εργάζονται πιο γρήγορα και να προχω-
ρούν τη δουλειά τους πιο κάτω, χωρίς 
να χάνουν χρόνο. Εκτός από τη μείωση 
του κόστους και του χρόνου κατασκευής, 
αυτή η νέα τεχνολογία διευκολύνει και 
την εύκολη αναθεώρηση των σχεδίων, 
χωρίς κόστος. Συγκεκριμένα, οι σχεδι-
αστές μπορούν τώρα να ζωγραφίσουν 
συγκεκριμένες λεπτομέρειες του σχεδίου 
τους με μεγαλύτερη ακρίβεια, να πει-
ραματιστούν με διαφορετικούς τύπους 
επιφανειών, να εργαστούν με εργαλεία 
κατοπτρισμού για να μετατρέψουν ένα 
σχήμα 2D σε τρισδιάστατο αντικείμενο, 
να επιτύχουν καλύτερο φινίρισμα σε σκί-
τσα και μοντέλα, να παρουσιάσουν έργα 
σε πραγματικό χρόνο και να δώσουν ζωή 
στα σχέδιά τους χάρη στους τρισδιάστα-
τους εκτυπωτές. Οι σύγχρονοι σχεδια-
στές εξελίσσονται, έτσι, σε σχεδιαστές 
μιας επαυξημένης πραγματικότητας.

Σύμφωνα με τον Udo, «Οι παραδοσιακές 
μέθοδοι εξακολουθούν να παίζουν ρόλο». 
Οι ψηφιακές και φυσικές τεχνικές πάνε 
χέρι-χέρι. Η καθεμία παίζει τον ρόλο της 
στη διαδικασία εξέλιξης και κατασκευ-
ής ενός αυτοκινήτου. Οι μοντελιστές 
συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον πηλό 
για την κατασκευή μοντέλων, ένα υλικό 
ιδανικό, απαραίτητο για την επιτυχία 
ενός σχεδίου στα τελικά στάδια της 
διαδικασίας σχεδίασης. Αναλόγως, και 
το σχέδιο 3D δεν υποκαθιστά το ταλέντο 
του σχεδιαστή, ο οποίος εξακολουθεί και 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλης της 
διαδικασίας.

Έτσι γίνεται  
η 3D σχεδίαση 
ενός αυτοκινήτου
ΌΠΏΣ ΣΥΜΒΑΊΝΈΊ ΜΈ ΤΊΣ ΤΑΊΝΊΈΣ, τα βιντεοπαιχνίδια 
και τη χαρτογράφηση τοπίου, τις τελευταίες δεκαετίες η 
αυτοκινητοβιομηχανία έχει ενσωματώσει περισσότερες 
τεχνολογικές εξελίξεις στην 3D μοντελοποίηση.

Στις μέρες μας, για να φτάσει ένα αυτοκίνητο στη γραμμή παραγωγής, πρέπει πρώτα να 
αποκτήσει 3D υπόσταση. Αυτή η αποστολή ανατίθεται στους σχεδιαστές, των οποίων 
η φαρέτρα των ψηφιακών εργαλείων μεγαλώνει συνεχώς. Ένα τέτοιο εργαλείο απο-
τελεί και το τρισδιάστατο (3D) σχέδιο, μια τεχνολογία που δίνει τη δυνατότητα στους 

designers να σχεδιάσουν χωρίς να χρησιμοποιούν μολύβι ή σχεδιαστήριο.

Καλωσορίσατε στο μέλλον!
Ένας άνδρας με γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και ένα χειριστήριο σε κάθε χέρι, στέκεται 
στη μέση μιας αίθουσας χειρονομώντας έντονα. Μοιάζει να σχεδιάζει αόρατες γραμμές στον 
αέρα. Μία περίεργη σκηνή που παραπέμπει στον κόσμο των παιχνιδιών εικονικής πραγμα-
τικότητας. Και όμως, ο Udo (αυτό είναι το όνομά του) δεν παίζει κάποιο παιχνίδι… αλλά είναι 
designer! Και δουλεύει πολύ σκληρά. Το τελευταίο του gadget είναι ένα πρόγραμμα σχεδία-
σης 3D. Μία μέθοδος σχεδιασμού που έχει ήδη υιοθετηθεί από το τμήμα design του Renault 
Group.

Τι περιλαμβάνει το 
τρισδιάστατο σχέδιο;
Το τρισδιάστατο σχέδιο είναι μια μορφή 
διαισθητικής τεχνολογίας που επιτρέ-
πει «τη ζωγραφική στον αέρα», παντού 
γύρω σας. Τι είναι όμως η ζωγραφική 
στον αέρα; Ο Πάμπλο Πικάσο είχε ήδη 
πειραματιστεί με αυτή την τεχνική από 
το 1949. Ο διάσημος Ισπανός καλλιτέ-
χνης αντικατέστησε το μολύβι με ένα 
αναπτήρα για να δημιουργήσει τα δικά 
του έργα με το «φως που χορεύει». Αυτά 
τα πρωτόλεια σχέδια απαθανατίστηκαν 
από τον φωτογράφο Gjon Mili και η τε-
χνική έμεινε γνωστή ως light painting 
(ή light design). Ήταν μια μορφή 
τέχνης που, ακόμη και τότε, έκανε τις 
ιδέες να ζωντανεύουν στον αέρα.

Σήμερα, το τρισδιάστατο σχέδιο ακο-
λουθεί σχεδόν την ίδια ιδέα, χωρίς 
όμως τον αναπτήρα και τη φωτογραφι-
κή μηχανή. Η τεχνική απαιτεί τη χρήση 
μιας συσκευής εικονικής πραγματικό-
τητας VR (Virtual Reality). Η εφεύρεση 
αυτή, που χρονολογείται πριν από 50 
χρόνια, έγινε ευρέως διαδεδομένη 
εδώ και δέκα περίπου χρόνια, καθώς 
χρησιμοποιήθηκε για την εξέλιξη video 
games. Με το headset (γυαλιά και 
ακουστικά) σταθερά τοποθετημένο και 
συνδεδεμένο, ο σχεδιαστής βυθίζεται 
σε ένα, εξ ολοκλήρου εικονικό, στούντιο 
σχεδίασης 360 μοιρών. Χρησιμοποιώ-
ντας δύο χειριστήρια (ένα σε κάθε χέρι), 
μπορεί να επιλέξει χρώματα από μια 
παλέτα, να σχεδιάσει γραμμές, να δημι-
ουργήσει σχήματα, να γεμίσει επιφά-
νειες και πολλά άλλα. Ένα πρόγραμμα 
υπολογιστή καταγράφει κάθε κίνηση 
και μετατρέπει σε μοντέλο τα δεδομένα.

Ψηφιακή, σχεδόν απεριόριστη, 
δημιουργική ελευθερία
Κοντά στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η δουλειά των 
σχεδιαστών είχε ήδη περάσει από μία πρώτη μετάλ-
λαξη, με τη διάδοση του σχεδίου σε ψηφιακά tablet. 
Σήμερα, το τρισδιάστατο σχέδιο πηγαίνει ένα βήμα 
παραπέρα, καθώς οι σχεδιαστές δεν χρειάζονται πλέον 
tablet, μολύβι, ποντίκι ή ακόμη και επιτραπέζιο υπο-
λογιστή για να εργαστούν. Ο σχεδιασμός εισέρχεται σε 
μια νέα εποχή. Μια εποχή όπου τα ψηφιακά εργαλεία 
βρίσκονται στην καρδιά της σχεδίασης αυτοκινήτων.

Καθώς η τεχνολογία βελτιώνεται συνεχώς, η ψηφιο-
ποίηση δίνει στους σχεδιαστές δεκαπλάσια ελευθερία 
και κάνει το έργο τους ακόμα πιο προσιτό. Ποτέ δεν 
ήταν πιο εύκολο να δημιουργήσει κανείς γρήγορα 
ένα τρισδιάστατο σχέδιο, μια προοπτική, να μοντε-
λοποιήσει σχήματα (ακόμα και σε κλίμακα 1:1) ή να 
γεμίσει τους όγκους. «Εξοικονομεί χρόνο», λέει ο Udo. 
«Χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες για να 
εκτελεστεί μια σάρωση ή ένα αρχείο δεδομένων μέσω 
ενός μηχανήματος, ενώ εδώ όλα γίνονται σε πραγμα-
τικό χρόνο. Αυτό δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα». Εν 
ολίγοις, το τρισδιάστατο σχέδιο κάνει πολύ πιο εύκολο 
το να πειραματιστεί κανείς με νέες ιδέες, καθώς αυτές 
ζωντανεύουν πολύ εύκολα.

Ποια είναι όμως τα μειονεκτήματα; Η καταπόνηση 
των ματιών, οι πονοκέφαλοι και οι πόνοι στην πλάτη 
και τις αρθρώσεις που βιώνουν ορισμένοι σχεδιαστές 
μετά από παρατεταμένη χρήση. «Το σχέδιο 360° ση-
μαίνει ότι πρέπει να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση 
και να κάνεις διαλείμματα κάθε ώρα», λέει ο Udo.

Οι μηχανικοί ήδη σκέφτονται τρόπους για να κάνουν 
την εμπειρία πιο ευχάριστη και λιγότερο περιοριστική. 
Αυτό περιλαμβάνει για αρχή ένα ελαφρύτερο headset. 
Για παράδειγμα, αναπτύσσονται γυαλιά μικτής 
πραγματικότητας, ώστε οι σχεδιαστές να μπορούν να 
σχεδιάζουν αξιοποιώντας την εικονική πραγματικότη-
τα, βλέποντας ταυτόχρονα τι συμβαίνει γύρω τους και 
αλληλεπιδρώντας με τους συναδέλφους τους.
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