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μονόκερους!

ΤΑ ΛΈΜΈ ΚΑΙ ΤΑ ΞΑΝΑΛΈΜΈ… 
ωστόσο η κατάσταση στην αγορά 
αυτοκινήτου είναι εκτός ελέγχου. 
Ο κόσμος έχει την ανάγκη να 
αγοράσει αυτοκίνητο, όμως η 
αγορά δεν μπορεί να διαχειριστεί 
τη ζήτηση! Ζούμε στιγμές που 
κάποτε θα διηγούμαστε… αν 
δηλαδή δε χειροτερέψουν ακόμη 
περισσότερο τα πράγματα!

Και για να εξηγηθούμε… η κατάσταση λίγο ή 
πολύ είναι η γνωστή με τους ημιαγωγούς 
ή καλύτερα την έλλειψη αυτών. Οι γραμμές 
παραγωγές δεν μπορούν να διαχειριστούν 

τη ζήτηση, αφού τσιπάκια δεν υπάρχουν. Τα 
εργοστάσια έχουν την πίτα, έχουν όμως και το 
μαχαίρι. Αποφασίζουν πως θα παράγουν ποιά 
μοντέλα, αν θα καταργήσουν συγκεκριμένες εκδόσεις 
και αν θα δημιουργήσουν νέες. Με εξοπλισμό που 
επηρεάζεται λιγότερο από την πρωτοφανή έλλειψη 
ημιαγωγών.

Στην άλλη άκρη του κόσμου, ανυποψίαστοι αγορα-
στές οπλίζονται με υπομονή αγοράζοντας αυτοκί-
νητα-φαντάσματα που ΘΑ παραχθούν σε κάποιους 
μήνες και θα φτάσουν στην καλύτερη περίπτωση 
εντός 1 χρόνου. Και κυρίως σε όποια τιμή θα κοστί-
ζουν την ημέρα της παράδοσης! Μπορεί και 3.000 
και 4.000 και 5.000 ευρώ ακριβότερα από σήμερα. 
Στην καλύτερη περίπτωση και αυτό, καθώς δεν είναι 
λίγες οι περιπτώσεις που τα εργοστάσια αλλάζουν τα 
πλάνα τους. Καταργούν ολόκληρες παρτίδες παραγω-
γής λόγω αλλαγής σε εξοπλισμούς και οι παραγγελίες 
των αγοραστών φεύγουν μέσα σε μια “μαύρη τρύπα”. 
Έτσι απλά…

Σε όλα αυτά προσθέστε και τα μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα που αρχίζουν να εξαφανίζονται από την 
αγορά ή να φτάνουν σε τιμές που είχαν ως καινού-
ρια. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε και τον τουρισμό. 
Μαζί με όλες τις εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων, 
οι οποίες φυσικά είναι πρακτικά αδύνατο να περιμέ-
νουν παραγγελίες 9-10-12 μηνών παράδοσης για να 
εξυπηρετήσουν το επίσης τεράστιο κύμα τουριστών 
που αναμένεται φέτος. Άρα εδώ και καιρό έχουν 
“σκουπίσει” την αγορά από ότι μεταχειρισμένο έως 
4-5 ετών υπάρχει εκεί έξω.

Και μετά τι; Ως πότε δε θα υπάρχουν αυτοκίνητα; 
Ως πότε θα ανεβαίνουν οι τιμές; Μήπως η αγορά 
αυτοκινήτου έχει αλλάξει εντελώς κι εμείς ακόμα 
ψάχνουμε μονόκερους;

EDITORIAL

Στην περίοδο όπου καύσιμα και αυτοκίνητα ακριβαίνουν 
θεαματικά… υπάρχουν ακόμα κάποια μοντέλα που 

δείχνουν να αντιστέκονται σε αυτή την κρίση. Και ένα 
από αυτά είναι ξεκάθαρα το Dacia Duster, το οποίο 

διατίθεται και με εργοστασιακό σύστημα LPG.

Το Audi Q3 45 TFSI e ή αλλιώς το Q3 αλλά plug-in υβριδικό, 
αποδιδει 245 ίππους, έχει κινητήρα 1.4 lt και μέση 

κατανάλωση κάτω από 4 lt/100 km.

Όπως συνέβη στα μικρότερα Crossland και Mokka, το Opel 
Grandland έχασε το γράμμα “Χ” από την ονομασία του, ενώ 

ταυτόχρονα απέκτησε μια μαύρη γυαλιστερή μάσκα.

Το Renault 5 αποτελεί ορόσημο για τη μάρκα, καθώς 
έχει αφήσει το στίγμα του όχι μόνο στη Renault αλλά 

και σε ολόκληρη την αυτοκίνηση.
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Porsche 911 Sport Classic:  
Το ducktail επιστρέφει!

ΤΟ ΔΈΎΤΈΡΟ 
ΑΠΟ ΤΑ ΤΈΣΣΈΡΑ 
συλλεκτικά 
αυτοκίνητα που 
έχει παρουσιάσει η 
Porsche στα πλαίσια 
του Heritage Design 
Strategy είναι η 911 
Sport Classic και θα 
παραχθεί σε 1.250 
αυτοκίνητα και 
μόνο!

Η Porsche 911 Sport Classic είναι ένα 
μοντέλο που αντλεί έμπνευση από 
την πρώτη γενιά 911 (1964-1973) 
καθώς και από την 911 Carrera RS 2.7 

του 1972. Την πλέον εμβληματική έκδοση του 
μοντέλου και μια από τις καλύτερες all time 
εκδοχές της 911 με το χαρακτηριστικό ducktail 
πίσω σπόιλερ. Η νέα ειδική έκδοση της 911 
είναι διαθέσιμη για άμεσες παραγγελίες, με τις 
πρώτες παραδόσεις να ξεκινήσουν στα ευρωπα-
ϊκά Porsche Centres από τον Ιούλιο του 2022.

Αλλαγές ουσίας
Πέρα από τα λογότυπα και τις αναφορές στην 
ιστορία του μοντέλου, η Sport Classic έχει 
μερικά χαρακτηριστικά που καμία άλλη 911 δεν 
έχει. Στοιχεία όπως ένα διαφορετικό bodykit 
που συνδυάζει φαρδύτερο φτερά, όπως των εκ-
δόσεων 911 Turbo, μια σταθερή πίσω αεροτομή 
ducktail (αντίστοιχη των θρυλικών Carrera 
RS 2.7) και τη γνώριμη double-bubble οροφή. 
Επίσης όπως συνέβη και με την πρώτη γενιά 
(997) της 911 Sport Classic το 2009, η νέα 
σειρά έχει ιδιαίτερες χρωματικές αποχρώσεις, 
εμπνευσμένες από το γκρι χρώμα των πρώτων 
356. Πιο συγκεκριμένα η νέα 911 Sport Classic 
είναι η πρώτη Porsche βαμμένη σε Sport Grey 
Metallic, ενώ διαθέσιμα είναι και τα χρώματα 
solid Black, Agate Grey Metallic kai Gentian 
Blue Metallic. Δυο βαμμένες λωρίδες σε ανοι-
χτόχρωμο Sports Grey, διατρέχουν το καπό, 
την οροφή και την πίσω αεροτομή, τονίζοντας 
ακόμη περισσότερο το ύφος της ξεχωριστής 
έκδοσης.

Στο εσωτερικό, το γνώριμο μοτίβο «Pepita» 
καλύπτει τις επενδύσεις των θυρών και το 
κεντρικό τμήμα των semi-aniline-δερμάτινων 
καθισμάτων σε Black/Classic Cognac αποχρώ-
σεις, δημιουργώντας μια διακριτική, υψηλής 
αισθητικής αντίθεση με το χρώμα του αμαξώ-
ματος.

Η ισχυρότερη  
χειροκίνητη 911
Η Sport Classic είναι μοναδική και στον 
κινητήρα. Συγκεκριμένα ο flat-six κινητήρας 
των 3,7 λίτρων συνδυάζεται με δύο turbo και 
αποδίδει 550 ίππους. Η κίνηση μεταφέρεται 
στους πίσω τροχούς και σε συνδυασμό με το 
7άρι χειροκίνητο κιβώτιο. Αυτό σημαίνει ότι 
η νέα 911 Sport Classic είναι η πιο δυνατή 
911 με χειροκίνητο κιβώτιο!

Το κιβώτιο διαθέτει auto-blip, όπως ονο-
μάζει η Porsche την τεχνολογία της τύπου 
Rev-Matching. Aνεβάζει δηλαδή στιγμιαία 
τις στροφές του κινητήρα σε κάθε κατέβασμα 
ταχύτητας, προσομειώνοντας την τεχνική 
μύτη-τακούνι. Η σπορ εξάτμιση είναι επίσης 
ειδικά φτιαγμένη για τη συγκεκριμένη έκδο-
ση, παράγοντας έναν μοναδικό ήχο. Τέλος, 
η ανάρτηση, προέρχεται από τις 911 Turbo 
και 911 GTS, είναι κατά 10 χλστ. χαμηλότερη 
και συνδυάζεται με το, στάνταρ εδώ, Porsche 
Active Suspension Management (PASM).
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Αυτό είναι το  
νέο Honda Civic 
e:HEV

Η HONDA 
ΑΠΟΚΑΛΎΨΈ 
τις λεπτομέρειες 
για την 
ευρωπαϊκή 
εκδοχή του νέου 
Civic το οποίο 
και έρχεται από 
το φθινόπωρο 
αποκλειστικά ως 
υβριδικό e:HEV.

Το Honda Civic 
μπαίνει στην 11η 
του γενιά και ήδη 
γνωρίζουμε ότι 

το μοντέλο αλλάζει ριζικά. 
Τώρα η μάρκα σηκώνει 
το σεντόνι από την 
ευρωπαϊκή του έκδοση, η 
οποία είναι αποκλειστικά 
υβριδική και με ισχύ 186 
ίππων. Το πανευρωπαϊκό 
λανσάρισμα του Civic 
e:HEV όπως είναι 
ολόκληρη η ονομασία του 
είναι προγραμματισμένο 
για το φθινόπωρο του 
2022, σε τιμές άγνωστες 
για την ώρα.

Σχεδιαστικά βεβαίως το 
νέο Civic παραμένει στο 
γνώριμο fastback σχήμα 
ή για να το θέσουμε 
αλλιώς ένα επιμηκυμένο 
hatchback. Ωστόσο, έχει 
χαμηλότερο καπό κατά 
25mm δίνοντας ένα 
πιο δυναμικό σχήμα, 
μεγαλύτερες γυάλινες 
επιφάνειες και κυρίως 
κατά 35mm μεγαλύτερο 
μεταξόνιο προς όφελος 
των εσωτερικών χώρων. 
Είναι ένα αυτοκίνητο 
σχεδιασμένο για την 
παγκόσμια αγορά, 
συνεπώς και η εμφάνιση 
του προσπαθεί να 
ταιριάξει σε διαφορετικές 
κουλτούρες οδηγών 
σε Ασία, Ευρώπη και 
Αμερική.

Λεπτομέρειες που κάνουν  
τη διαφορά
Φυσικά και η συνολική σχεδίαση απέχει από την 
10η γενιά, ωστόσο είναι μερικές μικρές λεπτομέ-
ρειες που παρότι χάνονται στη νέα προσέγγιση 
είναι εξίσου σημαντικές. Για παράδειγμα έχουν 
μεγαλώσει τα μετατρόχια και έχουν στενέψει τα 
τόξα των τροχών, κάνοντας έτσι τα ελαστικά να 
φαίνονται μεγαλύτερα και κατ’ επέκταση πιο σπορ. 
Επίσης οι πλευρικοί καθρέφτες πλέον στηρίζονται 
απευθείας στις εμπρός πόρτες, συμβάλλοντας στη 
μείωση των περιττών τυφλών σημείων. Ακόμη, για 
πρώτη φορά σε Civic η πίσω πόρτα κατασκευά-
ζεται από ρητίνη, μειώνοντας δραστικά το βάρος. 
Συνεπώς και έχουμε ευκολότερο άνοιγμα και κλεί-
σιμο του χώρου φόρτωσης, μαζί με τα συνολικά 
οφέλη από την ελαφρύτερη κατασκευή. Επιπρό-
σθετα, οι μεντεσέδες στήριξης έχουν μετακινηθεί 
προς τα έξω, συνεισφέροντας στην πιο «καθαρή» 
αισθητική για τη γραμμή οροφής και την πιο κομ-
ψή σχεδίαση του πίσω τμήματος.

Στην καμπίνα υιοθετείται μια εντελώς νέα προσέγ-
γιση με πιο λιτές γραμμές. Όπως και στην προη-
γούμενη γενιά, το ταμπλό είναι χαμηλά προσφέ-
ροντας καλή ορατότητα προς τα εμπρός, ενώ η 
μεταλλική λεπτομέρεια του αεραγωγού σε σχήμα 
πλέγματος εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό. 
Ανάλογα με την έκδοση, υπάρχει στο κέντρο μια 
υψηλής ευκρίνειας οθόνη 10,2 ιντσών για τις ανά-
γκες του infotainment. Στις πιο απλές εκδόσεις, η 
οθόνη είναι στις 9 ίντσες.

Υβριδικό σύστημα e:HEV
Η τεχνολογία e:HEV (hybrid electric vehicle) της 
Honda προσφέρεται ως στάνταρ στο νέο Civic. 
Εδώ χρησιμοποιείται ένας 2λιτρος κινητήρας που 
λειτουργεί στον κύκλο Atkinson και συνδυάζεται 
με μία νέα μπαταρία ιόντων λιθίου με 72 κυψέλες 
και δύο συμπαγείς ηλεκτροκινητήρες. Συνδυαστι-
κά, το σύστημα αποδίδει ισχύ 184 ίππων και ροπή 
315 Nm.

Οι δύο ισχυροί ηλεκτροκινητήρες συνεργάζονται 
για να παρέχουν την κύρια κινητήρια δύναμη 
στο αυτοκίνητο νέο Civic, προσφέροντας έτσι μία 
αίσθηση άμεσης ροπής και ισχυρής επιτάχυνσης. 
Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να εναλλάσσεται 
απρόσκοπτα μεταξύ των λειτουργιών EV, Hybrid 
και Engine, χωρίς καμία παρέμβαση από τον 
οδηγό. Υπάρχουν τέσσερα προφίλ οδήγησης (Eco, 
Normal, Sport και Individual) επηρεάζοντας ανά 
περίπτωση τον κινητήρα και την απόκριση στο 
κιβώτιο ταχυτήτων, ανάλογα με τις απαιτήσεις. 
Κεντρικό στοιχείο του συστήματος e:HEV είναι το 
κιβώτιο σταθερής σχέσης, το οποίο έχει σχεδιαστεί 
για ελαχιστοποίηση των μηχανικών τριβών. Το νέο 
Civic στοχεύει σε εκπομπές CO2 κάτω από 110 γρ/
χλμ και σε κατανάλωση κάτω από 5 l/100km.

Τεχνολογίες ασφάλειας  
και υποστήριξης
Το Civic διαθέτει την εκτεταμένη σουίτα προηγμέ-
νων χαρακτηριστικών ασφάλειας και βοηθημάτων 
οδηγού Honda SENSING. Μία εμπρός ευρυγώνια 
κάμερα 100 μοιρών και η αναβαθμισμένη τεχνο-
λογία αναγνώρισης βελτιώνουν την ικανότητα του 
Civic να εντοπίζει πεζούς, διαγραμμίσεις και όρια 
του δρόμου και άλλα οχήματα όπως μοτοσυκλέ-
τες και ποδήλατα. Για πρώτη φορά υπάρχουν και 
αισθητήρες sonar (τέσσερις μπροστά και τέσσερις 
πίσω), ενώ εκτός από τα βελτιωμένα Collision 
Mitigation Braking System, Lane Keep Assist 
και i-ACC, την υποστήριξη του οδηγού ενισχύ-
ουν τα συστήματα Low Speed Braking Control, 
Blind Spot Information, Cross Traffic Monitor και 
Traffic Jam Assist.

Συνολικά το μοντέλο διαθέτει 11 αερόσακους, 
μεταξύ των οποίων πλευρικοί για τα πίσω καθί-
σματα, αερόσακοι γονάτων για τα εμπρός καθί-
σματα και ένας εμπρός κεντρικός αερόσακος που 
εμποδίζει τον οδηγό να πέσει πάνω στο συνοδηγό 
σε μία πλευρική σύγκρουση.
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Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ HOT-
HATCH έρχεται από την 
Ιαπωνία, σε μια εποχή όπου 
τα rally-replicas αποτελούν 
ανάμνηση για πολλούς! 
Αυτή είναι η νέα Toyota GR 
Corolla. Turbo, τετρακίνητη 
και με 304 ίππους!

Με 304 ίππους  
η Toyota GR 
Corolla

Γνήσιo “Made in Japan”, οδηγοκεντρικό αυτοκίνητο, 
τετρακίνητο και με όλα τα καλούδια του φημισμένου 
πλέον GR Yaris. Αυτή είναι η νέα GR Corolla, το πε-
ντάθυρο hatch που επαναφέρει χαμένες δόξες που 

έχτισαν τα Mitsubishi Lancer Evo, Subaru Impreza STi 
και πιο πρόσφατα το Ford Focus RS. Δάφνες των αγώνων, 
μυρωδιά σαμπάνιας και ζεσταμένου μετάλλου που τείνει 
να σβήσει από τη μνήμη μας στο βωμό των προδιαγραφών 
Euro για τους ρύπους. Η Toyota δίνει μια “σφαλιάρα” στο 
κατεστημένο, με μια Corolla που για πολλούς ξυπνά μνη-
μες της θρυλικής Celica GT-Four, σε ένα σύγχρονο πακέτο.

Υπάρχει όμως ένα τεράστιο ΑΛΛΑ, αφού το μοντέλο -πιθα-
νότατα- θα κυκλοφορήσει μόνο στις αγορές της Αμερικής 
και της Ιαπωνίας. Κάτι που αφήνει εμάς τους Ευρωπαίους 
έξω από το πανηγύρι, τουλάχιστον με τα μέχρι σήμερα 
δεδομένα. Ίσως γι αυτό και η μάρκα επέλεξε τις ΗΠΑ για 
τα αποκαλυπτήρια, όταν στην περίπτωση του GR Yaris η 
σχετική αποκάλυψη έγινε εντός Ευρώπης. Ρύποι; Κάποιου 
άλλου είδους στρατηγική; Ίσως μάθουμε στα προσεχώς.

304 ίπποι, 
τρεις 
ανεξάρτητες 
εξατμίσεις!
Το πιο ιδιαίτερο στοι-
χείο ίσως στη νέα GR 
Corolla είναι η τριπλή 
απόληξη της εξάτμι-
σης. Μάλιστα η κα-
τανομή στον προφυ-
λακτήρα είναι τέτοια 
που δε θυμίζει άλλο 
αυτοκίνητο, με δύο 
στρογγυλές απολήξεις 
στα άκρα και μια οβάλ 
στο κέντρο! Κάτι που 
πέρα του ξεχωριστού 
design αναμένεται 
να δίνει και καλύτερο 
ηχητικό αποτέλεσμα 
από ότι στο GR Yaris.

Ο κινητήρας πάντως, 
παραμένει ο γνώριμος 
3-κύλινδρος 1,6 λί-
τρων, με turbo φυσικά 
και όλα τα χαρακτη-
ριστικά που έρχονται 
από τους αγώνες. 
Μόνο που στην περί-
πτωση της GR Corolla 
αποδίδει 304 ίππους 
στις 6.500 σ.α.λ., 43 
περισσότερα δηλαδή 
από ότι στο GR Yaris. 
Αυξημένη κατά 10 
Nm είναι και η ροπή, 
στα 370 Nm στις 
3.000 σ.α.λ. Οι αναβαθ-
μισμένες επιδόσεις 
οφείλονται τόσο στη 
νέα εξάτμιση, όσο και 
σε μικρότερες βελτιώ-
σεις στα σημεία.

Πρησμένη Corolla
Το μέχρι σήμερα φαινομενικά αθώο αμάξωμα της 
Corolla αλλάζει για πάντα σχήμα στο μυαλό των 
petrolheads. Η αεροδυναμική, βελτιστοποιημένη ως 
Hybrid σιλουέτα πήρε αναβολικά και απέκτησε νέα 
τμήματα σχεδόν εξ ολοκλήρου περιμετρικά. Νέα είναι η 
μάσκα και βεβαίως ο εμπρός προφυλακτήρας, ενώ από 
αλουμίνιο (και αισθητά πιο φουσκωμένο είναι) το καπό. 
Έχει μάλιστα και δυο αεραγωγούς που θυμίζουν rally-
replicas του παρελθόντος.

Τα εμπρός φτερά είναι επίσης εντελώς νέα, πολύ πιο 
φαρδιά και με λειτουργικούς αεραγωγούς, ενώ φου-
σκωμένοι είναι και οι πίσω θόλοι. Τα πλευρικά μαρσπιέ 
είναι χαμηλά (και αναγράφουν GR-FOUR), ενώ πίσω 
έχουμε επίσης νέο προφυλακτήρα, τις τρεις εξατμίσεις 
όπως είπαμε και παραπάνω και ένα εφέ διαχύτη. Από 
τα λίγα στιλιστικά στοιχεία χωρίς ουσιαστικό αποτέλε-
σμα στη GR Corolla. Οι πόρτες αν και σχεδιαστικά δεν 
έχουν αλλάξει, είναι και αυτές νέες και μάλιστα κατα-
σκευασμένες από αλουμίνιο.

Την αθλητική όψη ολοκληρώνει βεβαίως μια μεγάλη 
αεροτομή οροφής και οι μαύρες ζάντες 18 ιντσών σε 
ελαστικά Michelin Pilot Sport 4. Ωστόσο, αυτό που έχει 
ενδιαφέρον είναι η οροφή, η οποία και είναι κατασκευ-
ασμένη από σφυρήλατο carbon (!) και μάλιστα εκτεθει-
μένο και όχι βαμμένο. Τα φρένα έχουν τετραπίστονες 
δαγκάνες εμπρός και χαραγμένους δίσκους 356 mm 
εμπρός και 297 mm πίσω.

Καμουφλαρισμένη αγωνιστική 
“μαγεία”
Όπως και στο GR Yaris, η GR Corolla είναι αυτοκίνητο 
γεννημένο από την εμπειρία της μάρκας στα ράλλυ. Γι 
αυτό και εν μέρη η Toyota λέει πως η οδική συμπερι-
φορά του αυτοκινήτου είναι ρυθμίσιμη για οδήγηση σε 
χώμα, βροχή ή χιόνι. Η εξέλιξη του αυτοκινήτου έγινε 
σε μια ποικιλία διαδρομών σε ολόκληρο τον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένου και γνώριμων σιρκουί, όπως 
Tsukuba, Fuji και βεβαίως Suzuka. Στην εξέλιξη συμ-
μετείχε και ένας οδηγός αγώνων που συμμετέχει στο 
Ιαπωνικό Πρωτάθλημα Ράλλυ, τον οποίο και η Toyota 
δεν αποκαλύπτει. Ωστόσο ο οδηγός αυτός έδωσε το δικό 
του στίγμα στους μηχανικούς, οδηγώντας τη GR Corolla 
σε χώμα και χιόνι.

Στο εσωτερικό η καυτή Corolla έχει όλα τα στοιχεία 
των απλών εκδόσεων και επιπλέον βεβαίως πολλά σπορ 
στοιχεία που ταιριάζουν στο νέο χαρακτήρα. Μαύρες 
επενδύσεις, μπάκετ καθίσματα, έναν αποκλειστικό full 
digital πίνακα οργάνων και κυρίως αληθινό, μηχανικό, 
χειρόφρενο ρυθμισμένο για “αγωνιστική” χρήση. Στο 
λανσάρισμα θα υπάρξει και μια ειδική έκδοση με την 
ονομασία Cicuit Pack, ωστόσο περιορισμένης παρα-
γωγής. Η GR Corolla Circuit Pack έχει ολόκληρο το 
περιεχόμενο του Performance Pack (με τα δύο μπλοκέ 
διαφορικά), αποκλειστικές επενδύσεις στο εσωτερικό 
αλλά και διαφορετικό επιλογέα με την υπογραφή του 
“Morizo”, όπως είναι το ψευδώνυμο του Akio Toyoda.

Το λανσάρισμα της GR Corolla θα γίνει στο δεύτερο 
μισό του 2022 στην Ιαπωνία, ενώ θα ακολουθήσει και η 
αγορά της Αμερικής. Στην Ευρώπη…;

Όσα γνωρίζουμε με σιγουριά
Κατασκευαστικά η GR Corolla πατάει στην πλατφόρμα 
TNGA-C η οποία και προϋπάρχει, σε αντίθεση με την 
πλατφόρμα του GR Yaris που εξελίχθηκε αποκλειστι-
κά για εκείνο. Αυτό σημαίνει ευκολότερη παραγωγή 
και κυρίως πιο οικονομική. Σε σημείο μάλιστα που να 
κυκλοφορούν και φήμες για τιμή χαμηλότερη από το 
GR Yaris. Σε όποιες αγορές κυκλοφορήσει η Corolla 
τελοσπάντων.

Όπως και στο GR Yaris, η GR Corolla είναι τετρακί-
νητη, με τη μετάδοση να γίνεται αποκλειστικά μέσω 
6-τάχυτου μηχανικού κιβωτίου. Υπάρχουν δύο διαφο-
ρικά τύπου Torsen, εμπρός και πίσω, τα οποία όπως 
και στο μικρότερο GR Yaris αποτελούν προνόμιο του 
Performance Pack. Και εδώ βρίσκουμε τρία προγράμμα-
τα λειτουργίας (Normal, Sport, Track), τα οποία μεταξύ 
άλλων μεταβάλλουν τα ποσοστά της ροπής που φτάνουν 
στους δύο άξονες μετάδοσης. Έτσι στο Track έχουμε 
κατανομή 50:50 για απόλυτες επιδόσεις εντός πίστας, 
ενώ στο Sport έχουμε 30% εμπρός και 70% πίσω (!).
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Ford Ranger 
Wildtracker RV από 
τη Βροχίδης-Χατζής
Το Ranger Wildtracker RV είναι ένα 
«έργο» για τους λάτρεις της φύσης 
και της περιπέτειας.

Ένα μοναδικό αυτοκίνητο, βασισμένο 
στο εξαιρετικό Ford Ranger Wildtrak 
3.2. Η Ford Βροχίδης-Χατζής στη 
Θεσσαλονίκη προχώρησε σε μια σει-
ρά ποιοτικών επεμβάσεων, αναβαθ-
μίζοντας συνολικά το αυτοκίνητο ως 
προς τα μηχανολογικά του χαρακτη-
ριστικά, ώστε να ανταποκρίνεται σε 
αυξημένες ανάγκες κίνησης εκτός 
δρόμου.

Ωστόσο, αυτό που το κάνει ακόμη 
πιο μοναδικό είναι η αντικατάσταση 
της καρότσας με κλειστό κουβού-
κλιο δυνατοτήτων υποστήριξης 
διαβίωσης στην φύση. Το κουβού-
κλιο υποστηρίζει δεξαμενή νερού με 
φίλτρα καθαρισμού, κουζίνα, ψυγείο, 
χημική τουαλέτα, ντουζιέρα, χώρο 
ξεκούρασης (καναπέ και κρεβάτι) 
και ηλεκτρολογική εγκατάσταση από 
ανανεώσιμες πηγές, ώστε η συνολική 
του λειτουργία να μην επιβαρύνει κα-
θόλου το περιβάλλον. Το Wildtracker 
RV μπορεί να υποστηρίξει τη διαβίω-
ση τουλάχιστον δύο ατόμων στη φύ-
ση και διαθέτει ακόμη ολοκληρωμένο 
σύστημα σκίασης με περιμετρικές 
τέντες αλλά και μπάρμπεκιου.

Το Piaggio  
Porter από τη 
Βροχίδης-Χατζής
Η Piaggio με το Porter NP6 
παρέχει ολοκληρωμένες 
λύσεις για επαγγελματίες 
που ζητούν ένα αξιόπιστο 
και οικονομικό ελαφρύ 
φορτηγό. 
Πρόκειται για ένα 
συμπαγές, ελαφρύ, υψηλών 
επιδόσεων και ευέλικτο 
επαγγελματικό όχημα. 
Το μοντέλο έχει 
κατασκευαστεί για να 
προσφέρει ευελιξία και 
οικονομία σε μικρής 
εμβέλειας μεταφορές 
εμπορευμάτων. 
Αποτελεί έναν ιδανικό 
σύντροφο σε επαγγελματίες 
κυρίως κινούνται σε 
στενούς δρόμους εντός των 
αστικών κέντρων. 
Ωστόσο, ένα ακόμα 
σημαντικό πλεονέκτημα 
στο Porter NP6 είναι η 
διάθεσή του με κινητήρες 
διπλού καυσίμου. 
Τόσο βενζίνης/LPG 
αλλά και βενζίνης/CNG, 
παρέχοντας ασυναγώνιστη 
οικονομία. 
Και στις δύο περιπτώσεις 
την κίνηση αναλαμβάνει 
ένας κινητήρας 1,5 lt. 
Στην έκδοση βενζίνη/LPG 
αποδίδει 102 ίππους στις 
6000 σ.α.λ., ενώ σε βενζίνη/
CNG 92,5 ίππους. Είναι 
ροπή είναι 132 ή 118 Nm 
αντίστοιχα, διαθέσιμη από 
τις 4500 σ.α.λ.
Με σταθερή ή 
ανατρεπόμενη καρότσα, 
το Porter NP6 διατίθεται 
σε ποικιλία εκδόσεων, με 
διάφορα μεγέθη καρότσας 
και μονούς ή διπλούς 
πίσω τροχούς. Ταυτόχρονα 
διατίθεται και σε απλές 
εκδόσεις σασί, προκειμένου 
να προσαρμοστεί στις 
ανάγκες του κάθε 
επαγγελματία, από κλειστό 
φορτηγό μέχρι και ειδικές 
κατασκευές. 
Το μικτό φορτίο, ανάλογα 
με την έκδοση, κυμαίνεται 
από 2.120 έως 2.800 kg, με 
ωφέλιμο φορτίο 915-1.595 
kg. 
Το μοντέλο είναι 
διαθέσιμο από την εταιρία 
Βροχίδης-Χατζής ΑΕ στη 
Θεσσαλονίκη

Νέο Volkswagen Amarok στα τέλη του 2022
Εντός του 2022 αναμένεται το νέο Volkswagen Amarok, το pick-up μοντέλο που έρχεται στην εντελώς νέα του γενιά με περισσότερο 
εξοπλισμό και πληθώρα συστημάτων. Ήδη τα πρώτα καμουφλαρισμένα Amarok κυκλοφορούν στους δρόμους της Ευρώπης.

Η νέα γενιά Amarok θα είναι σχεδιαστικά αλλά και τεχνολογικά νέα. Παρά το καμουφλάρισμα αναγνωρίζεται ήδη η αλλαγή στις δια-
στάσεις. Με μήκος 5,35 μέτρα το νέο μοντέλο είναι τουλάχιστον 100 χλστ. μακρύτερο από το προηγούμενο μοντέλο. Στο μεταξόνιο των 
3.270 χλστ υπάρχουν επιπλέον 175 χλστ., δημιουργώντας περισσότερο χώρο στο διπλοκάμπινο μοντέλο. Επιπλέον αυξάνεται το ωφέλιμο 
φορτίο έως και 1,2 τόνους ενώ πλέον το μέγιστο φορτίο έλξης φτάνει τους 3,5 τόνους σε περισσότερες παραλλαγές κινητήρα/κιβωτίου 
ταχυτήτων. Με το μεταξόνιο του μοντέλου να αυξάνεται περισσότερο από το συνολικό μήκος του οχήματος, πρακτικά σημαίνει ότι μειώ-
νονται οι πρόβολοι του αμαξώματος. Αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στις offroad δυνατότητες, οι οποίες πλέον περιλαμβάνουν και αυξημέ-
νες δυνατότητες οδήγησης σε μεγαλύτερο βάθος νερού.

Το Amarok ανάλογα με τη χώρα κυκλοφορίας θα διατίθεται με έναν βενζινοκινητήρα και με έως και τέσσερις διαφορετικούς πετρελαι-
οκινητήρες. Όλα αυτά σε μια γκάμα επιλογών από τέσσερις έως έξι κυλίνδρους και 2,0 έως 3,0 λίτρα κυβισμό, κατ’ επιλογή με πισω-
κίνηση, επιλεκτική ή μόνιμη τετρακίνηση. Επιπλέον, περισσότερα από 30 συστήματα υποβοήθησης, από τα οποία πάνω από 20 είναι 
εντελώς νέα στο Amarok, φροντίζουν για την ασφάλεια.

Αν και ακόμα είναι νωρίς να μιλήσουμε για το εσωτερικό του μοντέλου, οι πληροφορίες που φτάνουν από τη Volkswagen κάνουν λόγο 
για υψηλής ποιότητας υλικά, ψηφιακό cockpit και μια οθόνη Infotainment σε μορφή tablet. Το λανσάρισμα του μοντέλου θα γίνει εντός 
του έτους και τα πρώτα Amarok θα διατεθούν στα τέλη του 2022 με διπλή καμπίνα και τέσσερις πόρτες (DoubleCab), ενώ σε μεμονωμέ-
νες αγορές θα υπάρξει και με δίθυρη μονή καμπίνα (SingleCab).

O Sebastien Loeb με την M-Sport 
Ford στο Ράλι Πορτογαλίας
Μετά από ένα συναρπαστικό ντεμπούτο στο Ράλι Μό-
ντε Κάρλο τον Ιανουάριο, η M-Sport επιβεβαιώνει ότι 
ο Sebastien Loeb και η Isabelle Galmiche θα επανέλ-
θουν στις τάξεις της ομάδας για να αγωνιστούν στο 
Ράλι Πορτογαλίας. Μάλιστα στον συγκεκριμένο αγώνα 
θα τρέξουν συνολικά πέντε Puma Hybrid Rally1. Θυ-
μίζουμε ότι ο Loeb επέστρεψε στο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα Ράλι τον Ιανουάριο, κερδίζοντας συνολικά 6 
ειδικές διαδρομές αλλά και τη νίκη στη γενική κατάτα-
ξη του Ράλι Μόντε Κάρλο. Μετά από ένα συναρπαστικό 
ξεκίνημα, και φυσικά δίνοντας το «παρών» σε πολλές 
μορφές αγώνων σε όλο τον κόσμο, ο Loeb θα επιστρέ-
ψει στο WRC για τα περίφημα χώματα της Πορτογαλί-
ας. Δίπλα του θα καθίσει και πάλι η Galmiche, η πρώτη 
γυναίκα που κατάφερε να κατακτήσει μία νίκη στο 
WRC από το 1997.

Το Ράλι Πορτογαλίας σηματοδοτεί ένα ορόσημο για 
την M-Sport Ford World Rally Team, καθώς θα γίνει ο 
πρώτος κατασκευαστής που θα συμμετάσχει με πέντε 
αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally1 στον ίδιο αγώνα. 
Πρόκειται για μια συναρπαστική ευκαιρία για την ομά-
δα, η οποία θα έχει στο ενεργητικό της ένα ευρύ φάσμα 
ταλέντων εν όψει του συγκεκριμένου αγώνα.

Η Hyundai κατακτά την καρδιά του ελληνικού κοινού, το οποίο εκδηλώνει τα περισσότερα θετι-
κά συναισθήματα για τη μάρκα στο διαδίκτυο, σύμφωνα με δύο ανεξάρτητες έρευνες. Η πρώτη 
έρευνα προέρχεται από τον ασφαλιστικό συμβουλευτικό οργανισμό Compare the Market, που 
ανέλυσε στις χώρες της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της Αυστραλίας τις αναδημοσιεύ-
σεις στα social media οι οποίες σχετίζονται με θετικές ή αρνητικές απόψεις για μάρκες αυτοκι-
νήτου. Στην έρευνα αυτή αναδείχθηκε η Hyundai ως η μάρκα για την οποία οι Έλληνες μιλούν 
με τα πιο θετικά σχόλια.
Η δεύτερη έρευνα διεξήχθη από την NewsRelate που εξειδικεύεται σε αναλύσεις συναισθη-
μάτων στο ελληνικό διαδίκτυο. Στην έρευνα αυτή, η Hyundai κατατάσσεται επίσης ως η πιο 
αγαπημένη μάρκα, ανάμεσα στις 10 δημοφιλέστερες mainstream μάρκες, καθώς συγκεντρώνει 
τα πολυπληθέστερα θετικά γραφόμενα στο ελληνικό διαδίκτυο. Τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο 
και αναλογικά με το σύνολο των δημοσιεύσεων που αφορούν στη κάθε μάρκα. Η ίδια κορυφαία 
κατάταξη της Hyundai συνεχίζεται και στις μετρήσεις συνολικής θετικής απήχησης και αντι-
δράσεων χρηστών σε αναρτήσεις και δημοσιεύματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγάπη είναι αμοιβαία. Η Ελλάδα είναι ιστορικά το πρώτο ευρωπαϊκό 
έδαφος στο οποίο επέλεξε η Hyundai να φέρει τα πρώτα αυτοκίνητά της. Μάλιστα η Hyundai 
Ελλάς έχει στο ενεργητικό της βραβευθεί από την Hyundai Motor Company ως ο “καλύτερος 
εισαγωγέας παγκοσμίως”, με πρόσθετες πανευρωπαϊκές διακρίσεις στο χώρο της Εξυπηρέτησης 
Πελατών.

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

Στη Θεσσαλονίκη ο τίτλος του Peugeot After Sales Challenge
Η Peugeot, στο πλαίσιο της 
διαρκούς επαγρύπνησής της 
όσον αφορά στην κατάρ-
τιση του προσωπικού της, 
αλλά και της δέσμευσής της 
απέναντι στους πελάτες της 
για υπηρεσίες After Sales 
υψηλού επιπέδου, πραγμα-
τοποίησε τον διαγωνισμό 
After Sales Challenge 2022 
για όλο το τεχνικό προσωπι-
κό της μάρκας πανελλαδικά. 
Σκοπός του διαγωνισμού 
είναι η επιβράβευση των 
διαγνωστών και των μηχα-
νικών της μάρκας για την 
αριστεία τους.

Νικητής του After Sales 
Challenge 2022 με ποσο-
στό 100% (η υψηλότερη 
βαθμολογία πανελλαδικά) 
στέφθηκε ο κος Θωμάς 
Γιοβανούδης από τον 
εξουσιοδοτημένο διανομέα 
και επισκευαστή Peugeot 
Γιαννίρης Α.Ε στη Θεσ-
σαλονίκη. Μια εταιρία με 
μακρά ιστορία στο χώρο 
της αυτοκίνησης. Το έπαθλο 
του νικητή ήταν ένα τριήμερο ταξίδι με πλήρη κάλυψη φιλοξενίας σε πολυτελές ξενοδοχείο της Βο-
ρείου Ελλάδας. Το ταξίδι του νικητή πραγματοποιήθηκε με το Peugeot 508 Sport-Engineered, το 
υβριδικό supercar της μάρκας, με απόδοση 360 ίππων.

Hyundai:  
Η πιο αγαπημένη 
μάρκα των Ελλήνων

Hyundai:  
Η πιο αγαπημένη 
μάρκα των Ελλήνων



10                        •  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022  •                         11
ΔΟΚΙΜΗ Δείτε τη video-δοκιμή στο κανάλι μας στο YouTube:  

https://youtu.be/gWO7e-0exKs

Dacia Duster LPG: 
Διπλό όφελος!

Αρνητικά
•  Αίσθηση τιμονιού

•  Σκληρά πλαστικά στο εσωτερικό

•  Έλλειψη συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού

Θετικά
•  Εργοστασιακή τοποθέτηση κιτ LPG

•  Χαμηλό κόστος μετακίνησης

•  Χαμηλή τιμή αγοράς έκδοσης LPG

ΣΤΗΝ ΠΈΡΙΟΔΟ ΟΠΟΎ καύσιμα και αυτοκίνητα ακριβαίνουν 
θεαματικά… υπάρχουν ακόμα κάποια μοντέλα που δείχνουν να 
αντιστέκονται σε αυτή την κρίση. Και ένα από αυτά είναι ξεκάθαρα 
το Dacia Duster, το οποίο διατίθεται και με εργοστασιακό σύστημα 
LPG χαρίζοντας έτσι διπλό όφελος στην τσέπη μας!

Το Dacia Duster δεν είναι καινού-
ριο μοντέλο, ωστόσο σχετικά πρό-
σφατα ανανεώθηκε ελαφρώς ή για 
να το πούμε διαφορετικά δέχθηκε 

ένα “facelift”. Και αυτό το facelift στο 
Duster περιλαμβάνει επανασχεδιασμένα 
φώτα εμπρός και πίσω, με LED στοιχεία 
και νέο σχέδιο σε πλάγιο “Υ” που ακο-
λουθεί τη νέα ταυτότητα της Dacia. Όπως 
άλλωστε είδαμε και στο νέο Sandero. 
Μικρότερες αλλαγές δέχθηκαν η μάσκα 
αλλά και τα φλας, τα οποία πρώτη φορά 
είναι LED. Νέας σχεδίασης είναι οι ζάντες 
αλουμινίου, 17’’ στην πλούσια έκδοση 
Prestige της δοκιμής, ενώ προστέθηκε και 
μια πολύ διακριτική αεροτομή οροφής.

Τι αλλάζει στο εσωτερικό;
Το ανανεωμένο Duster έχει δεχθεί βελτι-
ώσεις και εσωτερικά. Το βλέμμα πέφτει 
αμέσως στη νέα οθόνη του συστήματος 
multimedia, η οποία και είναι αφής στις 
8’’. Μικρές αλλαγές έγιναν στη σχεδίαση 
του ταμπλό αλλά και στη χρήση νέων 
επενδύσεων στα καθίσματα. Το Media 
Display, όπως ονομάζει η Dacia τη μονά-
δα πολυμέσων, πέρα από τη νέα σχεδίαση 
έχει πιο απλοποιημένη λογική, όπως 
και στο Sandero. Έχει εξελληνισμένο και 
πολύ κατανοητό menu, χάρτες πλοήγησης 
και υποστήριξη για Apple CarPlay και 
Android Auto.

Μπορεί να μην έχει άμεση απόκριση, 
ούτε και πολύ υψηλής ανάλυσης γραφικά, 
ωστόσο είναι πολύ εύκολο στη χρήση και 
κυρίως κατανοητά από όλους! Το μόνο 
που ίσως θα προσθέταμε αν μπορούσαμε 
είναι έναν περιστροφικό διακόπτη για 
την αυξομείωση του ήχου στα ηχεία, αν 
και ο οδηγός έχει εύκολη πρόσβαση με τα 
μπουτόν πίσω από το τιμόνι. Κάτω από 
την οθόνη του Media Display υπάρχει μια 
σειρά οριζόντιων και αρκετά πρακτικών 
διακοπτών, ενώ πιο κάτω βρίσκουμε τα 
περιστροφικά χειριστήρια για το σύστημα 
αυτόματου κλιματισμού.

Εξοπλισμός και τιμή
Η έκδοση της δοκιμής μας είναι η πλού-
σια έκδοση Prestige, ωστόσο η γκάμα του 
Duster περιλαμβάνει ακόμη τις Ambiance 
και Sportive. Από τη βασική επιλογή 
υπάρχουν Bluetooth και χειριστήρια στο 
τιμόνι (χωρίς όμως την οθόνη του Media 
Display), οι τυπικές ευκολίες με κλειδαριές 
και παράθυρα, Hill Start Assist, φώτα ημέ-
ρας LED, αισθητήρες φωτεινότητας, φιμέ 
κρύσταλλα και ράγες οροφής.

Ανεβαίνοντας επίπεδο εξοπλισμού βρί-
σκουμε φυσικά πολλά περισσότερα, ενώ 
η έκδοση της δοκιμής έχει μεταξύ άλλων 
αυτόματο κλιματισμό αντί για απλό AC 
και σύστημα ειδοποίησης τυφλού σημείου 
με 4 κάμερες θέασης. Μεταξύ αυτών μία 
εμπρός και μία πίσω που διευκολύνουν τη 
στάθμευση στα πιο στενά σημεία σε συν-
δυασμό και με τους αισθητήρες παρκαρί-
σματος. Έχουμε ακόμη cruise control με 
speed limiter, την οθόνη 8’’ για το Media 
Display αλλά και σύστημα πλοήγησης με 
χάρτες της Ευρώπης. Εξωτερικά υπάρχει 
ένα πακέτο με ασημί φινίρισμα σε καθρέ-
πτες, ράγες οροφής και προφυλακτήρες 
καθώς και ζάντες αλουμινίου 17’’.

Και με όλα αυτά, το πλούσιο Duster 
Prestige 1.0 TCe 4X2 ξεκινά από τις 
μόλις 20.790 ευρώ, ενώ η βασική έκδο-
ση Ambiance κοστίζει από 18.590 ευρώ. 
Βέβαια η γκάμα περιλαμβάνει και άλλες 
εκδόσεις με κινητήρα 1.3 TCe και 130 ή 
150 ίππους, καθώς και εκδόσεις diesel με 
δυνατότητα τετρακίνησης σε τιμές που 
ξεκινούν από τις 24.460 ευρώ.
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ΔΟΚΙΜΗ DACIA DUSTER LPG

Κινητήρας και σύστημα LPG
Για αρχή να ξεκαθαρίσουμε ότι όλη η εγκατάσταση του LPG kit στο Duster είναι αυτό που λέμε “εργοστασιακή”. Η τοποθέτηση 
δηλαδή γίνεται στη γραμμή παραγωγής απευθείας και όλο το σύστημα καλύπτεται από την εγγύηση της αντιπροσωπείας. Επίσης η 
ενσωμάτωση του συστήματος είναι αψεγάδιαστη, με το στόμιο ανεφοδιασμού κάτω από το ίδιο καπάκι με την τάπα της βενζίνης και 
το μπουτόν επιλογής καυσίμου στο ταμπλό να είναι ενσωματωμένο στους εργοστασιακούς διακόπτες. Ο δείκτης καυσίμου και αυτός 
περιλαμβάνεται μέσα στην οθόνη και ο οδηγός βλέπει πάντα τη στάθμη του καυσίμου με το οποίο λειτουργεί το όχημα εκείνη τη 
στιγμή.

Η εκκίνηση του κινητήρα γίνεται πάντα με βενζίνη και σε λίγα δευτερόλεπτα, ανάλογα και με τις συνθήκες, γυρίζει αυτόματα σε 
υγραέριο. Ο οδηγός φυσικά ανά πάσα στιγμή μπορεί να επιλέξει το καύσιμο που επιθυμεί από έναν σχετικό διακόπτη, ενώ μόλις 
τελειώσει το υγραέριο το σύστημα γυρίζει αυτόματα σε βενζίνη. Όσο για την κατανάλωση, σε μικτή χρήση και στη λειτουργία ECO 
το Duster σε ρεαλιστικές συνθήκες έδειξε τιμές περίπου στα 10 lt/100 km λειτουργόντας με LPG, ενώ αποκλειστικά με βενζίνη η 
κατανάλωση είναι περίπου 8,0-8,5 lt/100km. Ωστόσο δεν πρέπει να μας φαίνεται περίεργο, καθώς το υγραέριο έχει πάντα αυξημένη 
κατανάλωση σε σύγκριση με τη βενζίνη. Και αν κάνουμε τα μαθηματικά, θα δούμε ότι ακόμη κι έτσι το LPG είναι με διαφορά πιο 
συμφέρον καύσιμο από τη βενζίνη.

Σημαντικό πλεονέκτημα είναι επίσης πως το Duster LPG έχει αυτονομία μεγαλύτερη από 1000 χλμ., συνδυαστικά με βενζίνη και 
LPG, ενώ σαν καύσιμο το LPG είναι πιο “καθαρό” επιτρέποντας χαμηλότερους ρύπους, στα 131 γρ. CO2/km, εν αντιθέση με τα 147 
γρ. της βενζίνης.

Οδική συμπεριφορά
Το Dacia Duster 1.0 TCe LPG αποδίδει 100 
ίππους και 170 Nm ροπής, ενώ σύμφωνα 
με την ίδια την εταιρία κάνει το 0-100 km/h 
σε 13,8 δευτερόλεπτα (κινούμενο με LPG). 
προφανώς και δεν είναι ένα μοντέλο επι-
δόσεων, παρόλα αυτά είναι παραπάνω από 
ικανοποιητικό στο μεγαλύτερο μέρος της 
χρήσης του. Ταξιδεύει άνετα, ακόμη και με 4 
επιβάτες εδώ μέσα, ενώ σε συνθήκες πόλης 
ανταποκρίνεται θετικότατα στο πάτημα του 
δεξιού πεντάλ.
Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη για να πα-
ρέχει κυρίως άνεση, αποσβένοντας εξαιρε-
τικά τις ανωμαλίες των ελληνικών δρόμων. 
Υπάρχουν κάποιες κλίσεις του αμαξώματος 
αν “επιτεθούμε” μια στροφή, όμως τίποτα το 
ανησυχητικό. Αρχιτεκτονικά εμπρός έχουμε 
γόνατα ΜακΦέρσον και πίσω ημιάκαμπτο 
άξονα. Ωστόσο, αυτό που θα αφήσει τις πιο 
μέτριες εντυπώσεις είναι η πολύ μαλακή 
αίσθηση στο τιμόνι, το οποίο σχεδόν εκμη-
δενίζει οποιοδήποτε feedback έρχεται από 
τους τροχούς.
Τα φρένα στο Duster, παρά το ότι χρησιμο-
ποιούν ταμπούρα στους πίσω τροχούς και 
παρά το βάρος των 1.311 κιλών, αποδείχθη-
καν αρκετά αποδοτικά αλλά και ακούραστα. 
Στις μετρήσεις μας η επιβράδυνση 100-0 
km/h ολοκληρώθηκε σε 38 μέτρα και με χρό-
νο 3,15 δευτερόλεπτα.
Εκτός δρόμου το δικίνητο Duster LPG θα 
πάει υπό προϋποθέσεις, αφού μοναδικός 
σύμμαχος εδώ είναι η απόσταση από το έδα-
φος στα 217 χλστ. και οι κοντοί πρόβολοι. 
Για τους λάτρεις της περιπέτειας, υπάρχουν 
και τετρακίνητες εκδόσεις αλλά με diesel 
κινητήρα, όχι LPG.

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά
Dacia Duster 1.0 TCe 100hp 
LPG 4X2
Κυβισμός: 999 cc

Ισχύς: 100 hp/4600-5000 rpm

Ροπή: 170 Nm/2000-3500 rpm

0-100 km/h: 13,8 sec (με LPG)

Τελική ταχύτητα: 168 km/h (με 
LPG)

Μικτή κατανάλωση*: 6,5 
(βενζίνη) / 8,5 (LPG) lt/100km

Εκπομπές CO2*: 142-147 
(βενζίνη) / 126-131 (LPG) g/km

Βάρος: 1.311

Ρεζερβουάρ: 50 lt βενζίνη / 49 
lt LPG

Χώρος αποσκευών: 445 lt

*εργοστασιακή μέτρηση κατά 
WLTP

Αρχική τιμή Dacia Duster 1.0 
TCe: 18.590€
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής 
(έκδοση Prestige LPG): 20.790€

Φθηνό…  
όχι φθηνιάρικο!
Με τιμές λοιπόν από 18.590 ευρώ, 
έχουμε πρακτικά ένα μεσαίο 
SUV που κοστίζει λιγότερο από 
ένα Renault Clio (το οποίο στην 
έκδοση 1.0 TCe ξεκινά από 20.370 
ευρώ). Προφανώς λοιπόν και είναι 
λογικό να γίνονται παραχωρήσεις 
σε κάποια σημεία, κυρίως στο 
θέμα της ποιότητας. Για παράδειγ-
μα δεν υπάρχουν πουθενά μαλακά 
πλαστικά στο εσωτερικό, ενώ 
βρίσκουμε πολλά στοιχεία που 
προέρχονται από άλλα μοντέλα. 
Για παράδειγμα οι διάφοροι διακό-
πτες στις πόρτες, στο ταμπλό και 
στο τιμόνι, το σύστημα κλιματι-
σμού και φυσικά ο κινητήρας και 
το κιβώτιο ταχυτήτων.

Όμως η Dacia έχει κάνει τεράστια 
βήματα προόδου στον τομέα της 
ποιότητας και όλα αυτά τα χρόνια 
άκουσε τους πελάτες της και 
βελτίωσε στα σημεία τα μοντέλα 
της. Τόσο ως προς τα υλικά όσο 
και ως προς τις επενδύσεις και τα 
υφάσματα, πετυχαίνοντας ακόμη 
καλύτερο value for money.

Από εκεί και πέρα, ο πίνακας 
οργάνων έχει απλή σχεδίαση, δεν 
είναι ούτε ψηφιακός ούτε έγχρω-
μος, ενώ έχει μια λιτή οθόνη στο 
κέντρο για τις ενδείξεις του trip 
computer. Τίποτα φανταχτερό, 
όμως όλα εδώ είναι απλά και 
λειτουργικά, με τα μπουτόν στο 
τιμόνι να αλλάζουν τις ενδείξεις 
σε rotation χωρίς να χάνεσαι σε 
menu και υπο-menu. 

Ευρύχωρο  
και πρακτικό
Γενικά η ευρυχωρία στην καμπίνα 
είναι καλή και η θέση οδήγησης 
ικανοποιητική. Το τιμόνι ρυθμίζε-
ται σε όλες τις κατευθύνσεις, ενώ 
το κάθισμα οδηγού ρυθμίζεται και 
σε ύψος. Αλλά όχι στη βασική έκ-
δοση. Οι θήκες είναι βολικές τόσο 
στην κονσόλα, όσο και στις πόρτες, 
υπάρχει ένα ραφάκι για ένα κινητό 
τηλέφωνο και μικροαντικείμενα, 
θύρες USB, πιο πίσω δυο ποτηρο-
θήκες αλλά και ένα υποβραχιόνιο 
με μια μικρή θήκη που θα χωρέσει 
ένα μπουκαλάκι νερού.

Πολύ καλοί είναι και οι χώροι στις 
πίσω θέσεις, ακόμη και για τρεις 
ενήλικες επιβάτες. Υπάρχει άφθο-
νος χώρος για το κεφάλι και για τα 
πόδια, βολικές θήκες στις πλάτες 
των καθισμάτων αλλά και στις 
πόρτες, ενώ προαιρετικά υπάρ-
χουν ακόμα δύο θύρες USB πίσω. 
Ο χώρος φόρτωσης στο Duster 
είναι στα 445 lt και απέχει από 
τα πιο ευρύχωρα μοντέλα στην 
κατηγορία. Και πάλι όμως είναι 
αρκετός για τις ανάγκες μιας οικο-
γένειας, τετραγωνισμένος και με 
αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα. 
Δεν υπάρχει όμως μεταβαλλόμενο 
δάπεδο, ενώ κάτω από το κάλυμμα 
δεν υπάρχει ούτε ρεζέρβα, αφού 
η έκδοση της δοκιμής μας είναι 
η διπλού καυσίμου (LPG) και στη 
θέση της βρίσκουμε τη δεξαμενή 
για το υγραέριο.
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ΔΟΚΙΜΗ

ΟΠΩΣ ΣΎΝΈΒΗ στα 
μικρότερα Crossland 
και Mokka, το Opel 
Grandland έχασε 
το γράμμα “Χ” από 
την ονομασία του, 
ενώ ταυτόχρονα 
απέκτησε μια μαύρη 
γυαλιστερή μάσκα 
αλλά και ένα νέο 
ταμπλό εσωτερικά. 
Στα χέρια μας η 
έκδοση diesel με 130 
ίππους και αυτόματο 
κιβώτιο ταχυτήτων.

Opel Grandland: 
Ωρίμανση!

Το σημαντικότερο νέο στοιχείο στο 
ανανεωμένο Grandland είναι η 
μάσκα. Το λεγόμενο Opel Vizor, ένα 
μαύρο πάνελ ανάμεσα στους προβο-

λείς, το οποίο στην έκδοση GS Line συνδυ-
άζεται και με μαύρο λογότυπο. Οι προβολείς 
είναι επίσης νέοι, LED σε όλες τις εκδόσεις, 
ενώ νέοι είναι και οι προφυλακτήρες εμπρός 
και πίσω. Ενδιαφέρον στο Grandland έχουν 
και οι λεπτομέρειες διχρωμίας, όπου στην έκ-
δοση GS LIne βρίσκουμε μαύρες γυαλιστερές 
λεπτομέρειες στα τόξα των φτερών, στα πλαϊνά 
μαρσπιέ, στο κάτω μέρος του πίσω προφυλα-
κτήρα, στους καθρέπτες αλλά και στην οροφή.

Ωστόσο στη βασική έκδοση Business, όλες 
αυτές οι λεπτομέρειες είναι σε μαύρο ματ, 
ενισχύοντας το SUV παρουσιαστικό, όταν 
στις πιο πλούσιες εκδόσεις όλα αυτά εί-
ναι στο χρώμα του αμαξώματος. Οι ζάντες 
ξεκινούν από τις 17’’ σε ένα γκρι φινίρισμα, 
ενώ η έκδοση GS Line της δοκιμής μας πατά 
σε μαύρες ζάντες 18’’. Η νέα σχεδίαση στο 
Grandland περιλαμβάνει ακόμη ένα μερικώς 
ανανεωμένο πίσω μέρος, με LED φώτα στο 
τυπικό πλέον μοτίβο σχήματος φτερού, όπως 
λέει και η Opel, ενώ η αναγραφή του μοντέλου 
και εδώ γίνεται πλέον στο κέντρο. Με μαύρα 
γράμματα και πάλι στην έκδοση GS Line.

Δείτε τη video-δοκιμή στο κανάλι μας στο YouTube:  
 https://youtu.be/2ywdi_dPRQM
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ΔΟΚΙΜΗ OPEL GRANDLAND

Οδική συμπεριφορά
Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τρία επιλέξιμα 
προγράμματα (ECO, NORMAL και SPORT) 
τα οποία και αλλάζουν βασικές ρυθμίσεις του 
οχήματος, όπως την απόκριση του κιβωτί-
ου ταχυτήτων και του κινητήρα. Στη σπορ 
επιλογή σαφώς το αυτοκίνητο είναι πιο 
ευχάριστο εκτός πόλης, ωστόσο δεν παύει να 
είναι ένα μεγάλο SUV. Θα υπάρξουν δηλαδή 
κάποιες κλίσεις στις στροφές, ενώ το τιμόνι 
δεν έχει την “κοφτερή” αίσθηση που αναζητά 
ο πιο “ψαγμένος” οδηγός. Βέβαια η όλη οδική 
συμπεριφορά είναι παραπάνω από ικανοποι-
ητική ακόμη και στο όριο, δεδομένου ότι είναι 
ένα αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε για πιο ήπια 
χρήση.

Καλό σε αίσθηση είναι το αυτόματο 8άρι κι-
βώτιο ταχυτήτων, με μετατροπέα ροπής, που 
σημαίνει πολύ ομαλές αλλαγές και αθόρυβη 
λειτουργία, ενώ ο επιλογέας είναι τύπου 
joystick και δείχνει να ήρθε απευθείας από 
τα ράφια της Peugeot. Όσο για την ανάρτηση, 
πίσω έχουμε ημιάκαμπτο άξονα και όχι πολ-
λαπλούς συνδέσμους. Κάτι που σημαίνει λίγο 
περισσότερο κούνημα για τους πίσω επιβάτες 
σε δρόμο με συνεχείς ανωμαλίες, χωρίς ωστό-
σο να επηρεάζεται πουθενά η συμπεριφορά 
του αυτοκινήτου.

Τελος, αυτό που δεν υπάρχει στο Grandland 
είναι η τετρακίνηση, τουλάχιστον στις τυπικές 
εκδόσεις βενζίνης και diesel, με τη μοναδική 
τετρακίνητη επιλογή να είναι η plug-in υβρι-
δική με τους 300 ίππους.

Από 28.400 ευρώ
Το ανανεωμένο Opel Grandland είναι διαθέσι-
μο στα επίπεδα εξοπλισμού Business Edition, 
GS Line, Business Elegance και Ultimate, με 
τις τιμές αγοράς να ξεκινούν από τις 28.400 
ευρώ στην έκδοση βενζίνης και 130 ίππους 
και από 31.400 στην έκδοση diesel. Οι εκδό-
σεις GS LIne σε βενζίνη ξεκινούν από 30.400 
ευρώ και σε βενζίνη με αυτόματο κιβώτιο από 
32.900 ευρώ. Το μοντέλο της δοκιμής μας, 1.5 
diesel Auto GS Line, κοστίζει 33.400 ευρώ.

Τι αλλάζει στο εσωτερικό;
Έχοντας στην άκρη του μυαλού μας ότι αυτό είναι 
ένα facelift του παλαιότερου Grandland X αρχικά δεν 
περιμένουμε πολλά νέα πράγματα στο εσωτερικό! Και 
όντως η κεντρική κονσόλα αλλά και όλη η πλευρά του 
συνοδηγού είναι σχεδόν ίδια με πριν. Όμως οι σημα-
ντικότερες αλλαγές είναι από την πλευρά του οδηγού, 
αφού όπως και σε κάθε νέο Opel εδώ ενσωματώνεται 
το λεγόμενο Pure Panel. Ένα κάθετα τοποθετημένο 
πάνελ που φιλοξενεί ένα σύστημα με δύο ψηφιακές 
οθόνες, μία σε ρόλο πίνακα οργάνων και μία ως η 
κεντρική μονάδα για το σύστημα ψυχαγωγίας αλλά 
και τις επιμέρους ρυθμίσεις του αυτοκινήτου.

Στη βασική έκδοση του μοντέλου οι δύο αυτές οθόνες 
έχουν διαγώνιο στις 7 ίντσες, η καθεμιά. Προαιρετι-
κά όμως ή στάνταρ από τη GS Line και άνω, έχουμε 
μεγαλύτερες οθόνες. Στις 10’’ για το infotainment και 
στις 12’’ για τον πίνακα οργάνων. Σε κάθε περίπτωση 
έχουμε Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι, ενώ το 
σύστημα με τις μεγαλύτερες οθόνες έχει και εργοστα-
σιακό σύστημα πλοήγησης. Το menu και στις δύο 
οθόνες είναι κατανοητό και στα Ελληνικά. Ο οδηγός 
μπορεί να επιλέξει διαφορετικούς τρόπους απεικό-
νισης για τον πίνακα οργάνων, ενώ περισσότερες επι-
λογές υπάρχουν στην κεντρική οθόνη, όπου μεταξύ 
άλλων μπορούν να δημιουργηθούν και χωριστά 
προφίλ για κάθε χρήστη του οχήματος. Πιο χαμηλά 
έχουμε ένα ανεξάρτητο πάνελ με τα χειριστήρια του 
κλιματισμού, απλά και περιστροφικά θα βολέψουν 
τους πιο παραδοσιακούς οδηγούς, ενώ συνδυάζο-
νται με ψηφιακές απεικονίσεις πάνω στην κεντρική 
κονσόλα. Στην κεντρική κονσόλα έχουμε μια μεγάλη 
θήκη αλλά και μια προσαρμόσιμη θήκη για διάφορα 
αντικείμενα.

Συνολικά οι χώροι είναι ικανοποιητικοί και τέσσε-
ρις ενήλικες, ακόμη και μια 5-μελής οικογένεια θα 
βολευτούν εύκολα. Υπάρχει άφθονος χώρος στο ύψος 
αλλά και στα γόνατα, ενώ το πλάτος είναι αντίστοι-
χο με τα Peugeot 3008 και Citroen C5 Aircross. 
Το σχεδόν επίπεδο δάπεδο στα πόδια του μεσαίου 
πίσω επιβάτη θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο. Ο 
χώρος αποσκευών στο ανανεωμένο Grandland έχει 
όγκο 514 λίτρα. Είναι δηλαδή σχεδόν στο μέσον της 
κατηγορίας και θα ικανοποιήσει τις περισσότερες 
μεταφορικές απαιτήσεις.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Opel Grandland 1.5 lt 
Diesel 130hp AT8
Κυβισμός: 1499 cc

Ισχύς: 130 hp/3750 rpm

Ροπή: 300 Nm/1750 rpm

0-100 km/h: 11,5 sec

Τελική ταχύτητα: 195 
km/h

Μικτή κατανάλωση*: 
5,1-5,3 lt/100km

Εκπομπές CO2*: 133-138 
g/km

Βάρος: 1.523 kg (με 
οδηγό)

Ρεζερβουάρ: 53 lt

Χώρος αποσκευών: 514 
lt

*εργοστασιακή μέτρηση 
κατά WLTP

Αρχική τιμή Opel 
Grandland 1.2lt Turbo 
130hp MT6: 28.400€
Τιμή αυτοκινήτου 
δοκιμής (1.5lt Diesel 
AT8 GS Line): 33.400€

Αρνητικά
•  Τιμή

•  Πίσω ανάρτηση

•  Απουσία τετρακίνησης σε μη υβριδικές εκδόσεις

Θετικά
•  Χώροι 

•  Εξοπλισμός

•  Hi-tech αναβάθμιση

Εξοπλισμός
Από τη βασική έκδοση Business Edition το Grandland έχει σχεδόν τα 
πάντα. Δερμάτινο τιμόνι με paddles για το αυτόματο κιβώτιο, ζάντες 
αλουμινίου 17’’, σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος ανάγκης, αναγνώ-
ριση οδικών σημάτων, αυτόματη αλλαγή μεσαίας-μεγάλης σκάλας φώ-
των, ειδοποίηση κόπωσης οδηγού, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας 
κυκλοφορίας, προειδοποίηση τυφλού σημείου, κάμερα οπισθοπορείας, 
ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες, προβολείς ομί-
χλης, το Pure Panel με δύο οθόνες από 7’’, θύρες USB και Bluetooth, 
διζωνικό κλιματισμό και ηλεκτροχρωματικό εσωτερικό καθρέφτη.

Η έκδοση GS Line όπως το αυτοκίνητο της δοκιμής έχει ακόμη πεντάλ 
αλουμινίου, σχεδιαστικές λεπτομέρειες σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα, 
μαύρες ζάντες 18’’, κεραία τύπου καρχαρία, φιμέ πίσω κρύσταλλα, 
ράγες οροφής, τις μεγάλες οθόνες του Pure Panel με σύστημα πλοήγη-
σης, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός-πίσω και διχρωμία με μαύρη 
οροφή και καθρέπτες. Αυτό που είναι επίσης νέο στο Grandland είναι 
η δυνατότητα εξοπλισμού του με σύστημα νυχτερινής όρασης, προ-
βάλλοντας μέσα στον πίνακα οργάνων εικόνες από αντικείμενα, ζώα 
ή ανθρώπους που βρίσκονται πιο μακριά από εκεί που φτάνουν να 
φωτίσουν οι προβολείς. Αλλά αυτή η τεχνολογία είναι διαθέσιμη μόνο 
προαιρετικά στις πιο πλούσιες εκδόσεις.

Σε βενζίνη, diesel και plug-in υβριδικό!
Το Grandland διατίθεται, πέρα από τις συμβατικές λύσεις, και ως plug-in υβριδικό προσφέροντας επιδόσεις αλλα και οικονομία. Οι εκδόσεις αυτές έρχονται σε δύο επίπεδα 
ισχύος, με 225 ή 300 ίππους. Όμως σήμερα θα μείνουμε σε πιο απλά πράγματα, αφού στη γκάμα υπάρχουν και δύο ακόμη επιλογές. Μία σε βενζίνη και μία diesel, και στις δύο 
περιπτώσεις με 130 ίππους.

Η έκδοση της δοκιμής μας είναι με τον γνώριμο 1500άρη πετρελαιοκινητήρα, ο οποίος συνδυάζεται αποκλειστικά με ένα αυτόματο 8άρι κιβώτιο ταχυτήτων προσφέροντας ένα 
μίγμα άνεσης και οικονομίας. Αν θέλει κάποιος μηχανικό κιβώτιο, τότε η έκδοση βενζίνης είναι μονόδρομος, ενώ εκεί υπάρχει και η επιλογή με αυτόματο κιβώτιο, επίσης 8άρι. 
Ο diesel κινητήρας στο Grandland είναι αρκετά αποδοτικός, με 300 Nm ροπής. Χωρίς βέβαια να αποτελεί και κάτι το ξεχωριστό από πλευράς επιδόσεων, αφού στα χαρτιά είναι 
και ο πιο αργός συνδυασμός της γκάμας, κάνοντας το τυπικό 0-100 km/h σε 11,5 δλ. Στις μετρήσεις μας πάντως το μοντέλο κατάφερε το 0-100 σε 10,59 δευτερόλεπτα, ενώ ακό-
μη “έγραψε” 7,41 δλ. για το 80-120 km/h και επιβράδυνση 100-0 km/h σε 2,93 δλ. και 39 μέτρα απόσταση.

Βέβαια σε έναν κινητήρα diesel περισσότερη σημασία έχει η κατανάλωση, με το εργοστασιακό 4,9 στην πράξη να μεταφράζεται σε περίπου 6,8 λτ/100 χλμ.
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Audi Q3 45 TFSI e:  
Ανάμεσα σε  
δύο κόσμους

Το Q3 δεν είναι κάτι και-
νούριο για την Audi, αφού 
στην τρέχουσα μορφή του 
βρίσκεται στην αγορά εδώ 

και μερικά χρόνια. Αυτή όμως είναι 
η plug-in υβριδική εκδοχή του και 
στην πράξη αποτελεί ό,τι πιο κοντινό 
σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χωρίς 
ωστόσο να είναι ηλεκτρικό. Έχει έναν 
turbo κινητήρα βενζίνης απόδοσης 
150 ίππων, έναν ισχυρό ηλεκτροκι-
νητήρα 116 ίππων και μια μπαταρία 
λιθίου χωρητικότητας 13 kWh. Αν 
υποθέσουμε ότι έχουμε δύο κύκλους, 
με τον έναν να περικλείει τα αυ-
τοκίνητα βενζίνης και τον άλλο τα 
αμιγώς ηλεκτρικά, όλα αυτά τα plug-
in υβριδικά μοντέλα βρίσκονται εκεί 
που τέμνονται αυτοί οι δύο κύκλοι. 
Έχουν τα καλύτερα των δύο κόσμων 
και κανέναν από του περιορισμούς 
της μιας ή της άλλης πλευράς.

Τι είναι το plug-in hybrid;
Πριν μπούμε σε λεπτομέρειες, να ξεκαθαρίσουμε κάτι βασικό: υπάρχουν αρκετά 
στάδια υβριδικής τεχνολογίας σήμερα στην αυτοκίνηση. Μικρο-υβριδικά, 
ήπια-υβριδικά, υβριδικά και plug-in υβριδικά. Κάποιοι τα λένε όλα υβριδικά, 
όμως δεν είναι έτσι. Το Q3 TFSI e για παράδειγμα δεν έχει καμία σχέση με τα 
ήπια υβριδικά τεχνολογίας 12V ή 48V. Είναι πιο κοντά στη λογική των “αυ-
τοφορτιζόμενων” υβριδικών, αυτοκινήτων δηλαδή που ανακτούν και αποθη-
κεύουν ενέργεια σε μια μπαταρία και στη συνέχεια την επαναχρησιμοποιούν 
σβήνοντας και εντελώς, αν χρειαστεί, τον κινητήρα βενζίνης. Μπορούν δηλαδή 
να κινηθούν ηλεκτρικά, έστω και για λίγο.

Τα plug-in υβριδικά υιοθετούν αυτή την τεχνολογία, ωστόσο κάνουν ένα βήμα 
παραπέρα. Έχουν μεγαλύτερη μπαταρία, σχεδόν διπλάσια σε χωρητικότητα απο 
τα αυτοφορτιζόμενα υβριδικά, και μπορούν να φορτίσουν εξωτερικά σε μια 
πρίζα ή ένα wallbox. Έτσι έχουν αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που συνήθως 
είναι κοντά στα 45-50 χλμ. μέχρι να χρειαστούν και πάλι φόρτιση. Αλλά μέχρι 
να ξαναφορτίσουν κινούνται κανονικά, ως τυπικά αυτοφορτιζόμενα υβριδικά!

Συνεπώς και όσο τα φορτίζουμε μπορούμε να κινούμαστε με μηδενική κατανά-
λωση καυσίμου εντός πόλης ή έστω σε περιορισμένη εμβέλεια καθημερινά. Και 
αν αποφασίσουμε να πάμε πιο μακριά, τότε έχουμε ένα πλήρως υβριδικό αυτο-
κίνητο με βενζίνη και πρακτικά κανέναν περιορισμό. Αφού πάντα θα μπορούμε 
να συμπληρώσουμε βενζίνη και να συνεχίσουμε κανονικά.

Αρνητικά
•  Τιμή (από 47.800 ευρώ)

•  Μειωμένος χώρος απο-
σκευών στα 380 lt

•  Απουσία τετρακίνησης

Θετικά
•  Εξαιρετικά χαμηλή 

κατανάλωση

•  Επιδόσεις

•  Ποιότητα εσωτερικού 
και χώροι επιβατών

 
Τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Audi Q3 45 TFSI e S 
Line
Κυβισμός: 1.395 cc

Ισχύς βενζινοκινητήρα: 
150 ps/5.000-6.000 rpm

Συνδυαστική ισχύς: 
245 ps

Ροπή θερμικού 
κινητήρα: 250 
Nm/1.550-3.500 rpm

Συνδυαστική ροπή: 400 
Nm

0-100 km/h: 7,3 sec

Τελική ταχύτητα: 210 
km/h

Μέση κατανάλωση*: 
2,0-1,6 lt/100km

Εκπομπές CO2*: 39 g/
km

Βάρος: 1.815 kg

Ρεζερβουάρ: 45 lt

Χώρος αποσκευών: 
380 lt

*εργοστασιακή μέτρηση 
κατά WLTP

Αρχική τιμή Audi 
Q3 45 TFSI e 245ps: 
47.750€
Τιμή αυτοκινήτου 
δοκιμής (έκδοση S 
Line): 52.550€

Φόρτιση και κόστος χρήσης
Μία πλήρης φόρτιση στο Audi Q3 plug-in hybrid χρειάζεται περίπου 3 
ώρες και 50 λεπτά σε ένα Wallbox ή κοντά στις 6 ώρες σε μια οικιακή πρί-
ζα. Χρόνος που καλύπτεται εύκολα το βράδυ στο σπίτι ή το πρωί στο γρα-
φείο, με την προϋπόθεση ότι έχουμε πρόσβαση σε ρεύμα. Προφανώς και το 
ρεύμα δεν είναι δωρεάν, ειδικά την περίοδο που διανύουμε. Έτσι οι έξτρα 
περίπου 13 kWh σε κάθε φόρτιση θα επιβαρύνουν το μηνιαίο λογαριασμό 
με ένα σεβαστό ποσό. Όμως και πάλι αν κάνουμε τις πράξεις η οικονομία 
θα είναι καλύτερη από ότι αν κινούμαστε με βενζίνη. Απόσβεση… δεν θα 
γίνει, αφού πρακτικά μιλάμε για μία έκδοση που κοστίζει σχεδόν 12.000 
ευρώ περισσότερο από την βασική έκδοση βενζίνης.

Αυτό όμως που παρέχει το Q3 45 TFSI e είναι 245 ίπποι και όχι 150, συνε-
πώς και είναι κατά πολύ ισχυρότερο. Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα της 
επιλογής ως προς τη λειτουργία: αποκλειστικά ηλεκτρικό, αυτόματα υβρι-
δικό ή αποκλειστικά βενζινοκίνητο. Και κυρίως παρέχει φορολογικά οφέλη 
όταν αποκτηθεί μέσω υπηρεσίας leasing, ως εταιρικό όχημα. Συγκεκριμένα 
προβλέπεται μηδενικός φόρος χρήσης για όσα plug-in υβριδικά εκπέμπουν 
κάτω από 50 γρ CO2/km. Και στο Q3 45 TFSI e οι εκπομπές ρύπων είναι 
στα 39 γρ CO2/km.

Όσο για την μέση κατανάλωση, όσο περισσότερο το φορτίζεις τόσο κερ-
δίζεις, με τη μέση τιμή να μπορεί να πέσει ακόμη και κάτω από τα 2 
lt/100km. Σε αποκλειστικά αστική χρήση και με τακτική φόρτιση, η κατανά-
λωση βενζίνης μπορεί να είναι ακόμη και μηδενική, ενώ αποκλειστικά σε 
υβριδική λειτουργία, χωρίς καθόλου εξωτερική φόρτιση η μέση κατανάλω-
ση της δοκιμής κυμάνθηκε γύρω στα 4 με 4,5 lt/100km.

Οδική συμπεριφορά και τρόπου λειτουργίας
Ο οδηγός από έναν διακόπτη στο ταμπλό μπορεί να επιλέξει τον τρόπο λει-
τουργίας του αυτοκινήτου. Η στάνταρ λειτουργία είναι η υβριδική, με στόχο 
να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση της τεχνολογίας για χαμηλούς ρύπους 
και χαμηλή κατανάλωση. Ο οδηγός όμως μπορεί να επιλέξει την αμιγώς 
ηλεκτρική μετακίνηση, όπου ο θερμικός κινητήρας θα επέμβει μόνο αν 
επιμείνουμε με το πόδι στο πάτωμα. Μάλιστα αποκλειστικά ως ηλεκτρικό 
μπορεί να κινηθεί σε ταχύτητες μέχρι τα 140 km/h.

Σε ένα ταξίδι όμως δεν έχει νόημα να κινηθείς ηλεκτρικά, αφού η εμβέλεια 
σε ρεύμα είναι πολύ μικρή. Έτσι η επιλογή Battery Hold εδώ είναι η πιο 
σωστή, όπου σε ένα μεγάλο βαθμό η φορτισμένη μπαταρία δεν τροφοδοτεί 
τον ηλεκτροκινητήρα, κρατώντας την ενέργεια της για μεταγενέστερη χρή-
ση εντός πόλης. Και έχουμε και την επιλογή Batter Charge, όπου η κίνηση 
με τον θερμικό κινητήρα φορτίζει τη μπαταρία χωρίς να χρησιμοποιήσουμε 
μια πρίζα. Το κάνει πιο αργά, αλλά σε ένα μεγάλο ταξίδι μπορεί να αποθη-
κεύσει ένα σεβαστό ποσό ενέργειας και πρακτικά εντός πόλης να κινηθεί 
ηλεκτρικά ως τον τελικό προορισμό.

Πέρα από τα mode λειτουργίας, το Plug-in υβριδικό Audi Q3 δεν υπολεί-
πεται σε άνεση και ικανότητες από τις απλές εκδόσεις βενζίνης. Αντιθέτως, 
είναι αισθητά πιο ισχυρό και θα προσπεράσει εν ριπή οφθαλμού, ακόμη 
και φορτωμένο σε ανηφόρα. Βέβαια η μπαταρία και το υβριδικό σύστημα 
δίνουν έξτρα βάρος στο αμάξωμα, το οποίο συνολικά ξεπερνά τα 1800 κιλά, 
όμως υπάρχουν και πιο σκληρές αναρτήσεις σε μια προσπάθεια να διατη-
ρηθεί μια ισορροπία και στιβαρότητα στις στροφές. Παρόλα αυτά το αυτοκί-
νητο δε θα νιώσει καθόλου άβολα στρίβοντας, ακόμη και υπό έντονη πίεση.

Το τιμόνι είναι σαφές, με περισσότερο feedback από όσο προστάζει ο χαρα-
κτήρας του μοντέλου, ενώ καλό σε αίσθηση είναι και το αυτόματο κιβώτιο S 
tronic, το οποίο μάλιστα εδώ είναι 6 σχέσεων και όχι 7 όπως στις απλές εκ-
δόσεις βενζίνης. Φυσικά εξαιρετική είναι και η συνολική ηχομόνωση, τόσο 
από τον αέρα και την κύλιση όσο και από τον κινητήρα, αφού το υβριδικό 
σύστημα φροντίζει σε συνθήκες μικρού φορτίου να αποκόβει τον βενζινοκι-
νητήρα όσο γίνεται περισσότερο.

ΑΎΤΟ ΈΙΝΑΙ ΤΟ AUDI Q3 45 TFSI E 
ή αλλιώς το Q3 αλλά plug-in υβριδικό. 
Αποδιδει 245 ίππους, έχει κινητήρα 1.4 
lt και μέση κατανάλωση κάτω από 4 
lt/100 km. Ναι… καλά διαβάσατε!
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Το Renault 5 γίνεται 50 χρονών

Όταν δημιουργήθηκε το Renault 5, η μάρκα έδωσε στην κοινωνία ακριβώς αυτό που έψαχνε. Το 
1972, το μοντέλο ήταν πολύ μπροστά από τα περισσότερα αυτοκίνητα της εποχής του. Και κυρί-
ως ήταν απόλυτα προσαρμοσμένο  στις ολοένα και πιο αναβαθμισμένες απαιτήσεις της κοινωνί-
ας. Με την αστική τάξη να αναδύεται, τα προάστια των πόλεων να γίνονται πολυπληθέστερα, τα 

supermarkets να αυξάνονται και μαζί και η γυναικεία χειραφέτηση, η Renault έκανε μια πολύ γενναία κίνηση 
παρουσιάζοντας ένα 3θυρο hatch μαζικής παραγωγής.

Σχεδιασμένο σαν ένα ευέλικτο μοντέλο, ικανό στην πόλη αλλά και στον ανοιχτό δρόμο, το Renault 5 είχε απήχη-
ση σε όλα τα είδη αγοραστών. Είχε στρογγυλεμένη σχεδίαση, ήπιες γραμμές και ένα πρακτικό πίσω μέρος του. 
Μάλιστα η συνολική του σχεδίαση το έβαλε στο ραντάρ κυρίως των νέων σε ηλικία αγοραστών αλλά και των 
γυναικών. Το στυλ και η οδική του συμπεριφορά το έκαναν άμεσα αγαπητό.

Το Renault 5 κατασκευαζόταν κατά κύριο λόγο στη Γαλλία, την Ισπανία και το Βέλγιο. Αργότερα άρχισε η συναρ-
μολόγησή του και σε διάφορα άλλα μέρη, από το Ιράν και το Μεξικό, μέχρι την Τυνησία, την Πορτογαλία και τη 
Ν. Αφρική. Περισσότερες από 5,5 εκ. μονάδες  πουλήθηκαν μεταξύ του 1972 – 1985, σε 5 ηπείρους (ή περισσό-
τερες από 9 εκ. μονάδες αν υπολογίσει κανείς και το Supercinq – Super 5 – που λανσαρίστηκε αμέσως μετά). 
Το 1980 ήταν Νο 2 σε πωλήσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Στη Γαλλία είχε το τίτλο του best seller μοντέλου της 
10ετίας, από το 1974 έως το 1983.

ΤΟ 2022 ΤΟ RENAULT 5 κλείνει μισό αιώνα ζωής. Το μοντέλο αποτελεί 
ορόσημο για τη μάρκα, καθώς έχει αφήσει το στίγμα του όχι μόνο στη 
Renault αλλά και σε ολόκληρη την αυτοκίνηση.

Renault 5L και TL
Το πρώτο Renault 5 πουλήθηκε το 1972. Κυκλοφόρησαν δύο 
εκδόσεις. Το L ήταν εξοπλισμένο με κινητήρα 782 κ.εκ και έπειτα 
με κινητήρα 845 κ.εκ. Το TL είχε κινητήρα 956 κ.εκ. που το έκανε 
πιο ευέλικτο στην καθημερινή χρήση και συνολικά ένα καλύτερο 
αυτοκίνητο.

Renault 5 Super Production
Αυτή η μοναδική έκδοση του Renault 5 δεν πρόδωσε το όνο-
μά της. Κατασκευασμένη για τους αγώνες εν έτει 1987, είχε 
4-κύλινδρο turbo κινητήρα με 370 άλογα. Κατά τη δεκαετία 
του 80’, οι αγώνες αυτοκινήτου στις γαλλικές πίστες ήταν πολύ 
διαδεδομένοι. Ιδιαίτερα χάρη στο Renault Alpine Cup και το 
French Formula Renault Championship που έγιναν οι αυτό-
πτες μάρτυρες της γέννησης πολλών πρωταθλητών. Το 1984, η 
Renault Sport έφτιαξε το Renault 5 Turbo για δύο ταλαντούχους 
οδηγούς, τους Jean Ragnotti και Jean-Louis Bousquet. Με δύο 
νίκες το 1986, η Renault κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Πρω-
τάθλημα Κατασκευαστών, στο φινάλε της σεζόν. Επρόκειτο για 
ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα που ενθάρρυνε τη Renault Sport να 
εμπιστευτεί ένα τρίτο αυτοκίνητο στο νεαρό φέρελπι οδηγό της 
F1, τον Aric Comas, την αμέσως επόμενη χρονιά. Έτσι, η τριάδα 
της Renault κέρδισε συνολικά 6 νίκες.

Renault 5 Alpine
Το 1976, η Renault παρουσίασε το σπορ μοντέλο 
5 Alpine. Συνδυάζοντας κομψότητα και αθλητικό 
χαρακτήρα, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στο 
εργοστάσιο της Alpine, στη Διέππη της Γαλλίας. Το 
εσωτερικό του ήταν εμπνευσμένο από το μοντέλο 
TS, όσον αφορά στα καθίσματα και στο ταμπλό. Το 
εξωτερικό του όμως διέθετε ένα spoiler ενσωματω-
μένο στον προφυλακτήρα, φώτα μεγάλης εμβέλει-
ας, ζάντες Renault Gordini και αυτοκόλλητα “A5” 
στα πλαϊνά τμήματα και το μπροστινό μέρος. Τα 
χρώματα του μοντέλου ήταν επίσης μοναδικά και 
διαθέσιμα κατά παραγγελία: μπλε, γκρι, κόκκινο, 
μαύρο και πράσινο.
Εξοπλισμένο με έναν πλήρως ανασχεδιασμένο 
κινητήρα TS (με κυβισμό έως και 1.397 κ.εκ. και 
κιβώτιο ταχυτήτων 5 σχέσεων), σχεδιάστηκε για 
χρήση από ιδιώτες, σε ανταγωνιστική τιμή. Παράλ-
ληλα, κυκλοφόρησε και ένα μοντέλο «Coupé» για 
εκπαιδευόμενους οδηγούς-πιλότους που επιθυμού-
σαν να λάβουν μέρος στο Renault Elf Cup.
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Renault 5 Le Car Van
Τον Ιανουάριο του 1979, η Heuliez 
κυκλοφόρησε την έκδοση περιορι-
σμένης παραγωγής «Le Car Van» ως 
φόρο τιμής στο εμβληματικό αμερι-
κανικό βαν. Βασισμένο στο Renault 
5 TS, ήταν περισσότερο ένα διθέσιο 
μοντέλο, ενώ τα πίσω παράθυρά 
του είχαν αντικατασταθεί από ένα 
πολυεστερικό πάνελ με φινιστρίνι 
από φιμέ γυαλί και επένδυση αλου-
μινίου. Ένας εφεδρικός τροχός ήταν 
τοποθετημένος στο εξωτερικό του 
αυτοκινήτου, στο πίσω μέρος του. 
Ντυμένο σε μαύρο φινίρισμα λάκας 
στο εξωτερικό και με εσωτερικό 
επενδυμένο με κόκκινη μοκέτα, είχε 
ρίγες στο χρώμα του ουράνιου τόξου 
και έντονες επιγραφές κατά μήκος 
της βάσης του αμαξώματος και του 
καπό. Η παραγωγή του τελείωσε 
το 1983, με συνολικά περίπου 450 
πωληθέντα αντίτυπα.

Renault 5 Turbo
Προς τα τέλη της δεκαετίας του ‘70 η μάρκα έκανε την είσοδο της και στον κόσμο των ράλι με μια σειρά 
υπερτροφοδοτούμενων κινητήρων. Αποτελώντας μια σύλληψη του Jean Terramorsi και σχεδιασμένο από 
τον Yves Legal, το Renault 5 Turbo κατασκευάστηκε ειδικά για οδήγηση σε ράλι. Η πρώτη έκδοση του 
μοντέλου το 1978, με πιστοποίηση που δόθηκε σε συνολικά 400 μονάδες. Κατασκευαζόταν στο εργοστά-
σιο της Alpine στη Διέππη (σε 4.857 μονάδες συνολικά). Γρήγορα βρήκε αρκετά τολμηρούς οδηγούς που 
θέλησαν να δαμάσουν τους 160 ίππους του 4-κύλινδρου Turbo κινητήρα των 1.397 κ.εκ., ο οποίος μάλιστα 
ήταν τοποθετημένος στο κέντρο.
Το μοντέλο αρχικά είχε πόρτες και οροφή από αλουμίνιο, ενώ είχε και μία εντελώς μοναδική εσωτερική 
σχεδίαση, καθώς ο κινητήρας ήταν πρακτικά πίσω από τα δύο καθίσματα. Από το 1983 άρχισε να διατί-
θεται ως «Turbo 2». Το μεταγενέστερο μοντέλο είχε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, ωστόσο το εσωτερικό 
του βασίστηκε στο 5 Alpine Turbo. Καθώς δεν είχε αμάξωμα από αλουμίνιο, είχε χαμηλότερη τιμή από το 
αρχικό.
Πίσω από το τιμόνι του κάθισαν γνωστοί πρωταθλητές αγώνων, όπως οι Didier Auriol, François Chatriot, 
Dominique de Meyer, Joaquim Moutinho, Bruno Saby, Carlos Sainz, Alain Serpaggi, Jean-Luc Thérier και 
πολλοί άλλοι. Αλλά η καριέρα του απογειώθηκε όταν οδηγήθηκε σε ράλι από τον σπουδαίο Jean Ragnotti.

Renault 5 GTL
Το 5 GTL ήταν εύκολα αναγνωρίσιμο από 
τα πλαστικά πλαϊνά προστατευτικά του 
που εκτείνονταν μέχρι τον προφυλακτή-
ρα, τους κομψούς τροχούς και τα φώτα 
όπισθεν. Το 1978 εξοπλίστηκε με πίσω 
παράθυρα που μπορούσαν να ανοίξουν 
όπως αυτά του 5 TS. Το 5 GTL έγινε το 
R5 με τις περισσότερες πωλήσεις. Το 
κύριο χαρακτηριστικό του μοντέλου ήταν 
ότι είχε μακριές σχέσεις μετάδοσης που 
συνέβαλαν στη μείωση της κατανάλω-
σης καυσίμου. Η επιθυμία για ένα πιο 
οικολογικό μοντέλο γεννήθηκε λόγω της 
πετρελαϊκής κρίσης του 1978.

Renault 5 Electric
Το πρώτο ηλεκτρικό Renault 5 παρουσιάστηκε την άνοιξη του 
1972 ως μέρος της συνεργασίας με την EDF. Λέγεται ότι έχουν 
κατασκευαστεί περίπου 100 μονάδες. Ήταν διθέσιο και είχε 
αυτονομία 60 χλμ.

Renault 5 Prototype 
2024
Το σύγχρονο πρωτότυπο του Renault 
5 αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της 
Renault για τη δημιουργία ενός προσι-
τού ηλεκτρικού αυτοκίνητου. Μάλιστα 
το σύγχρονο αυτό 5άρι θα αρχίσει να 
πωλείται το 2024. Όλα τα στιλιστικά 
στοιχεία που προέρχονται από το 
original R5, είναι κάτι περισσότερο 
από μία αναφορά στο παλιό σχέδιο. 
Έχουν δουλευτεί από την αρχή προ-
κειμένου να ενσωματώσουν πολλά νέα 
στοιχεία, όπως είναι οι αεραγωγοί του 
καπό που κρύβουν από κάτω την πρίζα 
φόρτισης, τα πίσω φώτα που ενσωμα-
τώνουν αεροδυναμικούς διαχύτες, αλλά 
και τα εμπρός φώτα ομίχλης που έχουν 
αντικατασταθεί από φώτα ημέρας LED.

Τα λογότυπα του αυτοκινήτου, εμπρός 
και πίσω, φωτίζουν, ζωντανεύοντας το 
αυτοκίνητο, ενώ η λεπτομέρεια με την 
γαλλική σημαία πάνω τους εξωτερι-
κούς καθρέπτες κάνει σαφή αναφορά 
στη γαλλική καταγωγή του. Το σύγχρο-
νο design του πρωτότυπου R5 βασί-
ζεται στα Renault 5, Supercinq και R5 
Turbo, με τα χαρακτηριστικά φαρδιά 
πίσω φτερά του. Όλα τα δομικά στοιχεί-
α, από τη μπαταρία μέχρι τον κινητήρα 
του και τη νέα πλατφόρμα CFM-BEV 
στην οποία βασίζεται, θα κατασκευάζο-
νται στο Renault Electricity Hub, στο 
εργοστάσιο της εταιρείας στο Douai 
της Β. Γαλλίας.

Renault Supercinq Baccara
Το Baccara ήταν μια υπερ-εκλεπτυσμένη έκδοση του Renault 
Supercinq. Είχε δερμάτινα καθίσματα και τιμόνι, μπεζ εσωτερικό, 
μαύρο δερμάτινο μοχλό ταχυτήτων, παχιά μοκέτα στο πάτωμα 
της καμπίνας επιβατών και σε όλο το πορτμπαγκάζ, αλλά και το 
διάσημο κάλυμμα ενδυμάτων που τοποθετούταν κάτω από την 
εταζέρα του χώρου αποσκευών. Τα μπροστινά ηλεκτρικά παρά-
θυρα και το κεντρικό κλείδωμα συμπλήρωναν το πλήρες πακέτο 
εξοπλισμού της έκδοσης παραγωγής. Ήταν διαθέσιμο σε τρία 
χρώματα αμαξώματος (καφέ arabica, πρασινωπό & μαύρο).

Renault Supercinq GT Turbo
Τον Ιανουάριο του 1985, τέσσερις μόλις μήνες μετά το λανσά-
ρισμα του Supercinq, παρουσιάστηκε η έκδοση GT Turbo. Το 
στυλ του ήταν μοντέρνο, διέθετε καινοτόμο εσωτερικό και πολύ 
δυνατές επιδόσεις. Είχε 4κύλινδρο κινητήρα 1.400 κ.εκ., αλλά 
ήταν εξοπλισμένο με έναν στροβιλοσυμπιεστή Garrett T2. Αυτό 
βοήθησε στην αύξηση της ισχύος στους 115 ίππους, η οποία 
και βελτίωσε σημαντικά την επιτάχυνση.

Το μοντέλο χρίστηκε «Βασίλισσα των circuit» του R5 GT Cup, 
συνεχίζοντας μια λαμπρή καριέρα σε ράλι και πρωταθλήματα 
στη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο. 160.000 μονάδες GT   Turbo 
κατασκευάστηκαν μεταξύ του 1985 και του 1987 (φάση 1), και 
από το 1987 έως το 1990 (φάση 2).
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