Διαβάστε περισσότερα
στο www.trcoff.gr
Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας
στο YouTube.com/trcoffgr
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EDITORIAL
ΤΕΊΝΟΥΜΕ ΝΑ
ΚΑΤΑΝΤΉΣΟΥΜΕ
ΓΡΑΦΙΚΟΊ, όμως η
πραγματικότητα μας έχει
αλλάξει. Τα αυτοκίνητα
άλλαξαν σχήμα και
συνεχίζουν να αλλάζουν.
Μεγαλώνουν και κυρίως
ψηλώνουν. Ακόμη και τα
μοντέλα που φαινομενικά ως
χθες έμοιαζαν καταδικασμένα
να μείνουν στο γνώριμο
σχήμα.

Α

φορμή του παραπάνω σχολίου
στάθηκε η έλευση του νέου Aygo X.
Το νέο A-SUV μικρό που βάζει την
Toyota με ένα ακόμη μοντέλο στα
SUV χωράφια. Ο κόσμος θέλει υπερυψωμένα,
“suvοποιημένα” αυτοκίνητα. Πλέον και στο
μικρότερο δυνατό μέγεθος. Βεβαίως το Aygo
X είναι καλύτερο σε όλα του από πριν και το
“σκέτο Aygo”, πιο ενδιαφέρον σχεδιαστικά,
πιο άνετο και κυρίως πιο ασφαλές. Εντάξει…
είναι και πιο ακριβό. Πολύ πιο ακριβό, όπως
όλα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα γύρω μας.
Οι τιμές παντού έχουν ανέβει δραματικά.
Πληρώνεις μεγαλύτερη κατηγορία από
αυτή που αγοράζεις πραγματικά και αυτό
είναι πιο ορατό στα hatcback μοντέλα που
πλέον κοστίζουν όσο ένα μεσαίο SUV. Και
τα μεσαία SUV βεβαίως πλέον αγγίζουν
“premium” τιμές.
Φυσικά και υπάρχουν εξαιρέσεις… ακόμα
τουλάχιστον. Μοντέλα πραγματικά τοποθετημένα έτσι ώστε να μην επηρεάζονται
σημαντικά από αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο αύξησης των τιμών. Μοντέλα όπως το
Suzuki S-Cross, ίσως το πιο τίμιο τετρακίνητο crossover, με τις παραχωρήσεις του φυσικά σε κάποιους τομείς. Και από την άλλη
υπάρχει το Cupra Formentor, ένα μεσαίο και
άκρως σπορτίφ SUV/crossover, δυναμικό στο
μάτι αλλά και στην οδική συμπεριφορά που
θα μπορούσε να κοστίζει αρκετά περισσότερα από τις 30.500 ευρώ που ξεκινά, κι όμως
να συνεχίσει να θεωρείται value for money.
Ναι, τόσο καλό είναι!
Αλλά να μη τα λέμε από εδώ. Ξεφυλίστε το
νέο τεύχος μας, διαβάστε τις παραπάνω
δοκιμές και λάβετε σοβαρά υπόψη σας ότι
η ανηφόρα στις τιμές των αυτοκινήτων δεν
τελειώνει. Αν είστε σε σκέψεις για αγορά,
αποφασίστε το σύντομα!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SUVάλιασμα
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Νέο Mazda
CX-60

4
Το Formentor είναι ένα μοντέλο της σχετικά νέας μάρκας
Cupra. Tο σπορ alter ego της Seat που όπως συναντούμε
και αλλού στην αυτοκίνηση έγινε πλέον ανεξάρτητη
μάρκα από τη Seat, με μικρή γκάμα και κυρίως κορυφαίες
εκδόσεις ως προς την ισχύ τους.

Στην Ελλάδα
το νέο Toyota
Aygo X

7
Tο νέας
γενιάς Opel
Astra
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Ειδήσεις από
την Ελλάδα
και τον
κόσμο
Crossover, 1400 κ.εκ. τετρακύλινδρο, ήπια υβριδικό
και με καλούς χώρους και εξοπλισμό! Αυτό είναι το
νέο Suzuki S-Cross, ένα από τα ελάχιστα τετρακίνητα
μοντέλα στην κατηγορία.
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Οδηγούμε
το Cupra
Formentor
1.5 TSI 150ps

14

Το Mazda2 επαναλανσάρεται ως μοντέλο του 2022 με μια
νέα έκδοση και ένα νέο χρώμα στην παλέτα του. Στα χέρια
μας η νέα έκδοση Homura, με 90 ίππους και αυτόματο
κιβώτιο 6 σχέσεων.

Οδηγούμε
το Suzuki
S-Cross 1.4
48V Hybrid
AllGrip
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Οδηγούμε το
ανανεωμένο
Mazda2 Auto
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Concept
Car: Renault
Scenic Vision
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Το νέο Toyota Aygo X είναι ο αντικαταστάτης του
δημοφιλούς Aygo που πλέον γίνεται κρος (Χ) και
αποτελεί την πρόταση της μάρκας
στην A-SUV κατηγορία.

Αρχισυνταξία - Επιμέλεια έκδοσης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΥ
Art Director: ΓΙΩΤΑ ΓΙΑΓΤΖΗ
Επικοινωνία: contact@trcoff.gr
Ιστοσελίδα: www.trcoff.gr
YouTube.com/trcoffgr
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Το νέο Mazda
CX-60 PHEV
στην Ελλάδα
ΤΟ ΟΛΟΚΑΊΝΟΥΡΓΙΟ MAZDA
CX-60 PHEV αποτελεί τη
ναυαρχίδα της μάρκας και
ταυτόχρονα το πρώτο Plug-in
Hybrid που παρουσιάζει στην
ευρωπαϊκή αγορά SUV. Το
CX-60 είναι ήδη διαθέσιμο για
παραγγελία στην Ελλάδα και τα
πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται
το φθινόπωρο.

Η

Mazda λανσάρει στην Ευρώπη το μεγάλο
CX-60, ένα plug-in υβριδικό SUV που
τοποθετείται πάνω από το CX-5 και
παρέχει εξαιρετικούς χώρους, κορυφαία
ποιότητα κατασκευής και βεβαίως ανταγωνιστικές
επιδόσεις. Αποκλειστικά Made in Japan, πρόκειται
για το πιο σημαντικό μοντέλο που έχει παρουσιάσει η ιαπωνική μάρκα για πάνω από μια δεκαετία.
Η ναυαρχίδα της μάρκας αντιπροσωπεύει όλα
όσα έχει ενσωματώσει η εταιρεία στο DNA της τα
τελευταία 100 χρόνια, από την απαράμιλλη εξωτερική και εσωτερική σχεδίαση, μέχρι την ξεχωριστή
ιαπωνική δεξιοτεχνία, τις τελευταίες καινοτομίες
στην ανθρωποκεντρική τεχνολογία. Και φυσικά
δεν πρέπει να ξεχνάμε το σύστημα μετάδοσης
κίνησης παγκόσμιας κλάσης.
Το σύστημα κίνησης στο Mazda CX-60 περιλαμβάνει ένα plug-in υβριδικό σύνολο. Συνδυάζει έναν
τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα Skyactiv-G 2.5
άμεσου ψεκασμού με έναν μεγάλο ηλεκτροκινητήρα 100 kW, ένα ολοκαίνουργιο αυτόματο κιβώτιο
8 ταχυτήτων και μια μπαταρία χωρητικότητας
17,8 kWh. Αυτός ο συνδυασμός αποδίδει συνολική
ισχύς 327ps και ροπή 500 Nm, καθιστώντας το, το
πιο ισχυρό αυτοκίνητο δρόμου που έχει κατασκευάσει ποτέ η Mazda. Μάλιστα το CX-60 PHEV προσφέρει άκρως εντυπωσιακές επιδόσεις, επιταχύνοντας από 0-100 km/h σε μόλις 5,8 δευτερόλεπτα!
Παράλληλα, το νέο μοντέλο παρουσιάζει εξαιρετικά
περιβαλλοντικά διαπιστευτήρια. Η συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου WLTP είναι μόλις 1,5
lt/100 km και οι συνδυασμένες εκπομπές CO2
WLTP μόνο 33 g/km. Το CX-60 e-Skyactiv PHEV
προσφέρει 63 km ηλεκτρική αυτονομία για ταχύτητες έως τα 100 km/h.
Σχεδιαστικά το μοντέλο ακολουθεί τη γνώριμη
φιλοσοφία της Mazda. Από τα εντυπωσιακότερα
στοιχεία στο αμάξωμα αποτελούν οι μικροί προβολείς στα εμπρός άκρα, που συνδέονται με μικρές
λωρίδες LED επάνω στη μεγάλη κεντρική μάσκα.
Ξεχωρίζουν ακόμη τα πίσω LED φώτα, οι τετραπλές απολήξεις της εξάτμισης και τα διακοσμητικά
flares στα εμπρός φτερά. Στην καμπίνα υπάρχει διάχυτη πολυτέλεια και πολύ προσεγμένα υλικά, ενώ
έμφαση έχει δοθεί στην εργονομία και στην πρακτικότητα. Η οθόνη του συστήματος infotainment
προεξέχει από το ταμπλό, ενώ πλήρως ψηφιακός
είναι και ο πίνακας οργάνων.

Εκδόσεις και τιμές
Στην ελληνική αγορά το CX-60 αναμένεται το φθινόπωρο, ωστόσο ήδη έχουν ανοίξει οι παραγγελίες. Είναι διαθέσιμο στα επίπεδα εξοπλισμού Prime Line, Exclusive Line, Homura και Takumi. Για
μεγαλύτερη εξατομίκευση προσφέρονται και τέσσερα πακέτα προαιρετικού εξοπλισμού, Comfort
Pack, Convenience & Sound Pack, Driver’s assistance Pack & Sunroof.
Οι τιμές ξεκινούν από τις 58.087 ευρώ για την έκδοση Prime Line, ενώ μπορούν να φτάσουν έως
τις 71.411 στην Takumi και με όλα τα προαιρετικά πακέτα εξοπλισμού.
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Ένα crossover πόλης
Πώς ένα crossover μπορεί να είναι και αυτοκίνητο πόλης; Κι όμως οι καιροί αλλάζουν,
η περιπέτεια δίνει τη θέση της στην πρακτικότητα. Και τα μικρά αυτοκίνητα πρέπει
να είναι πρακτικά και ταυτόχρονα μέσα
στη μόδα. Όπως ακριβώς τα κάθε είδους
crossovers και SUV.
Με αυτά λοιπόν ως συστατικά, η Toyota
δημιούργησε ένα μοντέλο μοναδικό στην
κατηγορία Α και ίσως το πρώτο του είδους
του, ένα A-SUV.
Το Aygo X είναι ένα μοντέλο που εκτός από
ψηλότερο είναι αισθητά πιο μοντέρνο και
στυλάτο από το γνώριμο Aygo. Και όχι, δεν
είναι ηλεκτρικό όπως πιστεύαμε αρχικά. Δεν
είναι ούτε καν υβριδικό! Έτσι κάτω από το
καπό φιλοξενεί τον βραβευμένο κινητήρα
βενζίνης 1.0 λίτρου, 3-κύλινδρος, με κωδικό
1KR-FE. Αυτός είναι διαθέσιμος σε δύο
συνδυασμούς: με μηχανικό 5άρι ή αυτόματο
CVT κιβώτιο ταχυτήτων. Σε κάθε περίπτωση
η απόδοση είναι 72hp στις 6.000 σ.α.λ. και
93Nm ροπής. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το Aygo έχει τελική ταχύτητα 158 km/h
(151 με CVT) και επιτάχυνση 0-100 km/h σε
15,6” (15,5” με CVT). Η μέση κατανάλωση
είναι 4,7 lt/100km (4,9 με CVT) και οι εκπομπές CO2 107 και 110 g/km αντίστοιχα.

Ολική επαναφορά
Από μόνο του το γεγονός ότι το Aygo X
βασίζεται στη νέα GA-B πλατφόρμα της
Toyota, είναι ένα τεράστιο θετικό στοιχείο.
Πρακτικά μιλάμε για την ίδια πλατφόρμα
που “πατάει” και το τρέχον Yaris (και Yaris
Cross), η οποία πέρα από έξτρα στιβαρότητα
προσφέρει και μια αναβαθμισμένη οδική
συμπεριφορά, κρίνοντας τουλάχιστον από
τη δοκιμή του Yaris.
Σχεδιαστικά το μοντέλο παραγωγής υιοθετεί
σε ένα μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά
και τη σιλουέτα του πρωτότυπου Aygo X
Prologue. Υπάρχει δηλαδή το ίδιο ενδιαφέρον σχήμα με ένα δίχρωμο αμάξωμα,
που σε αρκετούς θυμίζει σχεδίαση που
πρωτοείδαμε στα μοντέλα της smart. Το όλο
οπτικό παιχνίδι έρχονται να ενισχύσουν τα
διαφορετικά στυλ που λανσάρει η Toyota με
χρωματικούς συνδυασμούς εμπνευσμένους
από καρυκεύματα: τσίλι, τζίντζερ, κάρδαμο
και άρκευθο. Το κάθε στυλ περιλαμβάνει
διαφορετικά χρώματα και συνδυασμούς δύο
τόνων, εξωτερικά και εσωτερικά.

Έφτασε το νέο
Toyota Aygo X
ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΝΈΟ TOYOTA AYGO X, ο
αντικαταστάτης του δημοφιλούς Aygo που πλέον
γίνεται κρος (Χ) και αποτελεί την πρόταση της μάρκας
στην A-SUV κατηγορία

Τ

α μοντέλα τύπου crossover και SUV αποτελούν τα τελευταία χρόνια τη
δημοφιλέστερη τάση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Όλες οι εταιρίες έχουν
στη γκάμα τους μοντέλα SUV, σχεδόν σε κάθε μέγεθος. Σχεδόν, αφού έως
σήμερα η νέα τάση δεν είχε αγγίξει ιδιαίτερα την πολύ μικρή κατηγορία.
Και τώρα η Toyota αλλάζει το παιχνίδι με το Aygo X (σσ. διαβάζετε Άιγκο Κρος).
Είναι δηλαδή ο υπερυψωμένος διάδοχος του τυπικού μίνι της μάρκας. Το μοντέλο ήδη διατίθεται στην ελληνική αγορά και μάλιστα είναι ετοιμοπαράδοτο!

Το υπερυψωμένο Aygo
Με μήκος στα 3.700mm, το Aygo X είναι
κατά 235mm πιο μακρύ από τον προκάτοχό
του, παρόλο που το μεταξόνιο αυξήθηκε
κατά 90mm. Μάλιστα το εμπρός μετατρόχιο
είναι μόλις 72mm μικρότερο από το Yaris,
ενώ στους θόλους του μπορούν να φιλοξενηθούν τροχοί έως 18 ιντσών! Το φάρδος
του έχει και αυτό αυξηθεί στα 1.740mm
(+125mm), ενώ συνολικά το μοντέλο έχει
σχεδιαστεί για να κινείται άνετα και στους
πιο στενούς δρόμους μιας πόλης. Ο κύκλος
στροφής είναι στα 4,7m και είναι από τους
μικρότερους στην κατηγορία.
Εκεί που υπάρχουν σημαντικότερες αλλαγές
στις διαστάσεις είναι ο χώρος φόρτωσης, ο
οποίος πλέον αγγίζει τα 231 λίτρα. Αύξηση
60 λίτρων σε σχέση με το τρέχον Aygo. Και
φυσικά όπως προστάζει και ο όρος “cross”,
το μοντέλο έχει ψηλώσει κατά 50mm, φτάνοντας στα 1.510mm. Αυξημένη όμως είναι
και η θέση των καθισμάτων, κατά 55mm
προς τα πάνω. Αυτό επιτρέπει καλύτερη
ορατότητα προς τα έξω, σε συνδυασμό με
την αύξηση της γωνίας στις εμπρός κολόνες
κατά 10%, οι οποίες πλέον είναι στις 24
μοίρες.
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Σύγχρονο εσωτερικό
Εκτός από ριζικά ανασχεδιασμένο το
εσωτερικό είναι και πιο ψηφιακό. Έτσι το
Aygo X ενσωματώνει μερικά από τα τελευταία τεχνολογικά χαρακτηριστικά της
Toyota, όπως το infotainment Toyota
Smart Connect με οθόνη αφής 9”. Υπάρχει επίσης ατμοσφαιρικός φωτισμός,
ασύρματη φόρτιση αλλά και μια εφαρμογή MyT για smartphone που προσφέρει
έξτρα πληροφορίες απευθείας στο κινητό
του ιδιοκτήτη. Η συνδεσιμότητα με ένα
σύγχρονο smartphone (Apple CarPlay ή
Android Auto) υποστηρίζει ενσύρματη
αλλά και ασύρματη ζευγοποίηση.
Σχεδιαστικά πάντως, η καμπίνα του
Aygo X συνεχίζει να αποπνέει το χαρακτήρα του σημερινού μοντέλου, όπου στο
εσωτερικό των θυρών βρίσκουμε εκτεθειμένες επιφάνειες στο χρώμα του αυτοκινήτου. Χρώμα δίνουν οι πινελιές γύρω
από τον επιλογέα και το infotainment.
Ανάλογα με την έκδοση έχουμε και χρωματικές λεπτομέρειες στο τιμόνι καθώς
και στις ραφές από τα καθίσματα.
Στον τομέα της ασφάλειας, το Aygo X
ενσωματώνει γνώριμα συστήματα της
μάρκας, με το Toyota Safety Sense να
περιλαμβάνει προστασία πεζών και
ποδηλάτων με αυτόματο φρενάρισμα σε
ημέρα και νύχτα, Intelligent Adaptive
Cruise Control και σύστημα εποπτείας
διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας με
επέμβαση στο τιμόνι.

Εκδόσεις και τιμές
Το μοντέλο διατίθεται στη χώρα μας
σε μια ευρεία γκάμα 11 εκδόσεων με
μηχανικό κιβώτιο και ακόμη 10 επιλογές
με αυτόματο. Η βασική έκδοση Aygo X
ξεκινά από τις 14.370 ευρώ και περιλαμβάνει ένα πλήρες πακέτο εξοπλισμού με
όλη την παλέτα συστημάτων ασφαλείας.
Μάλιστα από τη δεύτερη κιόλας έκδοση
X-Play (από 14.970 ευρώ) υπάρχουν
φώτα ημέρας LED, πίσω φώτα LED,
ζάντες 17’’, adaptive cruise control και
σύστημα ανίχνευσης λωρίδων κυκλοφορίας. Οι εκδόσεις με το αυτόματο CVT
κιβώτιο ταχυτήτων ξεκινούν από τις
16.070 ευρώ.
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Διαθέσιμο
το νέο
Opel
Astra

ΤΟ ΝΈΟ OPEL ASTRA
ΞΕΚΙΝΆ ΤΗΝ ΠΟΡΕΊΑ ΤΟΥ
στην Ελλάδα σε εκδόσεις
βενζίνης, diesel και plug-in
υβριδικές και συνολικά 5
επίπεδα εξοπλισμού!

Τ

ο νέο Opel Astra είναι πλέον διαθέσιμο
για παραγγελία στην Ελλάδα, με τα πρώτα
αυτοκίνητα να αναμένεται να αφιχθούν
στα μέσα Ιουνίου. Η ολοκαίνουργια, έκτη
γενιά του Astra ακολουθεί νέα γραμμή με “καθαρές”, μινιμαλιστικές επιφάνειες. Και όπως κάθε
νέο Opel υιοθετεί το νέο πρόσωπο της μάρκας με
το γνώριμο πλέον Opel Vizor, αλλά και το ψηφιακό cockpit Pure Panel στο εσωτερικό. Το νέο Astra
σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται στην
έδρα της Opel, στο Rüsselsheim της Γερμανίας.
Για πρώτη φορά μάλιστα, το μοντέλο εξηλεκτρίζεται και έρχεται σε plug-in υβριδική έκδοση, ενώ
από το 2023 αναμένεται και το αμιγώς ηλεκτρικό
Astra-e. Σήμερα πάντως το μοντέλο ξεκινά την
πορεία του σε μια ευρεία γκάμα εκδόσεων, σε βενζίνη, βενζίνη plug-in hybrid αλλά και σε diesel,
με μηχανικό 6-άρι ή αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων.
Βασικός κινητήρας είναι ο γνώριμος 1200άρης
Turbo με 110 ή 130 ίππους, ενώ σε πετρέλαιο μονόδρομο αποτελεί ο 1.5 Diesel με 130 ίππους. Και
στους δύο τύπους καυσίμου είναι διαθέσιμα το
χειροκίνητο ή το αυτόματο κιβώτιο AT8. Η plugin υβριδική επιλογή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά
ως αυτόματο και συνδυάζει έναν 1600άρη κινητήρα βενζίνης και ένα ηλεκτρομοτέρ, αποδίδοντας
συνολικά 180 ίππους.

Εξοπλισμός και τιμές
Τα επίπεδα εξοπλισμού στο νέας γενιάς Opel
Astra είναι πέντε: Astra, Edition, Elegance, GS
Line και Ultimate. Οι τιμές ξεκινούν από τις
23.900 ευρώ στη βασική έκδοση των 110 ίππων
και με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων. Οι εκδόσεις
με 130 ίππους διατίθενται από το επίπεδο εξοπλισμού Edition και άνω, σε τιμές από 24.900 ευρώ,
όπως και οι εκδόσεις που ξεκινούν από 27.800
ευρώ.
Από πλευράς εξοπλισμού, όλες οι εκδόσεις
εξοπλίζονται ως στάνταρ με flat bottom τιμόνι,
Pure Panel στο εσωτερικό με δύο οθόνες 10’’ για
Infotainment και πίνακα οργάνων, Bluetooth,
προβολείς LED, σύστημα διατήρησης λωρίδας
κυκλοφορίας, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης
ανάγκης, αναγνώριση οδικών σημάτων και όλες
τις ηλεκτρικές ευκολίες. Οι εκδόσεις Edition
διαθέτουν επιπρόσθετα δερμάτινη επένδυση
στο τιμόνι, ζάντες αλουμινίου 16’’ (αντί για
ατσάλινες), ηχοσύστημα με 6 ηχεία (αντί για 4),
εκκίνηση κινητήρα με button, προβολείς ομίχλης
εμπρός, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω
και κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός.
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Έρχεται η Alfa Romeo Tonale

Ήρθε το νέο Skoda Karoq

H Alfa Romeo Tonale είναι διαθέσιμη για παραγγελίες
στην Ελληνική αγορά, με τα πρώτα αυτοκίνητα να αναμένονται στις βιτρίνες εντός του καλοκαιριού! Η γκάμα Tonale
περιλαμβάνει πέντε διαφορετικές εκδόσεις με ξεχωριστό
χαρακτήρα αλλά κοινό τόπο τον πλούσιο εξοπλισμό άνεσης,
ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Περιλαμβάνει τις Super και
Sprint που εστιάζουν στο νεανικό χαρακτήρα με αναφορές
στο σπορ προφίλ της μάρκας, την έκδοση Ti που τονίζει το
μοναδικό Ιταλικό στιλ και την έκδοση Veloce που αποτελεί
την απόλυτη έκφραση της δυναμικής προσωπικότητας μιας
Alfa Romeo. Ειδικά για το λανσάρισμα του μοντέλου, διαθέσιμη θα είναι και η Edizione Speciale, μια έκδοση περιορισμένης παραγωγής με ξεχωριστά χαρακτηριστικά.

Το Skoda Karoq ανανεώθηκε και διατίθεται στην ελληνική αγορά συνεχίζοντας μια επιτυχία
που ξεκίνησε το 2017. Tο μοντέλο είναι διαθέσιμο στο λανσάρισμα του με τον κινητήρα 1.0
TSI 110PS ο οποίος
συνδυάζεται με 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων και με τον
1.5 TSI κινητήρα 150PS
με 6-τάχυτο μηχανικό
κιβώτιο ταχυτήτων ή
7-τάχυτο αυτόματο διπλού συμπλέκτη DSG. Τα
επίπεδα εξοπλισμού είναι
δύο: Ambition και Style.
Ως στάνταρ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει LED
φώτα εμπρός και πίσω, 7
αερόσακους, Front Assist,
Driver Alert System,
Cruise Control, αυτόματο
2-ζωνικό κλιματισμό, αισθητήρες παρκαρίσματος
πίσω, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους, θερμαινόμενους
και αναδιπλούμενους
εξωτερικούς καθρέπτες,
KESSY Go, αισθητήρες φωτός και βροχής,
ηχοσύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 8»,
Bluetooth και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών.

Η SILENCE στην
Ελλάδα από τις
Kosmocar και
Kosmoride

Ανεξάρτητα από την επιλογή, όλες οι εκδόσεις έχουν αυτόματο κιβώτιο, φωτιστικά σώματα Full-LED, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, ψηφιακό πίνακα οργάνων, σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής HD 10,25’’, υπηρεσία Amazon Alexa
και υπηρεσίες συνδεσιμότητας, πλήρες πακέτο συστημάτων
προηγμένης υποβοήθησης οδήγησης και ζάντες ελαφρού
κράματος (18’’, 19’’ ή 20’’). Η νέα Alfa Romeo Tonale είναι
άμεσα διαθέσιμη για παραγγελίες. Η παραγωγή ξεκινά με
το νέο υβριδικό σύνολο 48V (130hp και 160hp VGT), ενώ η
έκδοση diesel 1.6MTJ 130hp αναμένεται τον Οκτώβριο και
στο τέλος της χρονιάς αναμένεται και η Plug-in Hybrid Q4
απόδοσης 275 ίππων.
Οι τιμές ξεκινούν από τις 37.300 ευρώ στην έκδοση Mild
Hybrid 48V των 130 ίππων, ενώ οι εκδόσεις των 160 ίππων
διαμορφώνονται από 45.100 ευρώ και το επίπεδο εξοπλισμού Ti.

Το νέο Ford Ranger Raptor στη Θεσσαλονίκη
Για μία μοναδική εμφάνιση το νέας γενιάς Ford Ranger Raptor βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη δίνοντας στους φίλους της μάρκας τη δυνατότητα μιας πρώτης επαφής,
σχεδόν τέσσερις μήνες πριν την κυκλοφορία του. Το αυτοκίνητο βρέθηκε για μόλις
δύο ημέρες στις εγκαταστάσεις της Ford Βροχίδης-Χατζής στη Θεσσαλονίκη. Εκεί
βεβαίως βρεθήκαμε κι εμείς για την πρώτη, έστω και στατική, γνωριμία μαζί του.
Η μεγαλύτερη είδηση στο νέας γενιάς Ranger Raptor είναι η υιοθέτηση ενός
ολοκαίνουργιου 3-λιτρου twin-turbo V6 βενζινοκινητήρα. Αυτός βελτιστοποιήθηκε
από την Ford Performance για να αποδίδει μέγιστη ισχύ 288 ίππων και ροπή 491
Nm, ενώ είναι εξοπλισμένος και με ένα αγωνιστικής προέλευσης σύστημα antilag που επιτρέπει τη στιγμιαία και on-demand αύξηση της ισχύος. Ο σημερινός
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. Οι παραγγελίες του νέου Ford Ranger Raptor στην Ελλάδα
έχουν ήδη ανοίξει και τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται τον Σεπτέμβριο. Η τιμή
του ξεκινά από τα 69.630 ευρώ.

Καλοκαιρινή δράση και θέαμα μαζί με τη Jeep
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley MASTERS 2022 είναι
έτοιμο να ξεκινήσει φέρνοντας την καλοκαιρινή δράση και το θέαμα που προσφέρει αυτό το εντυπωσιακό άθλημα στα κέντρα των
πόλεων. Στο πλευρό αυτής της ξεχωριστής διοργάνωσης θα βρίσκεται η Jeep με τα νέα, εξηλεκτρισμένα μοντέλα της.
Το πρωτάθλημα περιλαμβάνει τέσσερις διοργανώσεις σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Ξάνθη και Κρήτη. Βασικό στοιχείο σε κάθε περίπτωση είναι ότι φέρνει στα κέντρα των πόλεων το άθλημα που
όλοι έχουμε συνδέσει με τις παραλίες. Η μεγάλη γιορτή του Beach
Volley θα ξεκινήσει από την Αθήνα στις 2-5 Ιουνίου στην πλατεία
Συντάγματος, ενώ θα ακολουθήσει η Θεσσαλονίκη (16-19/6) με την
άμμο να γεμίζει την πλατεία Αριστοτέλους. Τη σκυτάλη θα πάρουν
στη συνέχεια η Ξάνθη (14-17/7) και ο Άγιος Νικόλαος στην Κρήτη
(29-31/7).
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να
γνωρίσει από κοντά την εξηλεκτρισμένη γκάμα της Jeep που αποτελείται από τα Renegade, Compass και Wrangler στις ήπια υβριδικές και Plug-in Hybrid εκδόσεις τους.

Η Kosmocar πρωτοπορεί στην
ηλεκτροκίνηση και την μικροκινητικότητα στην Ελλάδα και
ενισχύει το δίκτυο καταστημάτων
της Kosmoride με τα προϊόντα
μετακίνησης της SILENCE. Τα
προϊόντα της εταιρείας τεχνολογίας SILENCE βρίσκονται στην
Ελλάδα από τις αρχές Μαΐου
μέσω του δικτύου καταστημάτων
της Kosmoride. Πρόκειται για μια
εταιρία με έδρα στη Βαρκελώνη,
που ειδικεύεται στα ηλεκτρικά
οχήματα πόλης. Κατά βάση τα
ηλεκτρικά scooters αλλά και τα
ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης
(nanocars).
Τα ηλεκτρικά scooters, που
αποτελούν και τα βασικά προϊόντα της SILENCE, διατίθενται
σε δύο βασικές εκδόσεις, με την
τελική ταχύτητα είτε στα 45 χλμ./
ώρα, και μπορούν να οδηγηθούν
από άτομα ηλικίας 16 ετών και
άνω, είτε στα 90-110 χλμ./ώρα. Η
αυτονομία τους φτάνει έως και τα
149 χιλιόμετρα. Τα συγκεκριμένα
οχήματα αποτελούν ιδανική λύση
για την ηλεκτροκίνηση στον πυκνό ιστό των σημερινών μεγαλουπόλεων και απευθύνονται σε κάθε
χρήστη.
Η φόρτιση των ηλεκτρικών
scooters γίνεται εύκολα χωρίς
να χρειάζεται ξεχωριστή εγκατάσταση φορτιστών. Η μπαταρία
είναι αποσπώμενη και διαθέτει
ενσωματωμένους τροχούς και λαβή για μεταφορά και φόρτιση σε
μία κοινή πρίζα σούκο στο σπίτι.
Μια πλήρης φόρτιση γίνεται σε 5
ώρες, ενώ υπάρχει η δυνατότητα
και φόρτισης με ηλιακή ενέργεια μέσω πάνελ. Οι τιμές των
scooters SILENCE ξεκινούν από
τις 3.990€, ενώ μπορούν να συνδυαστούν και με επιδότηση μέσω
του προγράμματος «Κινούμαι
Ηλεκτρικά», για ποσοστό 30% της
αξίας τους και μέχρι του ποσού
των 3.000€.
Και ηλεκτρικό αυτοκίνητο!
Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης
της SILENCE, είναι ένα διθέσιο
όχημα με μήκος κάτω από 2,3
μέτρα. Προσφέρει αυτονομία
σχεδόν 150 χλμ και μέγιστη ταχύτητα 90 χλμ./ώρα. Μάλιστα το
αυτοκίνητο κλειδώνει-ξεκλειδώνει
χωρίς κλειδί, μέσω εφαρμογής
στο smartphone. Το nanocar της
SILENCE θα είναι διαθέσιμο στην
Ελλάδα από την Kosmoride μέσα
στο 2022.
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Οι τιμές ξεκινούν από τις 26.150 ευρώ για την
έκδοση των 110 ίππων και από 27.900 ευρώ
για την έκδοση 1.5 TSI 150ps.

Dacia Jogger: Το
οικονομικότερο 7-θέσιο της
αγοράς
Το νέο Dacia Jogger αποτελεί τον 4ο πυλώνα
της προϊοντικής στρατηγικής της Dacia. Σε
συνέχεια των δημοφιλή Duster, Sandero αλλά και του νέου ηλεκτρικού Spring, η γκάμα
αποκτά ένα νέο 7θέσιο μοντέλο.
Το νέο Dacia Jogger προσφέρει μια οδηγική εμπειρία που αναμένει κανείς από ένα
όχημα κατηγορίας C. Με 4,55 μ. μήκους είναι
το μακρύτερο αυτοκίνητο στη γκάμα της
μάρκας και βεβαίως προσφέρει χώρους για
έως 7 επιβάτες. Η πρόσβαση στα καθίσματα
της 3ης σειράς γίνεται χάρη στο μηχανισμό
ανατροπής των καθισμάτων της 2ης σειράς.
Ο χώρος για τα κεφάλια και η απόσταση για
τα γόνατα των επιβατών στη 3η σειρά, το κατατάσσουν στα πιο ευρύχωρα 7θέσια μοντέλα
της αγοράς, προσφέροντας άνετη φιλοξενία
σε δύο ενήλικες επιβάτες.
Στην 5θέσια έκδοση, η χωρητικότητα του
πορτμπαγκάζ φτάνει τα 708 λίτρα μέχρι το
ύψος των καθισμάτων. Στην 7θέσια έκδοση η
χωρητικότητα είναι 160 λίτρα ή 565 λίτρα με
τα καθίσματα της 3ης σειράς αναδιπλωμένα.
Το Jogger είναι διαθέσιμο με δύο επιλογές
κινητήρα. Τον βενζινοκινητήρα 1.0 TCe
απόδοσης 110 ίππων αλλά και μια έκδοση
διπλού καυσίμου με τον 1.0 TCe 100 LPG να
λειτουργεί και με υγραέιο. Ως αποτέλεσμα το
Jogger LPG επιτυγχάνει μέγιστη αυτονομία
που φτάνει τα 1.000 χιλιόμετρα, χάρη στα
δύο ρεζερβουάρ που διαθέτει (υγραερίου 40
λίτρων και βενζίνης 50 λίτρων).
Το μοντέλο είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις 5
ή 7 θέσεων, σε τρία επίπεδα εξοπλισμού
Essential, Comfort και Extreme. Οι τιμές
ξεκινούν από 18.880 ευρώ στην 5-θέσια έκδοση LPG, ενώ οι 7-θέσιες εκδόσεις ξεκινούν
από 22.280 ευρώ.
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Cupra Formentor:
Νέα τάξη
πραγμάτων
ΤΟ FORMENTOR ΕΊΝΑΙ
ΈΝΑ ΜΟΝΤΈΛΟ της σχετικά
νέας μάρκας Cupra. Tο σπορ
alter ego της Seat που όπως
συναντούμε και αλλού στην
αυτοκίνηση έγινε πλέον
ανεξάρτητη μάρκα από τη
Seat, με μικρή γκάμα και
κυρίως κορυφαίες εκδόσεις
ως προς την ισχύ τους
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ν ψάξουμε την προέλευση της ονομασίας Cupra θα δούμε
ότι αυτή προέρχεται στο 100% από τους αγώνες αυτοκινήτου. Για την ακρίβεια από τις δύο λέξεις CUP RACING και
παραπέμπει στις πιο γρήγορες εκδόσεις των γρήγορων Seat
του παρελθόντος. Μοντέλα όπως το Ibiza Cupra στο οποίο και πρωτοεμφανίστηκε η ονομασία, η top έκδοση του top Ibiza παλαιότερα.
Σήμερα βέβαια η Cupra αποτελεί μια αυτόνομη μάρκα.Αλλά όχι για
σπορ αυτοκίνητα αποκλειστικά όπως θα ήταν λογικό και αναμενόμενο. Στη γκάμα της υπάρχει το Leon βεβαίως στις γρήγορες εκδόσεις του, με 204, 245 και 300 ίππους, υπάρχει το Born ένα αμιγώς
ηλεκτρικό μοντέλο που μοιράζεται πολλά στοιχεία με το Volkswagen
ID.3 και υπάρχει και το Formentor. Ένα μοντέλο αποκλειστικό για
την Cupra αφού δεν βασίζεται σε κανένα Seat και βεβαίως σε κανένα
άλλο μοντέλο του ομίλου, VW ή Audi.

Εκδόσεις και τιμή
Αυτό που είναι ενδιαφέρον στο Formentor είναι η τιμή. Πρακτικά
είναι το φθηνότερο μοντέλο της μάρκας Cupra, ξεκινώντας από
τις 30.500 ευρώ για αυτό ακριβώς το αυτοκίνητο της δοκιμής μας.
Βενζίνη, 1.5 TSI με 150 ίππους και μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.
Σαφώς και δεν είναι ένα οικονομικό αυτοκίνητο στην αγορά του και
σίγουρα είναι ακριβότερο από ένα Seat. Ωστόσο ας μην ξεχνάμε εδώ
την σπορτίφ… ίσως και πιο premium παραλλαγή οποιουδήποτε Seat,
συν το ότι το Formentor δεν βασίζεται σε κάποιο Seat.
Το μοντέλο είναι ακόμη υπερπλήρες σε εξοπλισμό από την πρώτη
έκδοση. Διαθέτει ως στάνταρ στοιχεία όπως adaptive cruise control,
κάμερα οπισθοπορείας, επιλέξιμα προφίλ οδήγησης, keyless είσοδο
και εκκίνηση κινητήρα, υποβοήθηση μεγάλης σκάλας φώτων, μεγάλη
οθόνη για το infotainment στις 10’’, ψηφιακό πίνακα οργάνων,
3-ζωνικό κλιματισμό με χωριστά χειριστήρια για τους πίσω επιβάτες,
φιμέ κρύσταλλα, 18άρες ζάντες αλουμινίου και φυσικά ένα υπερπλήρες πακέτο ασφάλειας και συστημάτων υποβοήθησης.
Αν αξίζει κάποιος να επιλέξει κάτι ως έξτρα είναι η έκδοση
Formentor Pack, η οποια κοστίζει περίπου 1000 ευρώ περισσότερα
και μεταξύ άλλων έχει μαύρη εσωτερική οροφή, μια φωτιζόμενη
μπάρα LED στο ταμπλό και πιο εντυπωσιακές μαύρες ζάντες, επίσης
18 ιντσών. Για τους πιο απαιτητικούς υπάρχουν οι εκδόσεις VZ και
VZ5, αλλά και μια γκάμα κινητήρων σε βενζίνη με 190, 245, 310 και
390 ίππους, plug-in υβριδικό με 204 ή 245 ίππους και πετρέλαιο,
με 150 ίππους. Επίσης υπάρχουν επιλογές για αυτόματο κιβώτιο
DSG διπλού συμπλέκτη, αλλά και σύστημα μόνιμης τετρακίνησης
4DRIVE.

Coupe, hatchback και SUV μαζί
Σχεδιαστικό το Formentor είναι σίγουρα ξεχωριστό. Εκ πρώτης μοιάζει με SUV ή crossover, και είναι βεβαίως, ωστόσο είναι και πολλά
ακόμη. Μοιάζει με ένα SUV με χαμηλωμένη οροφή και με τραβηγμένη προς τα πίσω καμπίνα. Έχει μεγάλο καπό, πολύ μυώδη φτερά
με έντονα νεύρα και μια έντονη κλίση στο πίσω παρμπρίζ. Έχει
και μεγάλη πίσω αεροτομή που θα μπορούσε να ανήκει σε ένα hot
hatch. Γιατί αυτό είναι το Formentor… ένα hot hatch εγκλωβισμένο
στη λογική ενός crossover. Θύμα της μόδας και της εποχής!

Αρνητικά

Θετικά

• Εφέ ψεύτικων εξατμίσεων

• Σχεδίαση

• Κλιματισμός ενσωματωμένος στην οθόνη του infotainment

• Ποιότητα εσωτερικού
• Οδική συμπεριφορά

Υπάρχουν μερικές ακόμη λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν, όπως τα
πίσω φώτα που ενώνονται από μια φωτεινή μπάρα και έχουν
δυναμικά LED σε όλες τις εκδόσεις, ενώ τον crossover χαρακτήρα ενισχύουν οι ράγες οροφής, οι προεκτάσεις των φτερών και τα
μαρσπιέ σε γκρι χρώμα αλλά και τα ίδιας απόχρωσης τελειώματα
στους προφυλακτήρες, εμπρός και πίσω. Μια έξτρα σπορτίφ πινελιά προσπαθούν να δώσουν το εφέ διαχύτη πίσω, αλλά και το εφέ
των ψεύτικων απολήξεων της εξάτμισης, δεξιά και αριστερά στον
προφυλακτήρα. Ευτυχώς για το μοντέλο, αυτό δεν συμβαίνει παντού,
αφού στις ισχυρότερες του εκδόσεις το Formentor εδώ έχει αληθινές
εξατμίσεις και μάλιστα τέσσερις. Πλήρως λειτουργικοί είναι πάντως
οι αεραγωγοί εμπρός στα άκρα του προφυλακτήρα, ενώ μια επιθετική όψη δίνουν τα μεγάλα ανοίγματα και στη μάσκα.
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Σπορ και άνετο εσωτερικό
Εκεί που είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό το Formentor είναι το εσωτερικό. Αρχικά
θυμίζει ελαφρώς το Leon… αλλά πρακτικά δεν έχει καμία σχέση. Υπάρχουν εντελώς
διαφορετικά υλικά και πολύ πιο ποιοτικά, ειδικά στα πιο ψηλά τμήματα του ταμπλό.
Μάλιστα υπάρχουν και ορατές ραφές στα χρώματα της Cupra. Το μοτίβο συμπληρώνουν οι επίσης πορτοκαλο-χρυσές λεπτομέρειες γύρω από τους αεραγωγούς και
βεβαίως το μεγάλο ιδιου χρώματος λογότυπο στο flat bottom τιμόνι.
Οι όποιες ομοιότητες με μοντέλα της Seat περιορίζονται στον ψηφιακό πίνακα
οργάνων με διαγώνιο 10.25’’. Εδώ βρίσκουμε διάφορους τρόπους προβολής, όπως
στο Leon, αλλά και μια έξτρα απεικόνιση με μεγάλο κεντρικό στροφόμετρο. Η οθόνη
του συστήματος infotainment στο Formentor είναι μεγάλη στις 10’’, έχει ελληνικό
menu, κατανοητή λειτουργία και υποστηρίζει και χειρονομίες.
Ωστόσο αυτό που χαλάει κάπως την όλη πρακτικότητα, είναι η ενσωμάτωση του
συστήματος κλιματισμού μέσα στη μεγάλη οθόνη του infotainment. Έχει βεβαίως
τη δική του συντόμευση στην οθόνη και πάντα οδηγός ή σ υνοδηγός μπορούν να
επέμβουν χωρίς να αλλάξεις το menu, χρησιμοποιώντας απευθείας τους διακόπτες… ή καλύτερα τις μπάρες αφής πιο χαμηλά. Στην ίδια λογική είναι και ο διακόπτης για την ένταση, με μια μπάρα αφής που ακουμπάς ή σέρνεις το δάχτυλο σου.
Θετική είναι η ύπαρξη μιας βολικής θήκης στην κονσόλα, σχεδιασμένη για να αφήνουμε ένα κινητό τηλέφωνο. Μάλιστα υπάρχει και ασύρματη φόρτιση για τις συμβατές συσκευές. Την πρακτικότητα ενισχύει περισσότερο η μεγάλη κεντρική κονσόλα με δυο ποτηροθήκες αλλά και ένα υποβραχιόνιο πι οπίσω, με θήκη. Η ποιότητα
σε αυτά τα πιο χαμηλά τμήματα δεν είναι το ίδιο καλή με τα ψηλότερα, όμως είναι
αποδεκτή και συνολικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των Γερμανών σε αυτό το κομμάτι
(παρότι η Cupra ως μάρκα είναι Ισπανική και μάλιστα με έδρα τη Βαρκελώνη).
Οι λάτρεις της τεχνολογίας έχουν στη διάθεσή τους και δύο νέου τύπου θύρες USB
Type-C στην κονσόλα, αλλά και ακόμη δύο ίδιες για τους πίσω επιβάτες.

Χώροι
Εκεί που το Formentor έχει ένα αισθητό πλεονέκτημα είναι οι πίσω χώροι.
Δύο ενήλικες θα καθίσουν πολύ άνετα στα πίσω καθίσματα, ενώ θα καθίσει
και τρίτος στο κέντρο σχεδόν χωρίς παραχωρήσεις. Υπάρχει άφθονος χώρος
στα γόνατα αλλά και στο κεφάλι αλλά και κεντρικό υποβραχιόνιο με δύο ποτηροθήκες. Ο κλιματισμός είναι 3-ζωνικός με χειριστήρια χωριστά για τους
πίσω και μάλιστα με ψηφιακή ένδειξη.
Ο χώρος φόρτωσης είναι στα 450 λίτρα. Υπάρχει μεταβαλλόμενο δάπεδο
και από κάτω υπάρχει χώρος για ρεζέρβα, η οποία ωστόσο δεν αποτελεί
στάνταρ εξοπλισμό. Επίσης πολύ χρήσιμοι είναι οι διακόπτες που μπορούν
να αναδιπλώσουν τα πίσω καθίσματα με μια μόνο κίνηση.
Οδική συμπεριφορά
Η Cupra όπως είπαμε είναι το σπορ “παρακλάδι” της Seat και του ομίλου
VW γενικότερα. Και με τα μοντέλα της Seat ήδη να ξεχωρίζουν για την
οδική τους συμπεριφορά, ο πήχης στο Formentor είναι εξ αρχής ψηλά! Και
ναι, η αίσθηση εδώ είναι σπορ όπως περιμένεις από την αρχή, παρότι είναι
ένα crossover αυτοκίνητο και παρότι εδώ έχουμε να κάνουμε με την πιο
μικρότερη εκ των εκδόσεων, με μόλις 150 ίππους. Και λέμε “μόλις” γιατί το
Formentor διατίθεται και σε εκδόσεις άνω των 300 ίππων!
Αυτό που δημιουργεί σχεδόν απευθείας θετική εντύπωση είναι το τιμόνι.
Μικρό σε διάμετρο και με μια πολύ καλή πληροφόρηση… απέχει από πολλά
άλλα SUV. Αλλά είπαμε, το Formentor δεν είναι ένα SUV… είναι ένα hothatch λίγο ψηλότερο από το συνηθισμένο. Προσφέρει εξαιρετική πληροφόρηση από το δρόμο και αμεσότητα στους χειρισμούς. Το σπορ ύφος ενισχύει
και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, που μπορεί να έχει και απεικόνιση με ένα
μεγάλο κεντρικό στροφόμετρο, πατώντας έναν διακόπτη στο τιμόνι.
Επίσης θετικότατη είναι η αίσθηση που αφήνει η ανάρτηση. Είναι λίγο πιο
σκληρή από το συνηθισμένο, αλλά δε θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά.
Το Formentor έχει αρκετά μεγάλο μήκος, στα 4,44 μ. και με μεταξόνιο στα
2,67 μ. και η πιο σκληρή ανάρτηση δίνει μια πιο στιβαρή αίσθηση σε κάθε
διαδρομή. Ακόμη και υπό πίεση στις στροφές. Ως διάταξη εμπρός υπάρχουν
γόνατα ΜακΦέρσον βεβαίως, ενώ πίσω όλα τα Formentor έχουν πολλαπλούς συνδέσμους που δίνει έναν έξτρα πόντο στο κομμάτι της άνεσης.
Στον ανοιχτό δρόμο το αυτοκίνητο είναι επίσης πολύ ευχάριστο, ξεκούραστο και με καλή ηχομόνωση. Σε καθημερινές μετακινήσεις δε θα πει όχι, αν
και το μέγεθος του το καθιστά κάπως άβολο στο παρκάρισμα. Έχει μεγάλο
εμπρός καπό και σχετικά μικρό πίσω παρμπρίζ, αλλά ευτυχώς έχει κάμερα οπισθοπορείας. Επίσης το κιβώτιο ταχυτήτων είναι 6άρι μηχανικό και
παρέχει μια γνώριμη αίσθηση και από άλλα μοντέλα του ομίλου με θετική
και ποιοτική αίσθηση. Φυσικά υπάρχει και η επιλογή για αυτόματο διπλού
συμπλέκτη, το γνώριμο DSG.
Τέλος, όσον αφορά στην μέση κατανάλωση, το εργοστάσιο δηλώνει μέση
τιμή στα 6,3-6,8 λτ/100 χλμ. Στα χέρια μας το trip computer “έγραψε” κοντά
στα 7,8 λτ./100 χλμ. τιμή φυσιολογική για ένα SUV μεγέθους και βάρους VW
Tiguan.

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Cupra Formentor 1.5 TSI
150hp
Κινητήρας: 1.498 cc
Ισχύς: 150hp/5.000 rpm
Ροπή: 250Nm/1.500-3.500
rpm
0-100 km/h*: 8,9 sec
Τελική ταχύτητα*: 204
km/h
Μέση κατανάλωση*: 6,36,8 lt/100km
Εκπομπές CO2*: 141 g/km
Βάρος: 1.420 kg
Χώρος αποσκευών: 450 lt
Ρεζερβουάρ: 50 lt
*εργοστασιακή μέτρηση
Αρχική τιμή Cupra
Formentor 1.5 TSI 150hp:
30.490€
Τιμή αυτοκινήτου
δοκιμής: 30.490€
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Δείτε τη video-δοκιμή στο κανάλι μας στο YouTube:
https://youtu.be/Ay5uCZ71WXg

Suzuki S-Cross:
Outsider

ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΝΈΟ SUZUKI
S-CROSS. CROSSOVER, 1400 κ.εκ.
τετρακύλινδρο, ήπια υβριδικό και
με καλούς χώρους και εξοπλισμό!
Αλλά κυρίως ένα από τα ελάχιστα
τετρακίνητα στην κατηγορία

Ζ

ούμε σε μια εποχή όπου τα λεγόμενα
SUV και τα crossovers μονοπωλούν το
ενδιαφέρον στην αυτοκίνηση. Πλέον
όλες οι μάρκες έχουν προτάσεις σε
SUV μοντέλα κάθε μεγέθους και σχήματος.
Ωστόσο, υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα που
ήδη χάραζαν την πορεία τους προτού ακούσουμε καν τον όρο crossover. Μοντέλα όπως
το Suzuki S-Cross.
Αυτή είναι η εντελώς νέα γενιά που κυκλοφόρησε μόλις πρόσφατα, αλλά σαν ιδέα η Suzuki
είχε λανσάρει το SX4 από το 2006. Ένα υπερυψωμένο μοντέλο, σχεδόν hatchback, σχεδόν
crossover και κυρίως τετρακίνητο. Μάλιστα
τα πήγε αρκετά καλά και στις πωλήσεις, αφού
ήταν απλό, ικανό εκτός δρόμου, άνετο για
μια οικογένεια και κυρίως οικονομικό στην
απόκτηση αλλά και στη χρήση. Το 2013 ήρθε
η 2η γενιά που ονομάστηκε SX4 S-Cross και
πέρα από το ότι μεγάλωσε σε διαστάσεις και
χώρους, έγινε λιγότερο τολμηρό σχεδιαστικά.
Κάτι που δεν άλλαξε ούτε το 2016 με το facelift
που δέχθηκε. Ευτυχώς για τη Suzuki, την
κατάσταση διόρθωσε κάπως η νέα γκάμα κινητήρων, αφού πλέον το μοντέλο υιοθέτησε turbo
κινητήρες της οικογένειας Boosterjet, χαμηλού
κυβισμού με χαμηλότερη κατανάλωση, χαμηλότερους ρύπους και καλύτερες επιδόσεις.

Το 2020 η Suzuki έκανε νέες αλλαγές και εξόπλισε το
μοντέλο με ήπια 48V υβριδικό σύστημα και τον νέο
1400άρη Boosterjet. Έναν κινητήρα που μεταφέρθηκε και στην 3η γενιά του μοντέλου που κυκλοφόρησε
στην Ελλάδα στις αρχές του 2022. Εκτός από τις
διαστάσεις που έμειναν ίδιες με την προηγούμενη
γενιά, πλέον έχουμε και μια εντελώς νέα σχεδίαση!
Μπορεί και πάλι να μην είναι τολμηρό, τουλάχιστον
συγκριτικά με τα υπόλοιπα crossover της αγοράς,
όμως σίγουρα είναι πιο ενδιαφέρον οπτικά από ότι
πριν. Έχει ένα υπερυψωμένο - σχεδόν οριζόντιο εμπρός καπό, μεγάλη μάσκα και μεγάλα φώτα LED
που θυμίζουν αυτοκίνητο ανώτερης κατηγορίας. Επίσης πιο ενδιαφέρουσα είναι η εικόνα στο πλάι, με
τους τετραγωνισμένους πλέον θόλους να θυμίζουν το
μεγαλύτερο Across, το alter ego του Toyota RAV4 με
τα σήματα της Suzuki.
Το νέο S-Cross έχει μήκος 4,3 μέτρα, όσο δηλαδή και
στη 2η γενιά του. Κι όμως φαίνεται μεγαλύτερο, κάτι
που ενισχύουν οπτικά και οι τονισμένοι ώμοι πάνω
από τους πίσω τροχούς.
Πίσω η σχεδίαση είναι επίσης ιδιαίτερη. Υπάρχουν
μεγάλα φώτα, ίσως πολύ μεγάλα, τα οποία είναι
επίσης LED και με διάφανο κάλυμμα. Χαμηλά υπάρχει μαύρη ματ προέκταση στον προφυλακτήρα και
κάποια εφέ πιο χαμηλά που ενισχύουν το off road
παρουσιαστικό!
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Εξοπλισμός και τιμή

Εσωτερικό και χώροι

Το Suzuki S-Cross διατίθεται σε
τρία επίπεδα εξοπλισμού GL, GL+
και GLX για τις δικίνητες εκδόσεις
και στα δύο πλουσιότερα για τις
τετρακίνητες. Σε κάθε περίπτωση
ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ζάντες
αλουμινίου 17’’, LED προβολείς, adaptive cruise control και
speed limiter, την οθόνη για το
infotainment στις 7’’ με Bluetooth,
μεταβαλλόμενο δάπεδο χώρου
αποσκευών αλλά και ένα πλήρες
πακέτο συστημάτων ασφάλειας
και υποστήριξης του οδηγού.
Στοιχεία δηλαδή όπως ειδοποίηση
και αποφυγή ακούσιας αλλαγής
λωρίδας κυκλοφορίας, προειδοποίηση εκτροπής, αναγνώριση οδικών
σημάτων, αυτόματο φρενάρισμα
ανάγκης, υποβοήθηση εκκίνησης
σε ανηφόρα και κάμερα οπισθοπορείας. Όλα αυτά ως στάνταρ σε
όλες τις εκδόσεις.

Ο χώρος φόρτωσης στο Suzuki S-Cross είναι
στα 430 λίτρα. Και δεδομένου ότι το μοντέλο
ισορροπεί ανάμεσα στα μικρά και μεσαία SUV,
ο χώρος είναι καλός και μάλιστα εκμεταλλεύσιμος. Υπάρχει διπλό δάπεδο, αναδιπλούμενα
πίσω καθίσματα και κάποιες θήκες που μπορεί
να φανούν πρακτικές. Το κατώφλι φόρτωσης
δεν είναι επίπεδο, αλλά δεν είναι αποτρεπτικό.
Επίσης ρεζέρβα δεν υπάρχει, παρά μόνο κιτ
επισκευής ελαστικού.

ΜΑΪΟΣ 2022 •
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Στο εσωτερικό του, το S-Cross είναι τυπικό
Suzuki. Κάτι που σημαίνει πως όπως και
η εξωτερική σχεδίαση και στην καμπίνα το
αυτοκίνητο δείχνει στάσιμο στην πάροδο του
χρόνου, άτολμο και άχρωμο γενικά. Ίδιο τιμόνι,
ίδιοι διακόπτες, τυπικά όργανα με βελόνες και
κανονικό, μηχανικό χειρόφρενο. Είναι σίγουρα
λιγότερα εντυπωσιακό από άλλα μοντέλα στην
κατηγορία, λιγότερα ποιοτικό αλλά πέρα για
πέρα λειτουργικό.
Μοναδικό gadget στην καμπίνα αποτελεί η οθόνη του συστήματος infotainment, η οποία στην
πλούσια έκδοση GLX είναι στις 9 ίντσες. Ωστόσο η έκδοση της δοκιμής μας είναι η GL+, στην
οποία η οθόνη του infotainment έχει διαγώνιο
στις 7’’. Αφήνει λίγο κενό χώρο, ωστόσο έχει
ικανοποιητικά γραφικά, απλό menu και κυρίως
στα Ελληνικά. Μάλιστα πέρα από τα τυπικά για
το ραδιόφωνο και τις επιμέρους επιλογές, φιλοξενεί και χρήσιμες ενδείξεις για την οικονομία
καυσίμου αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του
ήπια υβριδικού συστήματος. Αυτό που σίγουρα
θα ήταν πιο βολικό θα ήταν και ένας περιστροφικός διακόπτης για την ένταση στο ηχοσύστημα, αν και ο οδηγός πάντα θα μπορεί να το
κάνει εύκολα από τους σχετικούς διακόπτες στο
τιμόνι. Το σύστημα κλιματισμού είναι αυτόνομο
και με φυσικούς διακόπτες για όλες τις ρυθμίσεις. Οι θήκες είναι βολικές, τόσο στην κονσόλα
εμπρός αλλά και πίσω, στις πόρτες, ενώ υπάρχει
και ένα αρκετά βαθύ υποβραχιόνιο. Όσο για
τα υλικά στην καμπίνα, τα καθίσματα έχουν
απαλές σε υφή επενδύσεις, όμως τα πλαστικά
σε ταμπλό και πόρτες είναι σκληρά.

Η έκδοση GL+, όπως το αυτοκίνητο της δοκιμής μας, έχει ακόμα
αισθητήρες φωτός και βροχής,
φιμέ κρύσταλλα, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, σύστημα
εκκίνησης χωρίς κλειδί, αυτόματο
διζωνικό κλιματισμό, θερμαινόμενα
εμπρός καθίσματα, πίσω κεντρικό
υποβραχιόνιο, συστημα εποπτείας
τυφλού σημείου και το λεγόμενο
rear cross traffic alert που ανιχνεύει διερχόμενα οχήματα οταν για
παράδειγμα βγαίνουμε με όπισθεν
απο μια κάθετη θέση στάθμευσης.
Όσο για τις τιμές, το “βασικό”
S-Cross ξεκινά από μόλις 21.730
ευρώ, ενώ η τετρακίνητη έκδοση
GL+ κοστίζει από 26.730 ευρώ.
Ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, σε
μια περίοδο που οι τιμές στα αυτοκίνητα έχουν ξεφύγει… γενικώς!

Κινητήρας και κιβώτιο ταχυτήτων

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

Σε ένα Ιαπωνικό αυτοκίνητο, ακόμη κι αν αυτό κατασκευάζεται στην
Ουγγαρία, όπως το S-Cross, σημασία έχουν οι πιο τεχνικές λεπτομέρειες. Έτσι εδώ, όπως την κίνηση δίνει ένας turbo κινητήρας 1,4 λίτρων. Πρόκειται για το ίδιο σύνολο που βρίσκουμε και στο Swift Sport.
Boosterjet το ονομάζει η Suzuki, είναι βενζίνης, τετρακύλινδρο και με
ήπια υβριδική τεχνολογία 48V. Αποδίδει 129 ίππους και 235 Nm, ενώ
από μόνος του ο μικρός ηλεκτροκινητήρας έχει ισχύ 14 ίππους.

Suzuki S-Cross 48V
Hybrid AllGrip
Κυβισμός: 1373 cc
Ισχύς: 129 hp/5500 rpm
Ροπή: 235 Nm/2000-3000
rpm

Ωστόσο εδώ έχουμε ήπια υβριδική τεχνολογία, που σημαίνει ότι το
αυτοκίνητο δεν μπορεί να κινηθεί ηλεκτρικά και μόνο, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στο Vitara, το οποίο έχει και κανονική υβριδική
έκδοση, το 1.5 Strong Hybrid όπως το λέει και η Suzuki. Να μείνουμε
όμως στο S-Cross, το οποία στην Mild Hybrid έκδοση, η οποία είναι
και η μοναδική του, συνδυάζεται με ένα μηχανικό 6άρι κιβώτιο ταχυτήτων. Τουλάχιστον προς το παρόν. Ο επιλογέας έχει καλή αίσθηση, με
μηχανικό κούμπωμα και κυρίως χωρίς κενά.

0-100 km/h: 10,2 sec
Τελική ταχύτητα: 195
km/h
Μικτή κατανάλωση*: 5,9
lt/100km
Εκπομπές CO2*: 132-133
g/km

Σύστημα τετρακίνησης

Βάρος: 1285-1305 kg

Στο S-Cross υπάρχει η επιλογή ανάμεσα σε δικίνητες ή τετρακίνητες εκδόσεις. Αυτό που κάνει η Suzuki, και είναι η μοναδική μάρκα, είναι να προσφέρει την τετρακίνηση στα
δύο από τα τρία επίπεδα εξοπλισμού, GL+ και GLX.

Χώρος αποσκευών: 430 lt

Ρεζερβουάρ: 47 lt
Απόσταση από το έδαφος:
175 mm

Η επιλογή της τετρακίνησης γίνεται από έναν περιστροφικό διακόπτη, πίσω από τον επιλογέα. Το σύστημα λειτουργεί αυτόματα, που σημαίνει ότι σε κανονικές συνθήκες η
ροπή μεταφέρεται μόνο στους εμπρός τροχούς. Ωστόσο, μόλις υπάρξει απαίτηση σε πρόσφυση γίνεται αυτόματα μοίρασμα της ροπής και στον πίσω άξονα. Για πιο απαιτητικά
εδάφη, η επιλογή SNOW κάνει την κατανομή πιο σταθερή ανάμεσα στους εμπρός και πίσω τροχούς, ενώ η επιλογή LOCK στέλνει το μέγιστο ποσοστό ροπής στους πίσω τροχούς για απεγκλωβισμό από βαθύ χιόνι, άμμο ή λάσπη. Το LOCK λειτουργεί ως τα 60 km/h και μετά αλλάζει αυτόματα στη λειτουργία SNOW.
Ενδιαφέρον ωστόσο έχει και η επιλογή SPORT, που ενδείκνυται για γρήγορη οδήγηση σε δρόμους με στροφές, αυξάνοντας τα όρια πρόσφυσης και δίνοντας μια πιο σπορ αίσθηση όπως λέει και το όνομα, αφού στέλνει περισσότερη ροπή στους πίσω τροχούς.
Όσο για την ανάρτηση, αυτή είναι προσανατολισμένη κυρίως προς την άνεση. Μην ξεχνάμε άλλωστε, αυτό είναι ένα οικογενειακό crossover για χαλαρές μετακινήσεις και
κάποια soft περιπέτεια. Έτσι, υπό πίεση θα δούμε κάποιες κλίσεις στις στροφές, όχι όμως δράματα. Αρχιτεκτονικά, πίσω έχουμε ημιάκαμπτο άξονα, όπως και στο Vitara, παρότι
εδώ έχουμε τετρακίνηση. Αυτό σημαίνει μικρή θυσία στην άνεση, κυρίως για τους πίσω επιβάτες. Ενδιαφέρον εδώ έχει και η αίσθηση του τιμονιού, το οποίο παρέχει περισσότερη ακρίβεια από πολλά άλλα κόμπακτ SUV.
Τέλος, η μέση κατανάλωση στα πλαίσια της δοκιμής μας κυμάνθηκε λίγο πάνω από τα 7 lt/100 km. Καθόλου άσχημα για βενζινοκίνητο crossover των 1300 κιλών και μάλιστα
τετρακίνητο!

*εργοστασιακή μέτρηση
κατά WLTP

Αρνητικά

Θετικά

• Ξεπερασμένη σχεδίαση

• Τιμή

• Ποιότητα εσωτερικού

• Δυνατότητα τετρακίνητων εκδόσεων σχεδόν σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού
• Επιδόσεις, κατανάλωση

Αρχική τιμή Suzuki
S-Cross 1.4 GL Hybrid
48V 2WD: 21.730€
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής
(1.4 GL+ Hybrid 48V
4WD): 26.730€
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Τ

ο Mazda2 αποτελεί το
entry level μοντέλο της
ιαπωνικής μάρκας και
πρακτικά ένα αυτοκίνητο που τοποθετείται απέναντι
σε πάρα πολλά supermini. Στα
βασικότερα χαρακτηριστικά του
όμως ανήκουν κάποια στοιχεία
που του δίνουν ένα προβάδισμα
σε συγκεκριμένους τομείς. Είναι
ένα γνήσιο Ιαπωνικό αυτοκίνητο (πλέον κατασκευάζεται στην
Ιαπωνία) και δεύτερον είναι ένα
από τα ελάχιστα αποκλειστικά μοντέλα με ατμοσφαιρικό κινητήρα.
Το Mazda2 (γράφεται εσκεμμένα Mazda2, χωρίς κενό, και όχι
σκέτο “2”) διατίθεται με έναν
1500άρη Skyactive-G κινητήρα
βενζίνης. Αποδίδει 90 ίππους και
151 Nm ροπής και συνδυάζεται
με μηχανικό κιβώτιο ή αυτόματο
όπως στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας.

ΔΟΚΙΜΗ

Mazda2
Skyactive-G:
Τόσο… όσο!

Όσο για την κατανάλωση, το
αυτόματο μοντέλο προσφέρει
μια ρεαλιστική μέση κατανάλωση κοντά στα 6,4-6,5 λτ/100 χλμ.,
ενώ σύμφωνα με το εργοστάσιο
η επιτάχυνση από στάση στα
100 χλμ./ώρα γίνεται σε 12,1
δευτερόλεπτα.
Σε επιδόσεις φαίνεται να υστερεί
σε μια άμεση σύγκριση με ένα
άλλο supermini με 1000άρη
ή 1200άρη turbo κινητήρα.
Ωστόσο, ο κινητήρας 1,5 λτ. στο
Mazda2 δεν θα μείνει πουθενά
από δύναμη, ενώ στροφάρει
απολαυστικά σχεδόν μέχρι το
όριο του. Το αυτόματο κιβώτιο
είναι 6 σχέσεων και δεν ευνοεί
τις επιδόσεις, ωστόσο εκεί που
είναι απολαυστικό είναι η καθημερινότητα. Δεν είναι αυτόματο
διπλού συμπλέκτη, αλλά με μετατροπέα ροπής και παρέχει πολύ
ομαλές αλλαγές και ταχύτατη
απόκριση. Υπάρχει και διακόπτης SPORT που αλλάζει κυρίως
το εύρος των αλλαγών, διατηρώντας ψηλότερα τις στροφές του
κινητήρα και κάνει το kickdown
πιο γρήγορο.

ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΤΟ MAZDA2 το οποίο πριν δύο χρόνια ανανεώθηκε στα σημεία και
έγινε καλύτερο χωρίς παρόλα αυτά να αλλάξει σχεδιαστικά. Φέτος το μοντέλο
ανανεώνεται εκ νέου και λανσάρεται ως έκδοση του 2022. Και αν αναρωτιέστε τι
άλλαξε, έγιναν ανεπαίσθητες βελτιώσεις αλλά κυρίως η γκάμα απέκτησε τη νέα
έκδοση Homura και ένα νέο χρώμα Platinum Quartz. Ακριβώς δηλαδή σαν το
αυτοκίνητο της δοκιμής μας.

Αρνητικά

Θετικά

• Xώρος αποσκευών

• Aπόκριση κινητήρα (παρότι ατμοσφαιρικός)

• Mικρά παράθυρα στις
πίσω θέσεις
• Aπουσία κεντρικού υποβραχόνιου

• Aίσθηση τιμονιού και
πλαισίου
• Σχέση ποιότητας-τιμής

MAZDA2 SKYACTIVE-G
Εκεί που το Mazda2 είναι πραγματικά υπέροχο είναι στην αίσθηση που προσφέρει το σύστημα
διεύθυνσης. Είναι ένα από τα
καλύτερα τιμόνια που συναντούμε
σε supermini, παρέχοντας ακρίβεια και αμεσότητα. Γενικότερα το
αυτοκίνητο εκπέμπει ένα σπορτίφ
ύφος, κάτι που επηρεάζεται θετικά
και από τις σκληρές αναρτήσεις.
Όπως σε κάθε Mazda, ίσως το
νιώσεις λίγο πιο σφιχτό απο το
συνηθισμένο σε κακούς δρόμους
και με ταχύτητες πόλης. Όμως στον
ανοιχτό δρόμο αλλά και στον αυτοκινητόδρομο η έξτρα σκληρότητα
θα εκτιμηθεί, αφού προσφέρει πολύ
καλή στιβαρότητα στο πλαίσιο, επιτρέποντας στον οδηγό να κινηθεί
πιο σβέλτα, αν το θελήσει. Τα φρένα
χρησιμοποιούν αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός και ταμπούρα πίσω.
Παρόλα αυτά είναι πολύ ικανά και
δεν έδειξαν να υστερούν πουθενά
σε αίσθηση ούτε και σε απόδοση.

Η νέα έκδοση Homura στο
Mazda2 του 2022 εκ πρώτης
ξεχωρίζει από τις μαύρες ζάντες
16’’ και τους μαύρους εξωτερικούς καθρέπτες. Ακόμη έχει αυτόματο κλιματισμό, φιμέ τζάμια,
κεραία τύπου καρχαρία, θερμαινόμενα καθίσματα, αισθητήρες
βροχής & φωτός, αισθητήρες
παρκαρίσματος, κάμερα οπισθοπορείας, ασύρματο Apple
Carplay, σύστημα διατήρησης
λωρίδας, έλεγχο τυφλών σημείων και προειδοποίηση πίσω
διασταυρούμενης κυκλοφορίας.
Εκτός από τη Homura όμως,
όλα τα Mazda2 έχουν πλούσιο
εξοπλισμό και παντού στάνταρ
στοιχεία όπως 6 αερόσακοι, όλες
τις ηλεκτρικές ευκολίες, την 8άρα
έγχρωμη οθόνη με Apple CarPlay
και Android Auto, σύστημα
εκκίνησης με button και LED
προβολείς.

Στο εσωτερικό

H βασική έκδοση Emotion αλλά
με 75 ίππους και όχι 90 όπως
εδώ, κοστίζει 14.862 ευρώ, αποτελώντας μια πολύ τίμια επιλογή
στην κατηγορία. Οι εκδόσεις
με 90 ίππους ξεκινούν από τις
16.099 ευρώ, ενώ οι πλούσιες
εκδόσεις Homura με 90 ίππους
κοστίζουν 18.144 ευρώ. Η έκδοση
με αυτόματο κιβώτιο έχει μια
επιβάρυνση της τάξεως των 1800
ευρώ, ανάλογα και με το επίπεδο
εξοπλισμού.

Στην καμπίνα το Mazda2 αποπνέει
μια ανώτερη αίσθηση ποιότητας
σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο
ιαπωνικό μικρό. Τα υλικά και το φινίρισμα είναι εξαιρετικά, ενώ η έκδοση Homura έχει κόκκινες ραφές
αλλά και κάποιες ακόμη λεπτομέρειες σε κόκκινο στους αεραγωγούς
του ταμπλό. Η συναρμογή είναι
εξαιρετική, τα υλικά παρότι σκληρά
στην πλειοψηφία τους δίνουν την
αίσθηση μιας στιβαρής και δεμένης
κατασκευής.

Στις πίσω θέσεις το Mazda2 βρίσκεται στο μέσο όρο της κατηγοριας,
παρέχοντας ικανοποιητική άνεση
για δύο ενήλικες επιβάτες, ενώ αν
χρειαστεί θα καθίσει και ένας τρίτος
αλλά για σύντομες μετακινήσεις.
Ο χώρος φόρτωσης είναι στα 255
λίτρα, ωστόσο το κάπως ψηλό κατώφλι φόρτωσης ίσως δυσκολέψει στη
φορτοεκφόρτωση των πιο βαριών
αντικειμένων και αποσκευών.
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Εξοπλισμός
και τιμές

Αυτό που συμβάλει στην πολύ καλή
συνολικά οδηγική εμπειρία είναι το
εξαιρετικά χαμηλό βάρος, που οριακά είναι πάνω από τα 1000 κιλά.
Τέλος, διαθέσιμο και στο Mazda2,
όπως στα μεγαλύτερα Mazda, είναι
το σύστημα G-Vectoring Control
Plus. Αυτό στην πράξη μπορεί να
φρενάρει μεμονωμένα κάποιον τροχό, παρέχοντας καλύτερη συμπεριφορά στις στροφές, ενώ σημαντικά
βελτιωμένη είναι και η αίσθηση
σε απότομους ελιγμούς με μεγάλη
ταχύτητα ή σε γλιστερό οδόστρωμα.

Ενδιαφέρον εδώ έχει η οθόνη του
συστήματος infotainment, η οποία
είναι στις 8 ίντσες. Παρότι αφής, η
οθόνη λειτουργεί με έναν περιστροφικό διακόπτη χαμηλά στην κονσόλα, σε πολύ βολική θέση για τον
οδηγό. Λειτουργεί βεβαίως και με
την αφή, αλλά για λόγους ασφαλείας μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι
σταματημένο. Το menu είναι απλό
και υποστηρίζει ελληνικά βεβαίως.
Το τιμόνι έχει σπορ σχεδίαση, πίσω
από το οποίο βρίσκεται ένας μικρός
αλλά περιεκτικός πίνακας οργάνων.
Υπάρχει ένα κεντρικό όργανο και
δύο ψηφιακές οθόνες όπου μεταξύ
άλλων βρίσκουμε και το ψηφιακό
στροφόμετρο.

ΜΑΪΟΣ 2022 •

Τεχνικά χαρακτηριστικά Mazda2 Skyactive-G 1.5
Κινητήρας: 1.496 cc

Βάρος: 1.112 kg (με οδηγό 75 kg)

Ισχύς: 90ps/6.000 rpm

Χώρος αποσκευών: 255 lt

Ροπή: 151Nm/3.500 rpm

Ρεζερβουάρ: 44 lt

0-100 km/h: 12,1 sec

*εργοστασιακή μέτρηση κατά WLTP

Τελική ταχύτητα: 177 km/h
Μέση κατανάλωση*: 5,4 lt/100km

Αρχική τιμή Mazda 2 G75 Emotion : 14.862€

Εκπομπές CO2: 122 g/km

Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής G90 Homura Auto: 20.182€
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Το Renault
Scenic
Vision
δείχνει
το μέλλον
Η RENAULT ΑΠΟΚΑΛΎΠΤΕΙ το πρωτότυπο
Scenic Vision, ένα μοντέλο που αναδεικνύει
το πλάνο της μάρκας για απελευθέρωση από
τον άνθρακα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του
αυτοκινήτου!

Ο

ι προκλήσεις που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, τη διατήρηση των ενεργειακών πόρων και τις εξελισσόμενες συνήθειες μετακίνησης, αναδιαμορφώνουν ριζικά την αλυσίδα
αξιών της αυτοκινητοβιομηχανίας. Μέσω του «Raison d’Etre»
(Σκοπός ύπαρξης) και του σχεδίου «Renaulution», το Renault Group έχει
στρέψει το βλέμμα του στην επίτευξη της ουδετερότητας άνθρακα στην
Ευρώπη έως το 2040. Για να το πετύχει αυτό, η Renault στοχεύει σε μια
εξ ολοκλήρου ηλεκτρική γκάμα στην Ευρώπη έως το 2030, η οποία και
θα περιλαμβάνει μοντέλα όπως το Scenic Vision.
Το συγκεκριμένο πρωτότυπο ενσωματώνει όλες τις δεσμεύσεις της
Renault για βιώσιμη ανάπτυξη, σε ένα όχημα. Είναι ένα μοντέλο που
αντικατοπτρίζει τη λογική του «eco-design», αφού το 70% των υλικών
του είναι προϊόν ανακύκλωσης, ενώ το 95% αυτών είναι ανακυκλώσιμα,
συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαφύλαξη των πόρων. Ακόμη, πρόκειται για ένα υβριδικό – ηλεκτρικό και υδρογονοκίνητο – αυτοκίνητο που
απαιτεί λιγότερες και μικρότερες στάσεις ανεφοδιασμού. Το ανθρακικό
του αποτύπωμα, συμπεριλαμβανόμενης και της μπαταρίας του, είναι μικρότερο. To Scenic Vision είναι ένα όχημα μηδενικών εκπομπών (στην
παραγωγή του και στη χρήση του), ενώ το αποτύπωμα άνθρακα είναι
κατά 75% χαμηλότερο από ένα συμβατικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Τέλος, η τεχνολογία που ενσωματώνεται στο αυτοκίνητο αναβαθμίζει το
επίπεδο ασφαλείας οδηγού και επιβατών περιορίζοντας τον αριθμό των
ατυχημάτων, έως και 70%. Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου πρωτοτύπου αντανακλά επίσης την πρόθεση των σχεδιαστικών ομάδων να
δημιουργήσουν ένα προσβάσιμο σε όλους και κατάλληλο για τον καθένα
αυτοκίνητο.

Ηλεκτροκίνηση
με τη βοήθεια του υδρογόνου
Το πρωτότυπο Renault Scenic Vision διαθέτει ένα μοναδικό στο είδος
του υβριδικό σύστημα κίνησης, ηλεκτροκίνησης και υδρογόνου. Διαθέτει
έναν ηλεκτροκινητήρα νέας γενιάς, μικρότερη μπαταρία και fuel cells
που λειτουργούν με «πράσινο» καύσιμο υδρογόνο. Ο ηλεκτροκινητήρας
των 160 kW προέρχεται από το νέο Megane E-TECH Electric. Δεν χρησιμοποιεί στοιχεία σπάνιων γαιών, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση του
αποτυπώματος άνθρακα.
Η μπαταρία των 40 kWh είναι ανακυκλώσιμη και θα κατασκευάζεται στη
Γαλλία έως το 2024. Είναι ελαφρύτερη, μικρότερη και στην πραγματικότητα κοστίζει λιγότερο από μια μπαταρία ενός αντιστοίχου ηλεκτρικού
οχήματος. Το σύστημα fuel cells έχει ισχύ 15 kW για την επαναφόρτιση
σε μεγάλες διαδρομές, ώστε να επεκτείνει την αυτονομία του, καλύπτοντας αποστάσεις έως και 800km.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
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Πραγματικά μηδενικές
εκπομπές CO2
«Κάντε περισσότερα με λιγότερα». Αυτή είναι η
προσέγγιση του Renault Group για τη μείωση των
εκπομπών CO2 καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής
των οχημάτων του. Η δέσμευση αυτή έχει γίνει από
κοινού με τους προμηθευτές, επομένως ο κάθε κρίκος
στην αλυσίδα, στοχεύει σε ένα υπεύθυνο και βιώσιμο
οικοσύστημα.
Εργοστάσια με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα: Το
Scenic Vision σχεδιάστηκε για τοπική και υπεύθυνη
παραγωγή σε εργοστάσια χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Τα τρία εργοστάσια στο Hub ElectriCity θα είναι
ουδέτερα σε εκπομπές άνθρακα έως το 2025, ενώ θα
ακολουθήσουν έως το 2030 και όλα τα εργοστάσια
στην Ευρώπη. Το Flins Re-Factory θα είναι το πρώτο
εργοστάσιο απο-ανθρακοποίησης της Ευρώπης με
προσανατολισμό στην κυκλική οικονομία.
Μπαταρίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα: Το Renault
Group αναπτύσσει πράσινες, χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και βιώσιμες μπαταρίες. Στόχος είναι να μειωθεί κατά 60% το αποτύπωμα άνθρακα των μπαταριών,
τόσο με την απαλλαγή από τον άνθρακα, της ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη κατασκευή τους, όσο
και με μια πιο υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα.
Υλικά χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα: Έξι υλικά
και εξαρτήματα αντιπροσωπεύουν έως και το 90%
του αποτυπώματος άνθρακα των αγορών. Χάλυβας,
αλουμίνιο, πολυμερή, ηλεκτρονικά εξαρτήματα γυαλί
και ελαστικά. Εστιάζοντας από σήμερα έως το 2030
τις προσπάθειες σε αυτά τα έξι υλικά και εξαρτήματα,
η Renault στοχεύει να συρρικνώσει κατά 30% αυτό το
αποτύπωμα άνθρακα.

Ανακυκλωμένα υλικά
Η μάρκα στοχεύει να αυξήσει σε 33%, μέχρι το 2030,
το ποσοστό των ανακυκλωμένων υλικών στο σύνολο
του βάρους των καινούργιων αυτοκινήτων. Μάλιστα
το Scenic Vision δείχνει το δρόμο εμφανίζοντας
πρωτοφανή ποσοστά. Περισσότερο από το 70% του
συνολικού του βάρους αντιστοιχεί σε υλικά ανανεώσιμα και ανακυκλώσιμα, και το 95% των υλικών του
σχεδιασμού του (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, ανακτήσιμα ή/και
ανακυκλώσιμα.
Όλα τα δομικά εξαρτήματα αλουμινίου (περιβλήματα,
βάσεις μπαταριών, καθίσματα) και τα διακοσμητικά
στοιχεία (κονσόλα, cockpit) είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένο αλουμίνιο και έχουν
υποστεί μόνο μία ελαφρά κατεργασία. Οι πόρτες
έχουν κατασκευαστεί από 100% ανακυκλώσιμα φύλλα
αλουμινίου. Στο μοντέλο χρησιμοποιούνται ακόμη
ανθρακονήματα προερχόμενα από την αεροπορική βιομηχανία και τα εργοστάσια παραγωγής χαρτιού. Το
100% των ανθρακονημάτων (π.χ. στα μέρη του αμαξώματος και στα μαρσπιέ των θυρών) είναι προϊόν
ανακύκλωσης (από σκραπ της αεροπορικής βιομηχανίας). Η δεξαμενή υδρογόνου είναι κατασκευασμένη
επίσης από ανθρακονήματα που κατασκευάζονται
από τα απόβλητα της βιομηχανίας χαρτιού.
Ακόμη, το Renault Scenic Vision είναι εντελώς
απαλλαγμένο από οτιδήποτε δερμάτινο. Στη θέση
του δέρματος υπάρχει ανακυκλωμένος πολυεστέρας
προερχόμενος από διαδικασία παραγωγής χαμηλών
εκπομπών άνθρακα, γεγονός που σημαίνει χαμηλότερες συνολικές εκπομπές CO2. Το δάπεδο είναι από
100% ανακυκλωμένα πλαστικά από τη βιομηχανία
τροφίμων και από βιομηχανικά απόβλητα (45% μπουκάλια γάλακτος, 55% πλαστικοί σωλήνες κ.λπ.).
Τα χρώματα είναι επίσης ένας τρόπος με τον οποίο
το αυτοκίνητο επιδεικνύει τις περιβαλλοντική του ευαισθησία. Οι μαύρες χρωστικές παράγονται χρησιμοποιώντας ίνες άνθρακα από ανακυκλωμένα υποπροϊόντα της αεροναυπηγικής βιομηχανίας. Μάλιστα,
χάρη στη μοναδική καινοτομία του «αερογράφου»
(Air-Ink), η βαφή που χρησιμοποιείται στο εσωτερικό
της οροφής κατασκευάζεται με χρήση σωματιδίων
από το αστικό περιβάλλον. Το ύφασμα που χρησιμοποιείται στις ταπετσαρίες των καθισμάτων είναι ένα
υπόλευκο χωρίς χρωστικές ουσίες, που μπορεί εύκολα
να ανακυκλωθεί.
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Τεχνολογία
αποφυγής
σύγκρουσης από
τη Nissan

ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΈΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΈΝΟ σύστημα
θεμελιώδους σημασίας για τη μελλοντική αυτόνομη οδήγηση
που θα συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων

Η

Nissan παρουσιάζει μια, υπό εξέλιξη, νέα τεχνολογία υποβοήθησης οδηγού. Χρησιμοποιεί εξαιρετικά ακριβείς πληροφορίες, σε πραγματικό χρόνο, σχετικά με το περιβάλλον του οχήματος για να βελτιώσει δραματικά την αποφυγή σύγκρουσης. Η τεχνολογία «αληθινής εδαφικής αντίληψης» της Nissan, συνδυάζει πληροφορίες από συσκευές
υψηλών επιδόσεων επόμενης γενιάς, όπως LIDAR, ραντάρ και κάμερες. Μπορεί να ανιχνεύσει
το σχήμα και την απόσταση των αντικειμένων, καθώς και τη δομή της περιοχής που περιβάλλει
το όχημα, σε πραγματικό χρόνο και με υψηλό βαθμό ακρίβειας.
Αξιοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, το όχημα είναι δυνατό να αναλύσει άμεσα την τρέχουσα κατάσταση, να κρίνει και να εκτελέσει αυτόματα τις απαιτούμενες λειτουργίες αποφυγής
σύγκρουσης. Αυτή η τεχνολογία μπορεί επίσης να ανιχνεύσει βεβαρυμμένη κυκλοφορία και
εμπόδια στο δρόμο σε απόσταση και να εκτελέσει αναλόγως αλλαγές στην λωρίδα κυκλοφορίας. Επίσης είναι σημαντικό ότι η τεχνολογία μπορεί να παρέχει αυξημένη υποστήριξη στους
οδηγούς σε περιοχές όπου δεν είναι διαθέσιμες λεπτομερείς πληροφορίες χάρτη.
Ο Takao Asami, ανώτερος αντιπρόεδρος, που ηγείται της έρευνας και ανάπτυξης, τονίζει:
“Η Nissan ήταν η πρώτη που λάνσαρε μια σειρά από προηγμένες τεχνολογίες υποστήριξης
οδηγού. Όταν εξετάζουμε το μέλλον της αυτόνομης οδήγησης, πιστεύουμε ότι είναι υψίστης σημασίας για τους οδηγούς να αισθάνονται πολύ σίγουροι για την ασφάλεια του οχήματός τους.
Είμαστε βέβαιοι ότι η υπό ανάπτυξη τεχνολογία της αληθινής εδαφικής αντίληψης θα συμβάλλει σημαντικά στο μέλλον στην αυτοπεποίθηση του οδηγού, στα μειωμένα τροχαία ατυχήματα
και στην αυτόνομη οδήγηση.”
Η Nissan έχει συνεργαστεί με εταιρείες αιχμής για την έρευνα και την ανάπτυξη αυτής της
τεχνολογίας και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Το LIDAR επόμενης γενιάς, ένα κρίσιμο στοιχείο, ενσωματώνεται στο σύστημα της Nissan σε συνεργασία με την Luminar, χρησιμοποιώντας
κορυφαίες τεχνολογίες, σε παγκόσμιο επίπεδο. Στον τομέα του προηγμένου ελέγχου αποφυγής
σύγκρουσης, είναι κρίσιμο να αναπτυχθεί τεχνολογία επαλήθευσης υψηλής ακρίβειας, σε ψηφιακό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, η Nissan συνεργάζεται με το Applied Intuition, το οποίο
διαθέτει τεχνολογία προσομοίωσης αιχμής.
Η ολοκλήρωση της τεχνολογίας θα γίνει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2020, ενώ αρχικά θα
είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα νέα μοντέλα Nissan και σχεδόν σε κάθε νέο μοντέλο μέχρι το
2030.
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