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Κορώνα- 
γράμματα  
στους δρόμους!

Αυτό ακριβώς! Παίζουμε τη 
ζωή μας κορώνα-γράμματα 
στους δρόμους και οι 
περισσότεροι από εμάς δεν 
κάνουμε καν την προσπάθεια 
για να καταλάβουμε τη 
σοβαρότητα του θέματος. 

Καλοκαίριασε, ήδη οι δρόμοι 
προς και από τις παραλίες 
γεμίζουν ασφυκτικά, ειδικά τα 
Σαββατοκύριακα. Κι όμως οι 

Έλληνες παραμένουμε “χαβαλέδες”, δεν 
φοράμε ζώνη, φορτώνουμε το αυτοκίνητο 
ως την οροφή, οδηγούμε με σαγιονάρες και 
βεβαίως μόλις βρούμε λίγη κίνηση οδηγούμε 
στη ΛΕΑ γιατί… είμαστε “έξυπνοι”.

Κάθε καλοκαίρι, κάθε Πάσχα, κάθε Χριστού-
γεννα και γενικότερα σε κάθε απόδραση 
τα ίδια! Είμαστε ως λαός αδιόρθωτοι στην 
πλειοψηφία μας και το χειρότερο είναι πως 
δεν υπάρχει βελτίωση όλα αυτά τα χρόνια. 
Τα ίδια λέγαμε πριν 1 χρόνο, πριν 5… πριν 
10. Και βεβαίως τα θύματα της ασφάλτου 
αυξάνονται κάθε χρόνο, παρότι τα αυτοκί-
νητα γίνονται ασφαλέστερα. Και εν τέλη… 
πιο έξυπνα από τους οδηγούς τους, γιατί 
μπορούν και “προβλέπουν” τον κίνδυνο, μέ-
νουν αυτόματα στη λωρίδα κυκλοφορίας και 
αναγνωρίζουν πότε κινούνται ταχύτερα από 
τα όρια στους δρόμους.

Κάποιοι θα χαθούν ή θα χάσουν αγαπημέ-
νους στην άσφαλτο, κάποιοι θα στιγματι-
στούν για μια ζωή και κάποιοι άλλοι, οι πιο 
τυχεροί, θα καταστρέψουν απλά το αυτοκί-
νητό τους. Σε καμια περίπτωση δε θέλουμε 
να χαλάσουμε την ψυχολογία κανενός. Όλα 
τα παραπάνω όμως συμβαίνουν γύρω μας. 
Αρκεί να ανοίξουμε τα μάτια μας όσο είναι 
νωρίς. Να οδηγούμε φορώντας τη ζώνη 
ασφαλείας, με τα παιδιά στο πίσω κάθισμα, 
με το αυτοκίνητο μας συντηρημένο σωστά 
και κυρίως να τηρούμε αποστάσεις και όρια. 
Το καλοκαίρι είναι και θα πρέπει να είναι 
απολαυστικό. Για όλους!

Στα του τεύχους μας, το δικό μας καλοκαίρι 
ξεκινά δυναμικά με ξεχωριστά “υπερυψωμέ-
να” μοντέλα. Το “σικάτο” DS 4 στην σπορ-
τίφ έκδοση Performance Line, αλλά και τα 
υβριδικά Renault Arkana E-Tech και Toyota 
Yaris Cross. Οι πιο ρομαντικοί πάντα όμως 
θα απολαμβάνουμε μια κλασική Porsche 911, 
στην θρυλική εκδοχή 2.7 RS. Το αυτοκίνητο 
που έθεσε τον πήχη στη σπορ κατηγορία.

Καλή ανάγνωση λοιπόν και καλό καλοκαίρι!

EDITORIAL

Αυτό είναι το εντελώς νέο DS 4, ενα premium μοντέλο που όχι 
μόνο κοιτά κατάματατον γερμανικό ανταγωνισμό αλλά αποτελεί 
και ένα εξαιρετικό δείγμα σχεδίασης, τεχνολογίας και ποιότητας

Το Toyota Yaris Cross Hybrid έγινε επιτυχία πριν καν κυκλοφορήσει, 
αφού πέρα από την ασυναγώνιστα χαμηλή κατανάλωση είναι ένα 

από τα φθηνότερα μικρά SUV που κυκλοφορούν σήμερα

Αυτό είναι το Renault Arkana E-TECH Hybrid. Η πλήρως 
υβριδική εκδοχή του coupe SUV των Γάλλων, η οποία πέρα 

από τα πλεονεκτήματα στην πολύ χαμηλή κατανάλωση, 
απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας και ταυτόχρονα θα 

χωρέσει με άνεση μια οικογένεια με όλες της τις απαιτήσεις

«Duck tail», «RS» ή «2.7». Στις μέρες μας η Porsche RS 2.7 είναι 
γνωστή με διάφορα nicknames αλλά, το πιο σημαντικό της 

χαρακτηριστικό παραμένει ακόμη μοναδικό: ήταν το ταχύτερο 
γερμανικό αυτοκίνητο παραγωγής της εποχής του και το πρώτο 

μοντέλο παραγωγής με εμπρός και πίσω αεροτομές

Αρχισυνταξία - Επιμέλεια έκδοσης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΥ

Art Director: ΓΙΩΤΑ ΓΙΑΓΤΖΗ
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ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Εφτασε  
η Alfa Romeo  
Tonale

Εκδόσεις και τιμές
Η γκάμα της Tonale περιλαμβάνει πέντε διαφορετικές εκδόσεις: Super, Sprint, Ti και Veloce. Στο 
λανσάρισμα διαθέσιμη είναι και η Edizione Speciale, μια έκδοση περιορισμένης παραγωγής με 
ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Ανεξάρτητα από την επιλογή έκδοσης, όλες οι Tonale έχουν αυτόματο 
κιβώτιο, φώτα Full-LED, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, ψηφιακό πίνακα οργάνων, σύστημα πολυ-
μέσων με οθόνη αφής 10,25’’ και ένα πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.
Οι τιμές ξεκινούν από 37.300 ευρώ για την έκδοση Super με 130 ίππους και από 41.800 ευρώ για 
την έκδοση 1.6 diesel, επίσης με 130 ίππους. Η Tonale των 160 ίππων θα διατεθεί στα ι οσπορ 
επίπεδα εξοπλισμού Ti και Veloce, με τιμές από 45.100 ευρώ.

H ALFA ROMEO TONALE είναι 
διαθέσιμη στην Ελληνική αγορά 
και ήδη τα πρώτα αυτοκίνητα 
βρίσκονται στις βιτρίνες των 
επίσημων αντιπροσώπων της 
μάρκας.

Αν υπάρχει όμως ένα στοιχείο που κάνει την 
Alfa Romeo Tonale πιο σημαντική για εμάς 
τους Έλληνες, είναι το γεγονός ότι φέρει 
ελληνική υπογραφή. Το αρχικό σχέδιο του 

αυτοκινήτου είναι του Αλέξανδρου Λιώκη, ο οποίος 
είναι ο lead exterior designer σε ολόκληρο το project 
της Tonale. Εκτός από το σχέδιο όμως, ο Αλέξανδρος 
συμμετείχε σε όλα τα στάδια της μετάβασης από το 
χαρτί στο πρωτότυπο και από το πρωτότυπο στην 
παραγωγή. Στο αυτοκίνητο δηλαδή που βλέπουμε 
σήμερα!

Στο καθαρά αισθητικό κομμάτι, προφανώς και έχουμε 
μπροστά μας μια γνήσια Alfa, ακόμη και αν διαφορο-
ποιείται πλήρως από τις αδελφές Giulia και Stelvio. 
Έχουμε δηλαδή μια νέα σχεδιαστική ταυτότητα, κάτι 
που χαρίζει φρεσκάδα. Ταυτόχρονα υπάρχουν τραντα-
χτές αναφορές σε ιστορικές Alfa Romeo που προσ-
διορίζουν τη νέα ταυτότητα στην Tonale. Στοιχεία 
όπως τα τριπλά φωτιστικά σε κάθε πλευρά εμπρός, 
το πίσω παρμπρίζ που τελειώνει σε νοητό “V” και το 
“Trilobo”, η χαρακτηριστική τριγωνική μάσκα.

Το εσωτερικό είναι εμπνευσμένο από την ιστορία της 
μάρκας στους αγώνες, με την εστίαση να βρίσκεται 
στον οδηγό. Κάθε στοιχείο στην καμπίνα έχει σχεδι-
αστεί με απόλυτη προσήλωση στην λεπτομέρεια και 
την υψηλή ποιότητα. Ο πίνακας οργάνων είναι ψηφι-
ακός στις 12.25”, ενώ το τιμόνι έχει σπορ σχεδίαση 
όπως στις Giulia/Stelvio με ενσωματώνει το μπουτόν 
εκκίνησης του κινητήρα. Στο βασικό εξοπλισμό όλων 
των εκδόσεων περιλαμβάνεται το νέο σύστημα πολυ-
μέσων, με προσαρμοζόμενο σύστημα Android αλλά 
και υπηρεσίες που προσφέρονται ώστε το όχημα να 
είναι πάντα ενημερωμένο με τις τελευταίες εξελίξεις. 
Η κεντρική οθόνη αφής των 10,25 ιντσών παρέχει 
όλες τις πληροφορίες στον οδηγό, χωρίς να αποσπά 
την προσοχή του από το δρόμο.

Γκάμα κινητήρων
Ενδιαφέροντα είναι τα νέα και στο κομμάτι των κινη-
τήρων, αφού από το λανσάρισμα η Tonale διατίθεται 
σε δύο ήπια υβριδικές 48V εκδόσεις. Τον Οκτώβριο 
αναμένεται και μια diesel έκδοση, ενώ από το 2023 
θα διατίθεται και η Plug-in Υβριδική έκδοση, που με 
275 ίππους θα αποτελέσει και την κορυφαία έκδοση 
του μοντελου. Ειδικά για τις ήπια υβριδικές έκδοση, ο 
νέος κινητήρας 1.5 λτ. Turbo διατίθεται σε δύο επίπε-
δα ισχύος με 160 και 130 ίππους και συνδυάζεται με 
αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη TCT 7 σχέσε-
ων. Το ήπια υβριδικό σύστημα περιλαμβάνει έναν 
ηλεκτροκινητήρα με απόδοση 20ps και 55 Nm ροπής, 
ο οποίος μπορεί να κινήσει το αυτοκίνητο αμιγώς 
ηλεκτρικά, έστω και για σενάρια μειωμένου φόρτου. 
Περιπτώσεις δηλαδή όπως η κίνηση σε μποτιλιάρι-
σμα, η εκκίνηση από ένα φανάρι ή στους ελιγμούς 
στάθμευσης.
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Peugeot 408: 
Fastback, crossover 
ή coupe;

ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΊ ΤΌ ΝΕΌ 
PEUGEOT 408, το μοντέλο 
που βάζει τη μάρκα σε μια 
νέα εποχή αφού είναι το 
πρώτο του είδους του.

Πίσω επίσης έχουμε γνώριμα στοιχεία, όπως τα 
LED φωτιστικά με τις τριπλές «νυχιές», αλλά και 
το λεπτό μαύρο πάνελ που τα ενώνει στο κέντρο. 
Κατά τα άλλα όμως τίποτα δεν θυμίζει 308. Το 
αμάξωμα δείχνει τραβηγμένο προς τα πίσω, με 
ένα coupe τελείωμα που δικαίως βάζει το 408 πιο 
κοντά στα fastback μοντέλα της αγοράς.

Το μαύρο τελείωμα στον πίσω προφυλακτήρα, τα 
μαύρα μαρσπιέ και βεβαίως οι μαύρες προεκτά-
σεις των φτερών συνθέτουν το οπτικό ερέθισμα 
για ένα μοντέλο που το λες και crossover. Και 
βεβαίως η ελαφρώς αυξημένη απόσταση από το 
έδαφος το επιβεβαιώνει. Αν επιμείνουμε λίγο στις 
σχεδιαστικές λεπτομέρειες του 408, θα παρατηρή-
σουμε το ιδιαίτερο σχήμα των ζαντών αλουμινίου 
(20’’ στο αυτοκίνητο των φωτογραφιών), ενώ 
ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενσωματωμένη 
διπλή αεροτομή στο τελείωμα της οροφής. Αυτή 
δημιουργεί κάποια ιδιαίτερα γεωμετρικά σχήμα-
τα στα άκρα που λειτουργούν ως πτερύγια. Μια 
δεύτερη αεροτομή τύπου «ducktail» είναι ενσωμα-
τωμένη στο τελείωμα της ουράς.

Γνώριμο και ευρύχωρο  
εσωτερικό
Το Peugeot 408 δεν είναι μικρό αυτοκίνητο. Με 
μήκος μάλιστα στα 4,69 μέτρα είναι μακρύτερο 
και από το 3008 SUV, με μεταξόνιο που φτάνει 
στα 2,79 μ. Αυτό σημαίνει φυσικά πως οι διαθέ-
σιμοι εσωτερικοί χώροι είναι τεράστιοι, ακόμη 
και για τα δεδομένα των τυπικών μεσαίων SUV 
μοντέλων. Ο χώρος φόρτωσης, παρά το coupe 
πίσω τελείωμα, έχει όγκο 536 λίτρα και μπορεί να 
φτάσει στα 1.611 όταν πέσουν οι πλάτες των πίσω 
καθισμάτων. Παρά το ότι είναι μακρύ και ευρύχω-
ρο, το ύψος του αυτοκινήτου είναι στα 1.48 μ, κα-
τά 4 εκατοστά δηλαδή ψηλότερο από το νέο 308.

Γνώριμη πάντως είναι η σχεδίαση του ταμπλό, με 
το i-Cockpit της Peugeot να ακολουθεί στο 408 
την ίδια σχεδιαστική προσέγγιση με το 308. Υπάρ-
χει δηλαδή το γνωστό μικρό τιμόνι και ο μεγάλος 
ψηφιακός πίνακας οργάνων 10’’ που είναι ορατός 
πάνω από τη στεφάνη (και όχι από μέσα). Μια 
δεύτερη οθόνη βρίσκεται στο κέντρο του ταμπλό, 
με ελαφριά κλίση προς την πλευρά του οδηγού, 
η οποία ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες του 
οχήματος, συμπεριλαμβανομένου του ηχοσυστή-
ματος, της πλοήγησης, του κλιματισμού και των 
επιμέρους ρυθμίσεων.

Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει ένα πάνελ 
αφής, σαν ψηφιακά μπουτόν (i-toggles) σε ρόλο 
συντομεύσεων, τα οποία μάλιστα ο οδηγός μπορεί 
να παραμετροποιήσει. Μια σειρά από οριζόντια 
τοποθετημένους φυσικούς διακόπτες ολοκληρώνει 
τη λογική του i-Cockpit. Η κεντρική κονσόλα είναι 
καλαίσθητη, με άφθονες και μεγάλες θήκες, ενώ η 
συνολική ποιότητα αναμένεται να είναι στα ίδια 
κορυφαία επίπεδα με το 308.

Τρεις κινητήρες, όλοι  
με αυτόματο κιβώτιο
Η γκάμα των κινητήρων στο νέο Peugeot 408 
περιλαμβάνει δύο plug in υβριδικές εκδόσεις με 
180 και 225 ίππους, και μία απλή βενζινοκίνητη 
έκδοση με 130 ίππους. Και οι τρεις κινητήρες 
διατίθενται με το 8άρι αυτόματο κιβώτιο EAT8 
και κίνηση αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς. 
Λίγους μήνες μετά το λανσάρισμα, η γκάμα θα 
συμπληρωθεί και με μία αμιγώς ηλεκτροκίνη-
τη έκδοση. Η οικονομία αποτελεί ένα από τα 
βασικότερα μελήματα των σχεδιαστών του 408. Η 
κοινή προσπάθεια στη βελτίωση της αεροδυναμι-
κής, τη μείωση του βάρους (από 1396 κιλά), αλλά 
και η εξέλιξη κινητήρων με χαμηλές εκπομπές 
ρύπων, είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 
μοντέλου που επιτυγχάνει εξαιρετικά χαμηλή 
μέση κατανάλωση ενέργειας, είτε πρόκειται για τις 
υβριδικές του εκδόσεις, είτε για τη βενζινοκίνητη 
έκδοση των 130 ίππων.

Το νέο Peugeot 408 θα κυκλοφορήσει στην αγορά 
στις αρχές του 2023.

Η Peugeot το χαρακτηρίζει ως fastback, το οποίο 
ωστόσο είναι πιο υπερυψωμένο από το συνηθισμέ-
νο, αγγίζοντας τα όρια ενός crossover. Και φυσικά 
όπως κάθε νέο μοντέλο της μάρκας, το Peugeot 408 

ξεχειλίζει από δυναμισμό, έχει έντονα νεύρα και τη σιλουέτα 
αιλουροειδούς.

Εκ πρώτης το 408 δείχνει σαν μια φυσική προέκταση της 
γκάμας του 308, με πιο δυναμικό ύφος και βεβαίως πιο 

υπερυψωμένο. Κάτι τέτοιο συμβαίνει βεβαίως γιατί τα δύο 
μοντέλα μοιράζονται γνώριμα σχεδιαστικά στοιχεία. Όπως 
τα δυναμικά εμπρός φώτα με τις βαθιές «νυχιές» των LED 
ημέρας να σκίζουν τον προφυλακτήρα, το μυώδες καπό αλλά 
και τη χαρακτηριστική μάσκα με το νέο σήμα της Peugeot. 
Βέβαια, εδώ η μάσκα περνά σε ένα άλλο επίπεδο, αφού πλέον 
οι γρίλιες της είναι στο ίδιο χρώμα με το αμάξωμα, δίνοντας 
έτσι την εντύπωση ότι αποτελούν μια φυσική προέκταση του.
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Νέα BMW X1 από 
36.920€

Η BMW X1 εισέρχεται στην τρίτη 
γενιά της προς τα τέλη του 2022, 
με μία εντελώς νέα εμφάνιση. Ελα-
φρώς μεγαλύτερη σε διαστάσεις, 

παρουσιάζει έναν πιο εκφραστικό χαρακτή-
ρα και μια άκρως επιβλητική εμφάνιση.

Το εσωτερικό αποκτά τώρα έναν πιο μοντέρ-
νο και ψηφιακό χαρακτήρα. Οι διάφορες 
παραλλαγές εξωτερικής σχεδίασης έρχονται 
να καλύψουν ιδιαίτερες προτιμήσεις, ενώ ο 
ελκυστικός βασικός εξοπλισμός και οι πολ-
λές επιλογές προαιρετικού εξοπλισμού δεν 
αφήνουν καμία επιθυμία ανεκπλήρωτη.

Η νέα BMW X1 θα προσφέρεται για πρώτη 
φορά με τρεις τύπους συστημάτων κίνη-
σης: με κινητήρες εσωτερικής καύσης, με 
τεχνολογία Plug-in Hybrid (PHEV) και για 
πρώτη φορά ως αμιγώς ηλεκτρική (iX1). 
Με την έναρξη των πωλήσεων στις αρχές 
Οκτωβρίου του 2022, τα μοντέλα θα είναι 
διαθέσιμα με δύο κινητήρες βενζίνης και 
δύο κινητήρες πετρελαίου, ενώ οι xDrive23i 
και xDrive23d θα διαθέτουν τεχνολογία 
Mild Hybrid 48 Volt. Οι τιμές ξεκινούν από 
τις 36.920 ευρώ για την sDrive 18i και από 
48.200 ευρώ για την πετρελαιοκίνητη sDrive 
18d. Τον Νοέμβριο, θα ακολουθήσουν τα 
μοντέλα PHEV και η iX1.

Toyota Corolla 
2023, υβριδική 
με έως  
196 ίππους!

Νέα Jeep  
Renegade  
και Compass  
e-Hybrid

ID. AERO, το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό  
sedan της Volkswagen

Με την παρουσίαση του 
νέου υβριδικού συστή-
ματος e-Hybrid στα 
Renegade και Compass, η 

Jeep υπόσχεται μια νέα -εξηλεκτρι-
σμένη- εμπειρία οδήγησης. Η νέα 
mild hybrid 48V τεχνολογία είναι 
η πρώτη του είδους που επιτρέπει 
τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής 
κίνησης.

Η Jeep δημιούργησε ένα νέο σύστη-
μα όπου για πρώτη φορά η υβριδική 
τεχνολογία 48V δίνει τη δυνατότητα 
και για αμιγώς ηλεκτρική κίνη-
ση υπό συγκεκριμένες συνθήκες. 
Καρδία του e-Hybrid είναι ένας νέος 
Turbo βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων 
που λειτουργεί στον κύκλο Miller 
και αποδίδει 130 ίππους και 240 
Nm ροπής. Ο θερμικός κινητήρας 
-που σχεδιάστηκε ειδικά για υβριδι-
κά συστήματα- συνεργάζεται με ένα 
επίσης νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού 
συμπλέκτη 7 σχέσεων. Αυτό ενσω-
ματώνει και έναν ηλεκτροκινητήρα 
48V, απόδοσης 15 kW (20 ίππων), 
ενώ η υδρόψυκτη μπαταρία των 
48V και ο κινητήρας-δυναμό BSG 
συνεισφέρουν ώστε το e-Hybrid 
να προσφέρει κορυφαία επίπεδα 
άνεσης και αποδοτικότητας, αλλά 
κυρίως δυνατότητες κίνησης μόνο 
με τη χρήση του ηλεκτροκινητήρα.

Έτσι λοιπόν τα Renegade και 
Compass e-Hybrid έχουν τη δυνατό-
τητα να προσφέρουν αθόρυβη εκκί-
νηση χωρίς τη χρήση του θερμικού 
κινητήρα, κίνηση αμιγώς ηλεκτρι-
κά σε συνθήκες κυκλοφοριακής 
συμφόρησης ή σε ελιγμούς κατά το 
παρκάρισμα και επιπλέον κίνηση σε 
χαμηλές ταχύτητες αμιγώς ηλεκτρι-
κά απλά αφήνοντας το φρένο.

Επιπρόσθετα ο θερμικός κινητήρας 
έχει την πρόσθετη υποστήριξη των 
20 επιπλέον “ηλεκτρικών” ίππων, 
μαζί με +55 Nm ροπής διαθέσιμα 
απο τις 0 σ.α.λ. Η ευκολία στην 
καθημερινότητα ενισχύεται από το 
στανταρ αυτόματο κιβώτιο, ενώ ο 
συνδυασμός της ήπια υβριδικής 
τεχνολογίας με τον 1.5 Turbo κινη-
τήρα μπορεί να προσφέρει έως και 
κατά 15% μειωμένη κατανάλωση σε 
άμεση σύγκριση με ένα ίδιο μοντέλο 
στην έκδοση 1.3 Turbo.

Τα νέα Jeep Renegade e-Hybrid και 
Compass e-Hybrid είναι διαθέσιμα 
στην Ελληνική αγορά με τις τιμές 
από 25.800 και 31.100 ευρώ αντί-
στοιχα, ενώ όπως όλα τα μοντέλα 
της Jeep, καλύπτονται με 4ετη 
εργοστασιακή εγγύηση με ισχύ έως 
160.000χλμ. και αντίστοιχης διάρ-
κειας υπηρεσία οδικής βοήθειας.

Με την παγκόσμια πρεμιέρα του πρωτότυπου 
ID. AERO στην Κίνα, η Volkswagen δίνει μια 
πρόγευση του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού 
sedan της για την παγκόσμια αγορά.

Το Volkswagen ID. AERO είναι ένα αεροδυναμικά μο-
ντέλο που ανήκει στην κατηγορία των μεσαίων sedan. Το 
αυτοκίνητο εντυπωσιάζει χάρη στην προοδευτική, κομ-
ψή και αεροδυναμική του σχεδίαση, έχοντας ταυτόχρονα 
ένα εξαιρετικά άνετο εσωτερικό. Η έκδοση παραγωγής 
θα ξεκινήσει τις πωλήσεις αρχικά στην Κίνα, το δεύτερο 
εξάμηνο του 2023. Η ευρωπαϊκή έκδοση του μοντέλου 
αναμένεται επίσης εντός του 2023.

Το πρωτότυπο έχει μήκος σχεδόν πέντε μέτρα και σχεδι-
άστηκε με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση. Η ορο-
φή έχει μια κομψή κλίση προς τα πίσω, σε στυλ coupé, 
συμβάλλοντας στην επίτευξη ενός εξαιρετικού συντελε-
στή οπισθέλκουσας 0,23. Πρόσθετα σε αυτό, η αρθρωτή 
ηλεκτρική πλατφόρμα (MEB) της Volkswagen επιτρέπει 
τον συνδυασμό κοντών προβόλων με ένα μακρύ μεταξό-
νιο, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακά ευρύχωρο εσωτερικό. 
Το μοντέλο είναι εφοδιασμένο με μπαταρία ιόντων λιθί-
ου χωρητικότητας 77 kWh. Η αυτονομία του ID. AERO 
υπολογίζεται στα έως 620 χιλιόμετρα, καθιστώντας το 
ικανό ακόμη και για την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων.

Ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις… όμως μπορείς 
να την κάνεις καλύτερη με μικροβελτιώσεις ουσίας. 
Κάτι τέτοιο λοιπόν έκανε και η Toyota αναβαθμί-
ζοντας την Corolla, η οποία επανα-λανσάρεται στις 

εκδόσεις hatchback, Touring Sports και sedan με μικρές σχεδι-
αστικές αλλαγές αλλά κυρίως αποδοτικότερα υβριδικά σύνολα.

Οι αλλαγές στο αμάξωμα των εκδόσεων Corolla είναι περιο-
ρισμένες ως ανεπαίσθητες. Έχουμε νέο μοτίβο στην εμπρός 
μάσκα, μικροαλλαγές στα πλαίσια των προβολέων ομίχλης 
και νέα σχέδια ζαντών αλουμινίου. Οι πλουσιότερες εκδόσεις 
πλέον αποκτούν νέους προβολείς bi-LED, ενώ στην έκδοση 
High συνδυάζονται με Adaptive High-beam System (AHS). Στο 
εσωτερικό υπάρχουν νέα γραφικά στοιχεία, νέες ταπετσαρίες 
και ανάγλυφα μοτίβα. Η νέα Corolla έχει μια νέα, μεγαλύτερη, 
οθόνη πολυμέσων 10.5” με  αντιθαμβωτική επιφάνεια, ενώ 
ξεκινώντας από την έκδοση Active Plus θα υπάρχει και ένας 
νέος πίνακας οργάνων 12.3” που μπορεί να προσαρμοστεί στις 
προτιμήσεις του οδηγού με τέσσερις διαφορετικές διαμορφώ-
σεις.

Περισσότερη ουσία υπάρχει στις τεχνολογικές αλλαγές. Το 
μοντέλο πλέον ενσωματώνει την 5η γενιά του αυτοφορτιζόμε-
νου, πλήρως υβριδικού συστήματος της μάρκας. Όπως και στο 
τρέχον μοντέλο, διατίθενται υβριδικά συστήματα 1.8 και 2.0 λί-
τρων. Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις τα ανανεωμένα Corolla 
επωφελούνται από σημαντικές αλλαγές στον θερμικό κινητήρα 
αλλά και στον ηλεκτροκινητήρα τους. Η μονάδα ελέγχου ισχύος 
(PCU) και ο ηλεκτροκινητήρας, σε συνδυασμό με τη μονάδα 
κιβωτίου/διαφορικού, έχουν επανασχεδιαστεί, ενώ η μπαταρία 
ιόντων λιθίου είναι ισχυρότερη αλλά μικρότερη και ελαφρύτερη 
έως και κατά 18 kg, ανάλογα με το σύστημα κίνησης.

Η Corolla Hybrid 1.8 πλέον αποδίδει 140 ίπ-
πους, επιταχύνοντας ταχύτερα στο 0-100 κατά 
1,7 δευτερόλεπτα (πλέον σε 9,2 δευτ). Παρά 
την αυξημένη απόδοση, οι εκπομπές CO2 
αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητες στα 
102 g/km. Οι 2-λιτρες υβριδικές εκδόσεις πλέ-
ον έχουν αυξημένη ισχύς στους 196 ίππους, 
ενώ έχει εξοικονομηθεί σχεδόν μισό δευτερό-
λεπτο από τον χρόνο επιτάχυνσης 0-100 km/h 
(πλέον στα 7,5 δευτ). Αναμένεται μείωση κατά 
3 g/km στις τιμές εκπομπών CO2 συνδυασμέ-
νο κύκλο, στα 107 g/km.

Αλλαγές έγιναν ωστόσο και στο σημείο που 
η Corolla έδειχνε να «πονάει» περισσότερο. 
Στην επιτάχυνση εν κινήσει. Τώρα, χάρη στο 
νέο καλιμπράρισμα του συστήματος ελέγχου 
του υβριδικού συστήματος, η επιτάχυνση 
αντικατοπτρίζει περισσότερο τις προθέσεις 
του οδηγού και τη χρήση του πεντάλ του γκα-
ζιού, δημιουργώντας την κατάλληλη αίσθηση 
σε επίπεδο διαμήκους επιτάχυνσης – και 
συνολικά μία διαισθητική αίσθηση. Αυτό 
έχει επιτευχθεί με μείωση των στροφών του 
κινητήρα κατά την επιτάχυνση. Ο θόρυβος 
του συστήματος μετάδοσης κίνησης κατά την 
επιτάχυνση έχει επίσης μειωθεί.

Η ανανεωμένη γενιά Toyota Corolla αναμένε-
ται στους ελληνικούς δρόμους από τις αρχές 
του 2023, ενώ οι προ-παραγγελίες θα ξεκινή-
σουν προς το τέλος του τρέχοντος έτους.
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5άστερο  
το Kia EV6  
από τον  
Euro NCAP
Το αμιγώς ηλεκτρικό 
crossover Kia EV6 
τιμήθηκε με την υψηλότερη 
βαθμολογία ασφάλειας 
μετά από εκτεταμένες 
δοκιμές από τον Euro 
NCAP, τον κορυφαίο 
ανεξάρτητο οργανισμό 
δοκιμών ασφάλειας της 
Ευρώπης. Το EV6 πέτυχε 
τη μέγιστη βαθμολογία 
των πέντε αστέρων, 
αποδεικνύοντας τα υψηλά 
επίπεδα ασφάλειας του.
Πιο συγκεκριμένα το 
EV6 πέτυχε 90% στην 
προστασία ενηλίκων 
επιβατών, 86% στην 
προστασία παιδιών και 
64% στους ευάλωτους 
χρήστες του δρόμου 
συμπεριλαμβανομένων των 
πεζών. 
Στην κατηγορία 
«υποβοήθηση ασφαλείας», 
η οποία βαθμολογεί 
ένα όχημα με βάση τη 
διαθεσιμότητα μιας 
ολοκληρωμένης σειράς 
τεχνολογιών αποφυγής 
ατυχημάτων, το μοντέλο 
σημείωσε επιτυχία 87%. 
Στη δοκιμή πλευρικής 
σύγκρουσης και στην 
πιο σοβαρή δοκιμή 
πρόσκρουσης σε 
σταθερό εμπόδιο, το 
EV6 συγκέντρωσε τους 
περισσότερους βαθμούς, 
παρέχοντας ισχυρή 
προστασία σε όλες τις 
βασικές περιοχές του 
σώματος του οδηγού και 
των επιβατών. 
Το EV6 σημείωσε επίσης 
καλή βαθμολογία στις 
δοκιμές παιδιών, με το 
όχημα να προστατεύει 
όλες τις κρίσιμες περιοχές 
των ανδρείκελων που 
αντιπροσωπεύουν επιβάτες 
έξι και δέκα ετών.

Νέα καθίσματα Ford 
Performance για τη σειρά ST
Στο παρελθόν, η ιδιοκτησία ενός σπορ αυτοκινήτου 
μεταφράζονταν σε “θυσίες” ως προς την άνεση στην 
καθημερινότητα, υπέρ μιας πιο “σφικτής” οδικής συ-
μπεριφοράς. Εδώ και αρκετό καιρό, η Ford προσφέρει 
τεχνολογίες, όπως εξελιγμένες αναρτήσεις και προ-
σαρμοζόμενα σπορ καθίσματα με κορυφαία στήριξη 
για το σώμα, που καθιστούν τα μοντέλα επιδόσεων 
της μάρκας εξίσου άνετα και διασκεδαστικά στην 
οδήγηση – αλλά και ακόμα πιο προσιτά σε περισσό-
τερους οδηγούς ως προς τη δυναμική συμπεριφορά 
που προσφέρουν.

Τώρα, η μάρκα προάγει την άνεση των καθισμάτων 
υψηλών επιδόσεων, παρουσιάζοντας τα εμπρός καθί-
σματα Ford Performance. Αυτά έχουν έχουν εξελιχθεί 
εσωτερικά για το Puma ST, είναι πιστοποιημένα από 
τον κορυφαίο οργανισμό υγείας της σπονδυλικής 
στήλης Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) και μπο-
ρούν να ρυθμίζονται σε 14 κατευθύνσεις. Με άλλα 
λόγια προσαρμόζονται αυτά στο σωματότυπο των 
επιβατών, αντί ο επιβάτης να προσαρμόζει τη θέση 
του στο κάθισμα.

Πλέον της τυπικής ρύθμισης του καθίσματος εμπρός/
πίσω και της αντίστοιχης για τη γωνία της πλάτης με 
το ενσωματωμένο προσκέφαλο, οι επιβάτες μπορούν 
να ρυθμίζουν την προέκταση του μαξιλαριού της 
έδρας του καθίσματος καθώς και τη γωνία του. Επί-
σης, προσφέρεται η δυνατότητα ρύθμισης του ύψους 
του καθίσματος. Η ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης 
τεσσάρων κατευθύνσεων ελέγχεται ηλεκτρονικά από 
έναν διακόπτη στο πλάι του καθίσματος.

Τα νέα καθίσματα που διατίθενται για όλη τη σειρά 
ST, είναι φινιρισμένα με την ταπετσαρία Sensico της 
Ford. Ένα vegan υλικό που αντιγράφει την πολυτελή 
εμφάνιση, αίσθηση, αντοχή και ευκολία καθαρισμού 
του δέρματος.

Νέο σήμα 
για τα 
αυτοκίνητα 
της Dacia

Μετά την αλλαγή σε γραμματοσειρές, έντυπα αλλά 
και στην εικόνα του δικτύου αντιπροσώπων, σειρά 
έχουν τα ίδια τα αυτοκίνητα της Dacia που πλέον υι-
οθετούν τη νέα ταυτότητα της μάρκας. Το ισχυρότε-
ρο χαρακτηριστικό της νέας ταυτότητας της μάρκας 
είναι βεβαίως το νέο σήμα Dacia Link. Αυτό πλέον 
βρίσκεται στο κέντρο της μάσκας στο εμπρός μέρος 
των αυτοκινήτων και σε λευκή απόχρωση. Αν μη τι 
άλλο ασυνήθιστη απόχρωση για σήμα αυτοκινήτου. 
Το νέο λογότυπο απεικονίζει τα γράμματα “D” και 
“C” τα οποία ενώνονται θυμίζοντας κρίκο αλυσίδας.

Μια ακόμη ορατή αλλαγή είναι η προσθήκη του λο-
γότυπου ολογράφως στην πίσω πόρτα και στο τιμόνι 
του κάθε μοντέλου. Αυτό είναι επίσης μινιμαλιστικό 
στη σχεδίασή του, με τα γράμματα να ξεχωρίζουν το 
ένα από το άλλο. Ωστόσο, η Dacia κάνει προσπάθεια 
και σε άλλους τομείς. Έτσι, η μάρκα σταδιακά καταρ-
γεί της χρήσης ορισμένων υλικών, όπως η επένδυση 
χρωμίου ή το ψευδο-αλουμίνιο, αλλά και η διαρκής 
προσπάθεια κατάργησης της χρήσης οποιασδήποτε 
μορφής ζωικού δέρματος. Ταυτόχρονα, η Dacia θα 
είναι η πρώτη μάρκα του Group που θα περιορίσει 
την τελική ταχύτητα όλων των μοντέλων της στα 
180 km/h.

Τρία νέα εξηλεκτρισμένα Cupra ως το 2025
Η Cupra αποκαλύπτει τα σχέδια της για το μέλλον, με νέους ήρωες 
για μία νέα εποχή. Μέχρι το 2025 η μάρκα θα έχει εισέλθει σε μία νέα 
εποχή με τρία νέα εξηλεκτρισμένα μοντέλα, τα Terramar, Tavascan και 
UrbanRebel, που θα πλαισιώσουν την τρέχουσα γκάμα της.

Το Terramar είναι ένα σπορ, εξηλεκτρισμένο SUV, που θα εντάξει την 
εταιρεία στην κορυφαία αγορά της κατηγορίας SUV, της ταχύτερα 
αναπτυσσόμενης κατηγορίας στην Ευρώπη. Θα είναι διαθέσιμο με 
εκδόσεις κινητήρων εσωτερικής καύσης, καθώς και με μία νέα γενιά 
κινητήρων plug-in hybrid που θα προσφέρουν περίπου 100km σε 
πλήρως ηλεκτρική λειτουργία.

Το Tavascan ενσωματώνει το όραμα εξηλεκτρισμού της Cupra και θα 
παραμείνει πιστό στο πρωτότυπο αυτοκίνητο του 2019. Ορισμένα σχε-
διαστικά στοιχεία υπονοούνται έντονα στο CUPRA Tavascan Extreme 
E Concept 2021. Τέλος, το UrbanRebel θα εμφανιστεί το 2025 ως ένα 
αστικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Θα έχει μήκος 4,03 μέτρα και θα ενσω-
ματώνει προηγμένα ανακυκλωμένα πολυμερή και υλικά βιολογικής 
βάσης για να ξεπεράσει τα όρια του εφικτού και να προσφέρει ένα όχη-
μα με μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση. Η ελαφριά σχεδίαση του 
βοηθά τον ηλεκτροκινητήρα των 226hp και τη μπαταρία του οχήματος 
να ωθήσουν το Urban Electric Car στα 100 km/h σε μόλις 6,9 δευτερό-
λεπτα και να του προσφέρει αυτονομία έως και 440 km. Ακόμη ως το 
2025 θα ανανεωθούν οι τρέχοντες γενιές των Cupra Leon, Formentor 
και Born.

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

Ράλλυ Ακρόπολις 2022: Στοχεύοντας στην κορυφή
Στο κεντρικό Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το χώρο από όπου θα ξεκινήσει το Ράλλυ Ακρόπολις με μια φαντασμαγορική υπε-
ρειδική διαδρομή στις 8 Σεπτεμβρίου, φιλοξενήθηκε η παρουσίαση της φετινής διοργάνωσης. Οι καλύτεροι οδηγοί ράλλυ στον 
κόσμο, τα πλέον άρτια τεχνολογικά αυτοκίνητα στην 50-χρονη ιστορία του WRC και όλοι όσοι θα βρεθούν στη λίστα συμμετε-
χόντων θα ξεκινήσουν την πορεία τους στη φετινή εκδοχή του αγώνα με μια μοναδική παράσταση στην υπερ-ειδική διαδρομή 
εντός του Ολυμπιακού Σταδίου, μπροστά στα μάτια δεκάδων χιλιάδων θεατών.

Πρόθεση της οργανωτικής επιτροπής του αγώνα είναι η υπερειδική διαδρομή στο ΟΑΚΑ να αποτελέσει το αποκορύφωμα της 
χρονιάς για τον ελληνικό αθλητισμό και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ στο σύνολό του. Ως εκ τούτου, οι τιμές των εισιτηρί-
ων, που ξεκίνησαν να πωλούνται από την πλατφόρμα του viva.gr, έχουν ως τιμή εκκίνησης τα 10 ευρώ! Αξίζει να αναφερθεί πως 
περισσότερα από 40.000 
εισιτήρια θα έχουν μέση 
τιμή 18,5 ευρώ.

Το καθαρά αγωνιστικό 
μέρος του Ράλλυ Ακρό-
πολις 2022 παρουσίασαν 
η Αλυτάρχης του αγώνα, 
κ. Ανίτα Πασαλή, με τον 
βετεράνο οδηγό αγώ-
νων, «Στρατισίνο». Οι 
ίδιοι αποκάλυψαν τρεις 
προσθήκες, και συγκεκρι-
μένα της γνωστής ειδικής 
διαδρομής «Χαρβάτι» 
(14,02 χλμ.) στην Κοριν-
θία, της Ε.Δ. «Λειβαδιά» 
(21,21 χλμ.), γνωστής 
ως «Ευαγγελίστρια» τα 
προηγούμενα χρόνια, 
αλλά και μιας διαδρομής 
που θα χρησιμοποιηθεί 
για πρώτη φορά. Πρόκει-
ται για τη «Δάφνη», στο 
Δήμο Τανάγρας, με μήκος 
17,45 χλμ. Αναλυτικότε-
ρες λεπτομέρειες για το 
ωράριο του αγώνα θα 
ανακοινωθούν άμεσα.

Το Volkswagen ID. Buzz στην Αστυπάλαια
Η κινητικότητα του μέλλοντος γίνεται ήδη πραγματικότητα στο ελληνικό νησί της Αστυπάλαιας. Παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του Διευθύνοντος 
Συμβούλου της Volkswagen κ. Herbert Diess τέθηκαν σε λειτουργία η υπηρεσία ridesharing «ASTYBUS» και η υπηρεσία κοινής χρήσης οχημάτων «astyGO». Και οι δύο υπη-
ρεσίες κινητικότητας λειτουργούν αποκλειστικά με πλήρως ηλεκτρικά οχήματα και διασφαλίζουν σημαντικά βελτιωμένη μετακίνηση στο νησί σε σύγκριση με το προηγούμενο 
σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας.

Μέχρι το 2026, η Αστυπάλαια θέλει να στραφεί στην έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα εκσυγχρονίζοντας πλήρως το ενεργειακό του σύστημα. Το κοινό έργο του Ομίλου 
Volkswagen και της Ελληνικής Δημοκρατίας λειτουργεί ως μελλοντικό εργαστήριο για μια ταχεία απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα στην Ευρώπη. Οι υπηρεσίες έξυπνης 
μετακίνησης αντικαθιστούν μια παραδοσιακή λεωφορειακή γραμμή, η οποία μέχρι στιγμής προσφέρει περιορισμένη δημόσια συγκοινωνία στην Αστυπάλαια. Σε αντίθεση με 
τη λεωφορειακή γραμμή, οι υπηρεσίες κινητικότητας θα λειτουργούν όλο το χρόνο και θα συνδέουν πολλά περισσότερα σημεία στο νησί. Η υπηρεσία ASTYBUS ridesharing θα 
ξεκινήσει να λειτουργεί με πέντε οχήματα της Volkswagen ID. Buzz μόλις κυκλοφορήσει το μοντέλο το φθινόπωρο του 2022. Μέχρι τότε, η υπηρεσία θα λειτουργεί με το ID.4.

Μέσω της υπηρεσίας κοινής χρήσης οχημάτων astyGO, οι χρήστες θα μπορούν να νοικιάσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα από τη Volkswagen, ηλεκτρικά σκούτερ από τη SEAT 
MÓ και ηλεκτρικά ποδήλατα της Ducati. Οι κρατήσεις για όλα τα οχήματα γίνονται μέσω smartphone και της εφαρμογής astyMOVE.
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DS 4, premium  
made in France!

Θετικά
•  Σχεδίαση

•  Ποιότητα υλικών και συναρμογή

•  Ξεχωριστός χαρακτήρας

Αρνητικά
•  Ορατότητα προς τα πίσω

•  Πολυπλοκότητα infotainment και οθονών ελέγχου

•  Απουσία ανεξάρτητης πίσω ανάρτησης

CITROEN DS 4

ΜΠΌΡΕΊ ΚΑΠΌΊΌΊ ΝΑ ΘΥΜΌΜΑΣΤΕ το παλαιότερο 
Citroen DS 4, ένα crossover μοντέλο με ιδιαίτερη σχεδίαση 
που κυκλοφόρησε πριν μια 10ετία περίπου. Ωστόσο, τώρα το 
νέο DS 4 δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συσχετιστεί με 
εκείνο το αυτοκίνητο. Πλέον μιλάμε για μια DS που στέκεται 
ως premium ανεξάρτητη μάρκα από τη Citroen. Και βεβαίως 
αυτό το DS 4 αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα σχεδίασης, 
τεχνολογίας και ποιότητας!

Εικόνα υψηλής ραπτικής στην καμπίνα
ΣΤο εσωτερικό το DS 4 δείχνει και είναι premium. Ειδικά η έκδοση Performance 
Line έχει μια σειρά από στοιχεία εξοπλισμού που το κάνουν ακόμη πιο εντυπωσι-
ακό, όπως σφυρήλατο carbon στο τιμόνι και επενδύσεις από Alcantara στο ταμπλό 
και στις πόρτες. Επίσης κάτι που είναι μοναδικό στα μοντέλα της DS είναι το 
“Clou-de-Pari” μοτίβο, ένα χαρακτηριστικό της υψηλής ωρολογοποιίας, που εδώ 
συναντούμε σε διάφορα σημεία εντός της καμπίνας. Και φυσικά και στο εσωτερι-
κό βρίσκουμε σχήματα που παραπέμπουν σε διαμάντια. Από τους διακόπτες στο 
ταμπλό, στα γραφικά της οθόνης μέχρι και στο σχήμα των ηχείων.

Στο εσωτερικό του το DS 4 έχει τρεις οθόνες. Μία σε ρόλο πίνακα οργάνων στις 
7’’, σχετικά μικρή συγκριτικά με τον ανταγωνισμό και με περιορισμένη πληρο-
φόρηση. Ωστόσο, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του και ένα μεγάλης επιφάνειας 
head-up display που προβάλλει συμπληρωματικές πληροφορίες απευθείας στο 
παρμπρίζ. Το head-up display διατίθεται σε όλες τις εκδόσεις εκτός της απολύτως 
βασικής, η οποία δεν έχει ούτε τη μικρή οθόνη του DS Smart Touch χαμηλά στην 
κονσόλα. Αυτή είναι μια οθόνη τύπου “trackpad”, από όπου ο οδηγός μπορεί, σε 
ένα βαθμό, να χειριστεί την κεντρική οθόνη του infotainment. Τουλάχιστον για τις 
πιο απλές λειτουργίες.

Και βεβαίως είναι και η κεντρική οθόνη του infotainment, με διαγώνιο στις 10’’. 
Αυτή  περιλαμβάνει το ηχοσύστημα, τα χειριστήρια του κλιματισμού και τις επι-
μέρους λειτουργίες του αυτοκινήτου και των διαφόρων συστημάτων. Το σύστημα 
βασίζεται στην ιδέα των προφίλ που μπορούν να εξατομικευτούν από τον χρήστη 
και φορτώνει αυτόματα τις ρυθμίσεις του καθενός κατά την εκκίνηση. Έτσι για 
παράδειγμα μπορεί να επιλέξει κανείς η οθόνη να περιλαμβάνει τις αγαπημένες 
επιλογές σε μια home screen με widgets για διάφορες λειτουργίες, όπως το κλιμα-
τιστικό, το ραδιόφωνο και η πλοήγηση, όλα σε μια ίδια οθόνη.

Κάτω από την οθόνη του συστήματος βρίσκουμε μια ασημένια μπάρα με φυσι-
κούς διακόπτες που επίσης λειτουργούν ως συντομεύσεις για κάποιες βασικές 
λειτουργίες. Αυτό που αξίζει όμως να προσέξουμε εδώ είναι ότι πάνω και κάτω 
από αυτή την οριζόντια μπάρα υπάρχουν οι κρυφοί αεραγωγοί του κλιματιστικού. 
Δεν υπάρχουν οι παραδοσιακές γρίλιες δηλαδή που σχεδιαστικά ίσως διαταράσ-
σουν τη σχεδιαστική αρμονία στο ταμπλό.

Το νέο DS 4 βασίζεται στην γνώριμη πλατφόρμα EMP2 του ομίλου 
Stellantis, η οποία είναι φιλική προς τις εξηλεκτρισμένες εκδόσεις. Έτσι, 
στην κορυφή της γκάμας του DS 4 βρίσκουμε μια plug-in υβριδική 
έκδοση, ενώ για τους πιο παραδοσιακούς οδηγούς υπάρχουν εκδόσεις σε 

βενζίνη αλλά και diesel. Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας είναι η κορυφαία έκδοση 
βενζίνη, 1600 κ.εκ. με turbo, 180 ίππους και χωρίς ίχνος εξηλεκτρισμού.

Σχεδιαστικά το DS 4 δείχνει να ανήκει ταυτόχρονα σε διαφορετικές κατηγορίες. 
Είναι δηλαδή ένα hatchback, ωστόσο είναι και αρκετά υπερυψωμένο αγγίζοντας 
το στυλ ενός crossover. Από την άλλη έχει ένα τόσο δυναμικό πίσω μέρος που αν 
το παρατηρήσουμε από την κατάλληλη γωνία θυμίζει έντονα ένα coupe. Κι αυτό 
όχι μόνο λόγω της χαμηλωμένης οροφής και της έντονης πίσω κλίσης, αλλά όσο 
και λόγω των αρκετά φουσκωμένων πίσω ώμων.

Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, το DS 4 δε μοιάζει με τίποτε άλλο στο δρόμο. Έχει 
μήκος στα 4,4 μέτρα που για hatchback είναι από τ αμεγαλύτερα, ενώ με ύψος στα 
1,47 μ. είναι οριακά πιο χαμηλό και από τα χαμηλότερα SUV. Την δυναμική εικό-
να του ενισχύουν τόσο οι μεγάλες ζάντες, 19 ιντσών στην έκδοση Performance 
Line της δοκιμής, όσο και τα πολύ χαρακτηριστικά φώτα LED στον εμπρός προ-
φυλακτήρα. Η μάρκα τα ονομάζει DS WINGS και αποτελούνται από 98 λαμπτήρες 
LED.

Γενικά παντού στο αμάξωμα βρίσκουμε έντονα γεωμετρικά σχήματα. Στο πλάι χα-
μηλά στα μαρσπιέ και στις πόρτες, στους καθρέπτες και φυσικά στη μεγάλη μάσκα 
εμπρός με γρίλια σε σχήμα πολλών μικρών διαμαντιών. Οι προβολείς είναι επίσης 
LED και αποτελλούνται από ξεχωριστά στοιχεία, ενώ πιο εντυπωσιακά είναι τα λε-
πτά και τρισδιάστατα πίσω φώτα, επίσης σε μοτίβο μικροσκοπικών διαμαντιών. Σε 
σχήμα διαμαντιού είναι ακόμη οι χειρολαβές στις πόρτες, οι οποίες μάλιστα είναι 
κυφές και αναδόνται αυτόματα μόλις ο οδηγός (κάτοχος του κλειδιού) πλησιάσει.

Ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού, υπάρχουν και κάποια στοιχεία που διαφο-
ροποιούν το συνολικό ύφος. Η Performance Line είναι η πιο σπορ έκδοση, όμως 
υπάρχει και το DS 4 Cross, με ματ προεκτάσεις στους προφυλακτήρες, ράγες 
οροφής και γενικότερα πιο περιπετειώδη χαρακτήρα. Ασχέτως αν καμία έκδοση 
δεν έχει τετρακίνηση.
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Οδική συμπεριφορά
Συνολικά το DS 4 είναι ένα πολύ ευχά-
ριστο αυτοκίνητο. Αθόρυβο στο ταξίδι 
και με ανάρτηση που αποσβένει σχεδόν 
τα πάντα, διατηρώντας ταυτόχρονα 
και ένα σπορτίφ ύφος χωρίς να είναι 
απαραίτητα πιο σκληρή. Αρχιτεκτονικά, 
εμπρός υιοθετείται η γνώριμη λύση με 
γόνατα ΜακΦέρσον, ενώ πίσω - όπως 
τα περισσότερα μοντέλα της Stellantis 
- υπάρχει ημιάκαμπτος άξονα. Αυτό 
όμως που είναι μοναδικό στα μοντέλα 
της DS είναι η ενεργή ανάρτηση. Αυτή 
χρησιμοποιεί μια κάμερα στο παρμπρίζ 
και σκανάρει το δρόμο μπροστά από το 
αυτοκίνητο προσαρμόζοντας ανάλο-
γα και την απόσβεση σε κάθε τροχό 
ξεχωριστά!

Το κιβώτιο ταχυτήτων σε όλα τα DS 4 
είναι αυτόματο, 8 σχέσεων με μετα-
τροπέα ροπής. Υπάρχουν και paddles 
πίσω από το τιμόνι, αν ποτέ ο οδηγός 
αποφασίσει να πάρει το έλεγχο χειροκί-
νητα, ενώ η απόκριση του συστήματος 
μεταβάλλεται ανάλογα και με το προφίλ 
οδήγησης. Έτσι, έχουμε τα Eco, Normal 
και Sport τα οποία εκτός επηρεάζουν 
ακόμη την απόκριση στο πεντάλ του 
γκαζιού. Το DS4 Cross έχει δύο ακόμη 
επιλογές, για κίνηση σε άμμο ή λάσπη.

Εκδόσεις και τιμές
Το μοντέλο διατίθεται σε τρεις βασι-
κούς άξονες εξοπλισμού και εμφάνισης. 
H DS 4 παρέχει μια πιο πολυτελή νότα, 
η DS 4 Performance Line τον πιο σπορ 
χαρακτήρα και βεβαίως DS 4 Cross 
είναι αυτή με την πιο περιπετειώδη εμ-
φάνιση. Οι τιμές ξεκινούν από 29.800, 
32.100 και 35.350 ευρώ αντίστοιχα 
στις εκδόσεις βενζίνης με 130 ίππους, 
ενώ προαιρετικά είναι διαθέσιμα και 
έξτρα πακέτα εξατομίκευσης Bastille+, 
Trocadero και Rivoli. Οι plug-in υβρι-
δικές εκδόσεις E-Tense με 225 ίππους 
ξεκινούν από τις 43.750 ευρώ.

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά
DS 4 Performance Line 1.6 
PureTech 180 EAT8
Κινητήρας: 1.698 cc

Ισχύς: 180hp/5.500 rpm

Ροπή: 250Nm/1.650-3.500 
rpm

0-100 km/h*: 8,0 sec

Τελική ταχύτητα*: 230 km/h

Μέση κατανάλωση*: 6,5 
lt/100km

Εκπομπές CO2*: 148 g/km

Βάρος: - kg

Χώρος αποσκευών: 430 lt

Ρεζερβουάρ: 52 lt

*εργοστασιακή μέτρηση

Αρχική τιμή DS 4 1.2 
PureTech 130hp: 29.800€
Τιμή αυτοκινήτου 
δοκιμής 1.6 PureTech 180 
Performance Line: 36.855€*

*Περιλαμβάνει χρέωση 
χρώματος

ΔΟΚΙΜΗ CITROEN DS 4

Ανέσεις και χώροι
Η μεγάλη οριζόντια ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα έχει 
δύο σημεία αποθήκευσης. Ένα μπροστά, όπου ενσωμα-
τώνονται δυο ποτηροθήκες, θύρες USB και μια ευρύχω-
ρη θέση για ένα κινητό ή πορτοφόλι. Η δεύτερη θήκη 
είναι πιο πίσω, εκεί που συναντούμε το υποβραχιόνιο. 
Ωστόσο εδώ όλη η κονσόλα είναι στο ίδιο νοητό ύψος 
και βεβαίως κάτω από το διπλό κάλυμμα υπάρχει ένας 
πολύ μεγάλος χώρος, με επίσης θύρα USB και φωτισμό.
Στις πίσω θέσεις του DS 4, τρεις ενήλικες θα καθίσουν 
σχετικά άνετα, παρά την χαμηλή γραμμή οροφής. Ευ-
πρόσδεκτες είναι οι πίσω θήκες και βεβαίως το κεντρικό 
υποβραχιόνιο. Ο χώρος των αποσκευών είναι στα 430 
λίτρα και θα εξυπηρετήσει άνετα στα περισσότερα σενά-
ρια φόρτωσης.

Κινητήρας και επιδόσεις
Το DS 4 διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης, πετρελαίου 
και σε μια plug-in υβριδική έκδοση. Το αυτοκίνητο της 
δοκιμής μας είναι η ισχυρότερη έκδοση βενζίνης, 1600 
κ.εκ. με 180 ίππους, όμως υπάρχει και μια πιο προ-
σιτή επιλογή στα 1200κ.εκ. με 130 ίππους. Ο ισχυρός 
κινητήρας 1.6Τ παρέχει 250 Nm ροπής και πρακτικά ο 
οδηγός δε θα νιώσει ότι κάπου θα του λείψει δύναμη. 
Ακόμη και αν χρειαστεί να προσπεράσει σε ανηφόρα με 
τέσσερις ακόμα επιβάτες. Σύμφωνα με τη DS, η μέση 
κατανάλωση είναι στα 6,5 λτ/100 χλμ, ενώ η επιτάχυνση 
0-100 χλμ/ώρα γίνεται σε 8 δευτερόλεπτα.
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ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΊ ΤΌ RENAULT ARKANA 
E-TECH HYBRID. Η πλήρως 
υβριδική εκδοχή του coupe SUV 
των Γάλλων, η οποία πέρα από τα 
πλεονεκτήματα στην πολύ χαμηλή 
κατανάλωση, απαλλάσσεται από τα 
τέλη κυκλοφορίας και ταυτόχρονα θα 
χωρέσει με άνεση μια οικογένεια με 
όλες της τις απαιτήσεις.

Renault Arkana E-TECH: 
Υβριδικό, coupe, SUV

Το Renault Arkana έφτασε και πάλι στα χέρια μας, αυτή τη φο-
ρά το νιώθουμε ως ένα διαφορετικό αυτοκίνητο. Κι αυτό γιατί 
στην έκδοση E-Tech Hybrid το Arkana είναι τελείως διαφο-
ρετική περίπτωση το mild hybrid αδελφάκι του. Εδώ έχουμε 

έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,6 λίτρων και όχι turbo 1,3, έχουμε 145 
ίππους και όχι 140, αλλά κυρίως έχουμε έναν ισχυρότερο ηλεκτροκινη-
τήρα, μια μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας και ένα εντελώς διαφορε-
τικό αυτόματο κιβώτιο.

Σχεδιαστικά τώρα, τα δύο μοντέλα δεν διαφοροποιούνται. Μιλάμε 
λοιπόν για ένα ιδιαίτερο αυτοκίνητο, αισθητά πιο τολμηρό από τα 
παραδοσιακά SUV, παρότι έχει αντίστοιχες εξωτερικές διαστάσεις, με 
μήκος στα 4,6 μέτρα. Από τα πιο εντυπωσιακά του σημεία είναι όμως 
το πίσω, όπου έχουμε ένα coupe τελείωμα. Κάτι που κάνει το μοντέλο 
να θυμίζει περισσότερο ένα υπερυψωμένο coupe, παρά ένα χαμηλωμέ-
νο SUV. Έξτρα πόντους δίνουν και οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, με 
διαμανταρισμένο φινίρισμα και μαύρες λεπτομέρειες.

Τιμές και εξοπλισμός
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του Renault Arkana είναι η τιμή του. Η μικρο-υβριδική έκδοση ξεκινά 
οριακά κάτω από τις 28.000 ευρώ, χωρίς πρακτικά να της λείπει τίποτα. Ακόμη όμως και η πλήρως 
υβριδική έκδοση E-Tech ξεκινά από τις 33.290 ευρώ, ενώ η έκδοση E-Tech Dynamic, ακριβώς όπως 
αυτό το αυτοκίνητο της δοκιμής μας, στην ανώτερη έκδοση εξοπλισμού, κοστίζει 34.790 ευρώ.

Ασχέτως έκδοσης, όλα τα Arkana εξοπλίζονται με σύστημα cruise control, υποβοήθηση διατήρησης 
λωρίδας κυκλοφορίας, αυτόματο σύστημα φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών 
και δικύκλων, αναγνώριση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας, κάμερα οπισθοπορείας, εμπρός/πίσω 
αισθητήρες παρκαρίσματος, αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρες φωτός/βροχής και την γνώριμη 
κάρτα κλειδί της Renault με αυτόματο ξεκλείδωμα μόλις ο κάτοχος πλησιάσει το όχημα. Στάνταρ σε 
όλες τις εκδόσεις είναι το σύστημα infotainment με οθόνη αφής 7’’ (9,3’’ στην έκδοση Dynamic), το 
Navi με ελληνικούς χάρτες και ελληνική γλώσσα εκφώνησης, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες 
και Full LED προβολείς. Τα Arkana E-Tech Hybrid έχουν ως στάνταρ και τον ψηφιακό πίνακα οργά-
νων με μια διαμορφώσιμη οθόνη 7 ιντσών, τόσο ως προς τη σχεδίαση όσο και ως προς τα χρώματα 
της.

RENAULT ARKANA E-TECH
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Γνώριμη εικόνα, κορυφαία 
πρακτικότητα
Ένα από τα κορυφαία χαρακτηριστικά του Renault 
Arkana είναι το εσωτερικό του. Η σχεδίαση της 
καμπίνας εκ πρώτης μοιάζει με τα μικρότερα Clio 
ή Captur. Κάτι που βεβαίως είναι πολύ καλό, αφού 
γενικότερα τα Clio και Captur έχουν πολύ ποιοτικό 
και πρακτικό εσωτερικό. Έτσι στο Arkana βρίσκουμε 
ένα αντίστοιχης σχεδίασης τιμόνι και μια παρόμοια 
κεντρική κονσόλα και σύστημα infotainment. Υπάρ-
χουν βεβαίως υποστήριξη για Android Auto και 
Apple CarPlay, θύρες USB, εργοστασιακό σύστημα 
πλοήγησης και στάνταρ κάμερα οπισθοπορείας.

Ένα πολύ λειτουργικό χαρακτηριστικό στο εσω-
τερικό είναι η κεντρική κονσόλα με ένα πάνελ 
οριζόντιων διακοπτών, τα περιστροφικά (και πολύ 
ποιοτικά) χειριστήρια για τον αυτόματο κλιματι-
σμό αλλά και βολικές θήκες πιο χαμηλά. Αυτό που 
λείπει όμως από εδώ μέσα, κυρίως γιατί έχουμε να 
κάνουμε ένα μεσαίου μεγέθους SUV, coupe ή όχι, 
είναι ο διζωνικός κλιματισμός, αφού δε δίνεται η 
επιλογή χωριστής ρύθμισης της θερμοκρασίας για 
οδηγό ή συνοδηγό. Επίσης, το υποβραχιόνιο αν και 
στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, είναι περιορισμένο 
σε διαστάσεις και μικρότερο από άλλα μοντέλα του 
ανταγωνισμού.

Πίσω στο Arkana θα καθίσουν χωρίς παραχωρή-
σεις τρεις ενήλικες. Το διαθέσιμο ύψος, φάρδος 
και μήκος είναι τέτοιο που θα βολευτούν και πιο 
ψηλά άτομα χωρίς να αισθανθούν ότι μπήκαν σε 
ένα coupe σχήματος SUV. Βέβαια η χαμηλότερη 
γραμμή οροφής δημιουργεί και λίγο χαμηλότερο 
άνοιγμα στις πόρτες, ακόμη κι έτσι όμως η πρό-
σβαση γίνεται εύκολα. Ο χώρος φόρτωσης αποτελεί 
επίσης μια ευχάριστη έκπληξη, παρά την έντονη 
κλίση του πίσω παρμπρίζ που εμποδίζει να το φορ-
τώσεις έως την οροφή. Οι μικρο-υβριδικές εκδόσεις 
του Arkana έχουν χώρο φόρτωσης στα 513 λίτρα. 
Στις E-Tech Hybrid εκδόσεις όμως, οι μπαταρίες 
καταλαμβάνουν χώρο στο δάπεδο, μειώνοντας έτσι 
το διαθέσιμο βάθος και κατ’ επέκταση το συνολικό 
όγκο στα 480 λίτρα. Ακόμη κι έτσι όμως, το υβριδι-
κό Arkana έχει έναν απολύτως ικανοποιητικό χώρο 
και μάλιστα με επίπεδο κατώφλι φόρτωσης.

Υβριδική τεχνολογία
Το Arkana E-Tech υιοθετεί ένα πλήρως υβριδικό σύνολο κίνησης. 
Και λέμε “πλήρως υβριδικό” γιατί εδώ δεν έχουμε απλά ηλεκτρική 
υποβοήθηση αλλά τη δυνατότητα 100% ηλεκτρικής κίνησης. Εστω 
και για λίγο! Η μπαταρία του υβριδικού συστήματος φορτίζει από 
την κίνηση, το ρολάρισμα και το φρενάρισμα. Και στη συνέχεια 
η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται για να δώσει κίνηση σε δύο 
ηλεκτροκινητήρες.

Ο ισχυρότερος εκ των δύο ηλεκτροκινητήρων μπορεί να κινήσει 
μόνος του το αμάξωμα των 1.435 κιλών σε συνθήκες χαμηλού 
φορτίου ή σε ταχύτητες πόλης. Μάλιστα ο οδηγός μπορεί και χει-
ροκίνητα να επιλέξει την αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία (EV), από 
έναν διακόπτη στο ταμπλό. Επίσης, το σύστημα δεν εξαρτάται από 
την ανάκτηση ενέργειας για να φορτίσει τις μπαταρίες του, αφού 
μπορεί να εκμεταλλευτεί τον θερμικό κινητήρα ως γεννήτρια αν 
χρειαστεί. Έτσι μπορεί να εκμεταλλευτεί εκ νέου την ενέργεια αυτή 
για να προσφέρει έξτρα ηλεκτρική εμβέλεια.

Ο δεύτερος ηλεκτροκινητήρας, ο πιο μικρός, είναι ενσωματωμένος 
στο κιβώτιο ταχυτήτων, το οποίο είναι 6 σχέσεων. Multi-mode το 
ονομάζει η Renault και το βασικότερο χαρακτηριστικό του είναι 
πως δεν έχει συμπλέκτη. Ο ηλεκτροκινητήρας συγχρονίζει τις 
στροφές του θερμικού κινητήρα και πραγματοποιεί την αλλαγή 
στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Το αυτοκίνητο πάντα ξεκινά να κινείται ηλεκτρικά και σπάνια θα 
ακουστεί ο θερμικός κινητήρας σε ταχύτητες κάτω των 60 km/h. 
Αλλά θα υπάρξουν και στιγμές που το αυτοκίνητο θα απενεργοποι-
ήσει τον βενζινοκινητήρα και σε υψηλότερες ταχύτητες, ακόμη και 
σε συνθήκες ταξιδιού. Αλλά για πολύ λίγο. Όλα αυτά φυσικά έχουν 
στόχο την συνδυαστικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Η Renault 
λέει πως το υβριδικό Arkana έχει μέση κατανάλωση μεταξύ 4,9 
και 5,2 λτ/100 χλμ. Τιμή που δεν πετύχαμε στην πράξη κατά τη 
διάρκεια της δοκιμής μας, είδαμε όμως χωρίς κόπο - και με το κλι-
ματιστικό σε πλήρη λειτουργία - τιμές από 6,0 έως 6,5 λτ/100 χλμ.

Σε αποκλειστική χρήση εντός πόλης, το νούμερο αυτό εκτιμάται 
ότι θα είναι χαμηλότερο, αφού εκεί γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση 
του ηλεκτροκινητήρα.Η Renault μάλιστα λέει πως εντός πόλης έως 
και το 80% των μετακινήσεων μπορούν να γίνονται ηλεκτρικά και 
κυρίως… δωρεάν!

Όσο για τις επιδόσεις, παρά τους +5 ίππους από την 1.3 Turbo 
Mild Hybrid έκδοση, το Arkana E-Tech δεν είναι αυτοκίνητο για 
σπορτίφ χρήση. Υπάρχει άφθονη ροπή, 148 Nm από τον βενζι-
νοκινητήρα και επιπλέον 205 από τον ηλεκτροκινητήρα, ωστόσο 
στη διαδικασία επιτάχυνσης 0-100 km/h το E-Tech είναι πιο αργό 
κατά 1 δευτερόλεπτο από την έκδοση MHEV.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Renault Arkana E-Tech 
Hybrid 145
Κυβισμός: 1.598 cc

Ισχύς: 145 ps / 5600 rpm

Ροπή βενζινοκινητήρα: 
148 Nm / 3600 rpm

Ροπή ηλεκτροκινητήρα: 
205 Nm

0-100 km/h: 10,8 sec

Τελική ταχύτητα: 172 km/h

Μέση κατανάλωση*: 4,9-
5,2

Εκπομπές CO2*: 112-117

Βάρος (κενό): 1435 kg

Ρεζερβουάρ: 50 lt

Χώρος αποσκευών: 480 lt

*εργοστασιακή μέτρηση 
κατά WLTP

Τιμή βασικής έκδοσης 
βενζίνης MHEV: 27.980€
Τιμή βασικής έκδοσης 
E-TECH Hybrid: 32.290€
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής 
E-TECH Hybrid Dynamic: 
34.790€

Αρνητικά
•  Επιδόσεις

•  Απουσία διζωνικού κλιματισμού

Θετικά
•  Ανταγωνιστική τιμή

•  Τολμηρή σχεδίαση

•  Χώροι χωρίς συμβιβασμούς

RENAULT ARKANA E-TECH
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ΤΌ ΑΥΤΌΚΊΝΗΤΌ ΠΌΥ ΕΓΊΝΕ ΕΠΊΤΥΧΊΑ πριν καν κυκλοφορήσει, αφού 
έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Είναι ένα Yaris και ταυτόχρονα είναι ένα 
μικρό SUV. Ειδικά στην Ελλάδα τα δημοφιλέστερα αυτοκίνητα εδώ και χρόνια 
είναι τα Toyota Yaris και ακολουθούν τα SUV. Πλέον με το Yaris Cross τα 
έχουμε και τα δυο μαζί, για πρώτη φορά!

Προφανώς και δεν είναι μόνο 
η ονομασία. Το Yaris Cross 
έχει πολλά περισσότερα κοινά 
με το απλό Yaris από όσα 

βλέπουν τα μάτια μας. Σε ένα βαθμό 
μηχανολογικά είναι το ίδιο αυτοκίνη-
το, αλλά φουσκωμένο και ψηλωμένο 
για να δείχνει μεγαλύτερο και πιο 
SUV. Κατά τα άλλα, οπτικά το Cross 
διαφοροποιείται αρκετά από το απλό 
Yaris. Όχι μόνο σαν διαστάσεις, αφού 
είναι κατά 24 εκ μεγαλύτερο και κατά 
9,5 εκ ψηλότερο, αλλά και σαν ύφος.

Εξοπλισμός & τιμές
Αυτό που κάνει το Yaris Cross ακόμη 
πιο ενδιαφέρον είναι η πολύ μεγά-
λη γκάμα εκδόσεων. Μπορεί να μην 
υπάρχουν πολλές επιλογές σε κινη-
τήρες, όμως υπάρχουν έξι επίπεδα 
εξοπλισμού και ακόμη τρεις επιλογές 
με διχρωμία οροφής, φτάνοντας έτσι 
συνολικά στις εννέα εκδόσεις.

Και σε αυτές έχουμε δύο επιλογές με 
κινητήρα βενζίνης (χειροκίνητο ή αυ-
τόματο κιβώτιο), αλλά και μια πλήρως 
υβριδική επιλογή όπως το αυτοκίνητο 
της δοκιμής μας. Μάλιστα οι υβριδι-
κές εκδόσεις έχουν και δυνατότητα 
τετρακίνησης, καθιστώντας το Yaris 
Cross ένα από τα ελάχιστα B-SUV με 
μια τέτοια επιλογή.

Από τη βασική έκδοση Active ο εξο-
πλισμός είναι αρκετά πλήρης και πε-
ριλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο 
συστημάτων ασφαλείας με αυτόματο 
φρενάρισμα και αναγνώριση πεζών 
και ποδηλάτων, αναγνώριση σημάτων 
κυκλοφορίας, αυτόματη εναλλαγή με-
σαίας και μεγάλης σκάλας φώτων και 
σύστημα ελέγχου διατήρησης λωρίδας 
κυκλοφορίας. Ακόμη υπάρχει Adaptive 
Cruise Control και Speed limiter, 
αυτόματη λειτουργία φώτων, αισθητή-
ρες βροχής, σύστημα infotainment με 
οθόνη αφής 8’, δερμάτινο τιμόνι και 
επιλογέας ταχυτήτων, κεραία τύπου 
καρχαρία, διπλό δάπεδο χώρου απο-
σκευών και ζάντες αλουμινίου 16’’.

Οι τιμές του Yaris Cross ξεκινούν από 
τις 19.170 ευρώ στη βασική έκδοση 
βενζίνης, ενώ οι υβριδικές επιλογές 
κοστίζουν από 22.020 ευρώ. Η έκδοση 
Style, η μεσαία επιλογή όπως το αυ-
τοκίνητο της δοκιμής μας με υβριδικό 
σύστημα κίνησης, κοστίζει 25.070 
ευρώ.

Εσωτερικά 
είναι ένα 
Yaris
Για την ακρίβεια ένα 
ψηλότερο και λίγο 
πιο ευρύχωρο Yaris. Η 
σχεδίαση είναι σχεδόν 
η ίδια με το Yaris 
hatch, υπάρχει η ίδια 
κεντρική κονσόλα, το 
ίδιο ταμπλό και τιμόνι 
αλλά και τα σχεδόν 
ίδια εσωτερικά των 
θυρών. Στο κέντρο του 
ταμπλό ξεχωρίζει το 
σύστημα infotainment, 
με την οθόνη να 
προεξέχει αρκετά προς 
τα πάνω, παρόλα αυτά 
χωρίς να επηρεάζει 
την ορατότητα. Το 
σύστημα infotainment 
(8 ή 9’’ ανάλογα με 
την έκδοση) προσφέ-
ρει ικανοποιητική 
απόκριση στην αφή, 
έχει καλοσχεδιασμένα 
γραφικά και κυρίως 
πλήρως εξελληνισμένο 
menu. Ο πίνακας ορ-
γάνων έχει μια ψηφι-
ακή οθόνη στις 7’’ και 
αναλογικά όργανα στα 
άκρα, ωστόσο πο εκ-
δόσεις βενζίνης έχουν 
δύο χωριστά ψηφιακά 
όργανα.

Η συνολική ποιότητα 
στην καμπίνα είναι 
καλή, αντίστοιχη του 
απλού Yaris, με μαλακά 
υλικά στο πάνω μέρος 
του ταμπλό και πιο 
σκληρά χαμηλότερα. 
Αυτό που διαφέρει στο 
Yaris Cross, σε σύγκρι-
ση με το απλό Yaris 
είναι η θέση οδήγησης. 
Εδώ κάθεσαι ψηλότε-
ρα, ενώ η ορατότητα 
είναι ικανοποιητική 
και χωρίς ιδιαίτερα τυ-
φλά σημεία. Στις πίσω 
θέσεις, δύο ενήλικες 
θα χωρέσουν χωρίς 
ιδιαίτερες παραχωρή-
σεις, ωστόσο οι πίσω 
πόρτες έχουν σχετικά 
μικρές γωνίες ανοίγ-
ματος και θα ζορίσουν 
όταν πχ σκύψουμε να 
δέσουμε τα παιδιά στα 
καρεκλάκια τους. 

Ο χώρος φόρτωσης 
έχει χωρητικότητα 397 
λίτρα και τοποθετεί το 
Yaris Cross στο μέσον 
της κατηγορίας.

Ασυναγώνιστα 
χαμηλή κατανάλωση
Το Yaris Cross Hybrid χρησιμοποι-
εί κινητήρα βενζίνης 1,5 λτ. που 
συνδυάζεται με μια μπαταρία και 
έναν ηλεκτροκινητήρα αποδίδο-
ντας συνδυαστικά 116 ίππους. Η 
Toyota ανακοινώνει μέση τιμή κα-
τανάλωσης τα 4,4 λτ/100 χλμ. που 
αν κινηθούμε αποκλειστικά εντός 
πόλης αυτό το νούμερο σε ρεαλιστι-
κές συνθήκες και με λίγη προσοχή 
μπορεί να πέσει ακόμη και κάτω 
από τα 4 λτ/100 χλμ. Το υβριδικό 
σύστημα της Toyota επιτρέπει στο 
αυτοκίνητο να κινηθεί και αμιγώς 
ηλεκτρικά, έστω και για περιορι-
σμένη εμβέλεια σε ταχύτητες πό-
λης. Η κίνηση και το φρενάρισμα 
του οχήματος ανακτούν ενέργεια 
φορτίζοντας εκ νέου τη μπαταρία, 
ενώ ο οδηγός μπορεί να επέμβει 
και χειροκίνητα με την επιλογή EV.

Όλα τα υβριδικά Toyota συνδυά-
ζονται αποκλειστικά με αυτόματο 
κιβώτιο ταχυτήτων e-CVT. Προσφέ-
ρει πολύ καλή άνεση εντός πόλης 
και θεωρείται από τα πιο αξιόπιστο 
σε βάθος χρόνου. Εκεί που θα ενο-
χλήσει όμως είναι στη ζήτηση της 
ισχύος, για παράδειγμα σε ένα προ-
σπέρασμα με το γκάζι στο πάτωμα, 
αφού διατηρεί ψηλά τις στροφές 
του κινητήρα και ο θόρυβος που 
φτάνει στην καμπίνα είναι αρκετά 
έντονος. Έστω και στιγμιαία.

Εκεί όμως που ξεχωρίζει το Yaris 
Cross, όπως και το απλό Yaris, 
είναι η αίσθηση του πλαισίου. Η 
ανάρτηση χρησιμοποιεί τυπικές 
λύσεις και ίσως κάποιοι οδηγοί τη 
βρουν πιο σκληρή από το αναμενό-
μενο, ωστόσο φιλτράρει ικανοποι-
ητικά τις ανωμαλίες. Πίσω υπάρχει 
βεβαίως ημιάκαμπτος άξονας, 
ωστόσο οι τετρακίνητες εκδό-
σεις του μοντέλου, πέρα από τις 
αυξημένες ικανότητες πρόσφυσης 
με την βοήθεια και ενός μπλοκέ 
διαφορικού, έχουν ανεξάρτητη 
πίσω ανάρτηση. Τα φρένα σε όλες 
τις εκδόσεις, ασχέτως κινητήρα ή 
εξοπλισμού, αποτελούνται από δι-
σκόφρενα εμπρός-πίσω, ενώ τέλος 
καλό σε αίσθηση είναι και τι τιμόνι.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 116hp CVT
Αρνητικά
•  Γωνία ανοίγματος πίσω θυρών

•  Λειτουργία e-CVT κιβωτίου 
στην έντονη επιτάχυνση

•  Απουσία διπλής πλαφονιέρας 
στο εσωτερικο

Θετικά
•  Χαμηλή κατανάλωση

•  Αίσθηση τιμονιού και 
πλαισίου

•  Πλούσιος εξοπλισμός 
από τη βασική έκδοση

Κυβισμός: 1.490 cc

Συνδυαστική ισχύς: 116 ps

Ροπή θερμικού κινητήρα: 120 Nm/3.600-4.800 rpm

Ροπή ηλεκτροκινητήρα: 141 Nm

0-100 km/h: 11,2 sec

Τελική ταχύτητα: 170 km/h

Μέση κατανάλωση*: 4,4 lt/100km

Εκπομπές CO2*: 100 g/km

Βάρος: 1.215

Ρεζερβουάρ: 36 lt

Χώρος αποσκευών: 397 lt

*εργοστασιακή μέτρηση κατά WLTP

Αρχική τιμή Toyota Yaris Cross 1.5 125hp Active: 19.270€
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής (έκδοση Style Hybrid): 25.070€

Δείτε τη video-δοκιμή στο κανάλι μας στο YouTube:  
https://youtu.be/T9FA_4mBWwI

Toyota Yaris Cross 
Hybrid: Γεννημένο 
best seller
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ PORSCHE CARRERA RS 2.7

50 χρόνια από 
την Porsche 
Carrera RS 2.7
«DUCK TAIL», «RS» Η «2,7». Στις μέρες μας η 
Porsche RS 2,7 είναι γνωστή με διάφορα nicknames 
αλλά, το πιο σημαντικό της χαρακτηριστικό 
παραμένει ακόμη μοναδικό: ήταν το ταχύτερο 
γερμανικό αυτοκίνητο παραγωγής της εποχής του 
και το πρώτο μοντέλο παραγωγής με εμπρός και 
πίσω αεροτομές. Η πίσω μάλιστα «γέννησε» και 
το προσωνύμιο «duck tail». Το 1972, η Porsche 
δημιούργησε και καθιέρωσε την από τότε γενική 
τάση των πίσω αεροτομών σε μοντέλα παραγωγής.

Μισό αιώνα πριν, η Porsche ξεκίνησε να μελετά και να αναπτύσσει την 911 
Carrera RS 2,7. «Η 911 Carrera RS 2,7, θα ήταν ένα αυτοκίνητο με ιδιαίτερες 
προδιαγραφές. Έπρεπε να είναι ένα πολύ ελαφρύ, γρήγορο sport» θυμάται 
ο Peter Falk τότε επικεφαλής του τμήματος δοκιμών των αυτοκινήτων 

παραγωγής της Porsche. Παρ’ ότι ήταν μια έκδοση βασισμένη στην 911, στην ουσία 
εξελίχθηκε σε μια νέα βάση με πολλές τεχνολογικές καινοτομίες, για αυτοκίνητα που 
θα έτρεχαν είτε στην πίστα είτε σε rally. Η πιο δυνατή αρχική έκδοση της 911 ήταν 
και αυτή που ονομάστηκε Carrera, ένας περιώνυμος χαρακτηρισμός στην γκάμα των 
Porsche. Τα βάρη, η αεροδυναμική, ο κινητήρας και το αυτοφερόμενο πλαίσιο συνερ-
γάζονταν εξαιρετικά μεταξύ τους. Αρχικά, περίπου 15 μηχανικοί ήταν υπεύθυνοι για 
την εξέλιξη του αυτοκινήτου, στην συνέχεια όμως προστέθηκαν και άλλοι από την 
γραμμή παραγωγής.

Ανέλπιστη επιτυχία
Αρχικά η Porsche προγραμμάτιζε να πιστοποιήσει 500 αντίτυπα της 911 Carrera RS 
2,7 στο γκρουπ 4 (Special GT). Ένα αυτοκίνητο με άδεια να κυκλοφορεί στους δημόσι-
ους δρόμους και με την δυνατότητα, ο ιδιοκτήτης του να μπορεί να παίρνει μέρος σε 
αγωνιστικές εκδηλώσεις. Στις 5 Οκτωβρίου του 1972, το νέο μοντέλο παρουσιάστηκε 
στο Paris Motor Show στις Βερσαλλίες και στο τέλος του Νοεμβρίου και τα 500 αυτο-
κίνητα είχαν πουληθεί. Η Porsche εξεπλάγη ευχάριστα από την επιτυχία του αυτοκίνη-
του καθώς ως τον Ιούλιο του 1973, οι πωλήσεις είχαν τριπλασιαστεί.

Συνολικά κατασκευάστηκαν 1.580 αντίτυπα και μετά τα 1.000, η Porsche 911 Carrera 
RS 2,7 είχε ομολογκαριστεί τόσο το γκρουπ 3 όσο και στο γκρουπ 4. Ένα πακέτο 
optional εξοπλισμού (Μ471) μπήκε σε 200 «ελαφρωμένες» sport εκδόσεις, ενώ κατα-
σκευάστηκαν ακόμη 55 σε racing version, 17 της βασικής έκδοσης  και συνολικά οι 
touring (Μ472) εκδόσεις έφτασαν τις 1.308.

Το εσωτερικό της 911 Carrera RS 2,7 «Light» περιελάμβανε τα βασικά. Aνάλογα με 
τις απαιτήσεις του αγοραστή και τον χρόνο παραγωγής του αυτοκινήτου. Ανάμεσα σε 
άλλα στοιχεία, το πίσω κάθισμα, οι μοκέτες, το ρολόι, οι χειρολαβές οροφής και τα… 
γαντζάκια για τα ρούχα καθώς και τα υποβραχιόνια αφαιρούνταν. Αν ο αγοραστής 
το ζητούσε, γίνονταν αντικατάσταση και των sport καθισμάτων με άλλα ελαφρύτερα. 
Επιπλέον, το λογότυπο της Porsche στο καπό ήταν απλώς αυτοκόλλητο!

Συγκρινόμενη με την έκδοση με εξοπλισμό «Touring», η «Sport» ήταν ελαφρύτερη 
κατά 115 κιλά, ζυγίζοντας συνολικά 960 κιλά. Η δε τιμή αγοράς ήταν 34.000 γερμανικά 
μάρκα. Το «Sport package» κόστιζε 700 γερμανικά μάρκα ενώ το πακέτο «Touring» 
2.500 μάρκα. Το πακέτο εξοπλισμού που επιλέγονταν, καθόριζε και την αντίστοιχη 
έκδοση της 911 Carrera RS 2,7.

Ο εξακύλινδρος flat και με ψεκασμό κινητήρας των 2,7 λίτρων, απέδιδε 210 ίππους 
στις 6.300 σάλ., έχοντας ροπή στρέψης 255 Νm στις 5.100 σάλ. Αυτή η απόδοση, 
επέτρεπε στην Sport έκδοση να επιταχύνεται από στάση στα 100 χλμ/ώρα σε 5,8 δευτ., 
κάνοντας έτσι την 911 Carrera RS 2,7, το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής που έσπασε το 
φράγμα των 6 δευτερολέπτων που είχε τότε θέσει το γερμανικό περιοδικό «auto, motor 
und sport». Η τελική ταχύτητα ξεπερνούσε τα 245 χλμ/ώρα (Touring: 6,3 δευτ. και 240 
χλμ/ώρα). Η RS 2,7 έγινε το ιδανικό μείγμα ανάμεσα σε βάρος, επιδόσεις, αεροδυναμι-
κή και οδηγική συμπεριφορά.
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Η πρώτη με πίσω 
αεροτομή
Στο αμάξωμα, όλα υπηρετούσαν την 
προσπάθεια για μείωση του βάρους. 
Λεπτότερα μεταλλικά ελάσματα, 
λεπτά παράθυρα, καθόλου μόνωση! 
Όλα βοηθούσαν στο να παραμείνει 
το συνολικό βάρος των αγωνιστικών 
εκδόσεων κάτω από τα 900 κιλά που 
απαιτούσε η ομολογκασιόν. Την ίδια 
στιγμή η αεροδυναμική είχε βελτιωθεί. 
Το ζητούμενο ήταν να ελαχιστοποιηθεί 
η άντωση στον εμπρός και πίσω 
άξονα του αυτοκινήτου στις υψηλές 
ταχύτητες, ώστε να επιτευχθεί 
ουδέτερη οδηγική συμπεριφορά.

Για πρώτη φορά, οι μηχανικοί 
Hermann Burst και Tilman 
Brodbeck, μαζί με τον σχεδιαστή 
Rolf Wiener εξέλιξαν μια πίσω 
αεροτομή, δοκιμάζοντάς την τόσο 
στην σήραγγα αεροδυναμικής όσο 
και στην πίστα. Στόχος ήταν αφενός 
να διατηρηθεί η χαρακτηριστική 
σχεδίαση του πίσω μέρους της 911 
αφετέρου να μειωθούν οι αρνητικές 
επιδράσεις της (οπισθέλκουσα) και 
να βελτιωθεί η αεροδυναμική της 
911. Η επίδραση της αεροτομής duck 
tail κρατούσε κολλημένη στον δρόμο 
την 911 Carrera RS 2,7 στις υψηλές 
ταχύτητες και επιπλέον τροφοδοτούσε 
με περισσότερο αέρα τον αερόψυκτο 
κινητήρα. Όλα αυτά συνέβαιναν 
χωρίς να αυξάνεται ο συντελεστής 
οπισθέλκουσας, αντίθετα, η ανώτατη 
ταχύτητα αυξήθηκε κατά 4,5 χλμ/ώρα.

«Κατά την διάρκεια δοκιμών, 
ανακαλύψαμε ότι η ψηλότερη αεροτομή 
βελτίωνε την ανώτατη ταχύτητα, 
λόγω του ότι μείωνε τον συντελεστή 
οπισθέλκουσας. Έτσι αυξάναμε 
σταδιακά το ύψος της αεροτομής 
προσθέτοντας χιλιοστά μέχρι του 
σημείου, που η οπισθέλκουσα άρχισε 
να αυξάνεται και πάλι» εξηγεί ο Falk. 
Στις 5 Αυγούστου του 1972, οι τρεις 
εργαζόμενοι της Porsche κατοχύρωσαν 
την πατέντα (document No. 2238704) 
στο Γερμανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών.

Διαφορετικές 
διαστάσεις ελαστικών  
για καλύτερο κράτημα
Οι μηχανικοί, είχαν επίσης να 
εργαστούν πάνω στο αυτοφερόμενο 
πλαίσιο. Η Porsche είχε ήδη εμπειρία 
με την χρήση φαρδύτερων ελαστικών 
πίσω, έτσι οι μηχανικοί τα δοκίμασαν 
και στην 911 Carrera RS 2,7. «Θέλαμε 
να βελτιώσουμε το κράτημα και 
την συμπεριφορά, τοποθετώντας 
φαρδύτερα πίσω ελαστικά καθώς 
το περισσότερο βάρος ήταν στον 
πίσω άξονα». Για πρώτη φορά στην 
Porsche ένα αυτοκίνητο παραγωγής 
προσφέρονταν με διαφορετικών 
διαστάσεων ελαστικά εμπρός και πίσω. 
Οι τροχοί Fuchs ήταν διαστάσεων 
6 J×15, με ελαστικά 185/70 VR-15 
εμπρός, ζάντες 7 J×15 με ελαστικά 
215/60 VR-15 πίσω.

Για να χωρέσουν οι φαρδύτεροι τροχοί, 
η Porsche αύξησε το πλάτος του 
αμαξώματος κατά 42 χλστ., στο τμήμα 
που ήταν οι πίσω θόλοι. «Όταν είδαμε 
ότι αυτές οι αλλαγές  λειτουργούσαν 
καλά τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης, 
παραγωγής αλλά και πωλήσεων, το 
καθιερώσαμε σε όλα τα επόμενα 
μοντέλα».

H πρώτη αγωνιστική επιτυχία
Με την αλλαγή στους κανονισμούς των sport πρω-
τότυπων που εμπόδιζαν την περαιτέρω εξέλιξη, 
λόγω του νέου ορίου στους κινητήρες (τρία λίτρα) 
η Porsche «έκλεισε» κάπου εκεί μια πολύ επιτυ-
χημένη εποχή. Μετά το αγωνιστικό ντεπούτο της 
911 Carrera RSR (racing-sport-racing) με ένα εξαι-
ρετικά φαρδύ αμάξωμα στον Γύρο της Κορσικής 
τον Νοέμβριο του 1972, η Porsche αποφάσισε το 
1973, να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην επιτυχη-
μένη πορεία της 911. Στις αρχές του Φεβρουαρίου 
του 1973, η RSR με οδηγούς τους Peter Gregg και 
Hurley Haywood τερμάτισε πρώτη στις 24 Ώρες 
της Daytona με διαφορά 22 γύρων από τον δεύτε-
ρο. Ήταν μια εξαιρετική αρχή μιας νέας περιόδου. 
Ακολούθησαν οι Herbert Müller και Gijs van 
Lennep νικώντας στο Targa Florio τον Μάιο του 
1973.

Στην πρώτη της αγωνιστική περίοδο, η 911 
Carrera RSR κατέκτησε 3 διεθνή πρωταθλήματα 
και 7 εθνικά, βάζοντας τα θεμέλια για τις επιτυ-
χίες των δεκαετιών που θα ακολουθούσαν. Στο 
δε International Race of Champions (IROC) τον 
Οκτώβριο του 1973, ο Αμερικανός Roger Penske, 
διέθεσε 12 πανομοιότυπες 911 Carrera RSR 3.0 σε 
οδηγούς από διαφορετικά είδη αγώνων, να αντα-
γωνιστούν μεταξύ τους.

Με την 911 Carrera RS 2,7, η Porsche δεν ήταν 
απλώς ο μόνος κατασκευαστής που προσέφερε ένα 
sport αυτοκίνητο για χρήση σε αγωνιστικές πίστες, 
αλλά ο μοναδικός του οποίου το ίδιο αυτοκίνητο 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το ίδιο καλά στην 
καθημερινή οδήγηση. Εισήγαγε με άλλα λόγια το 
grand touring αυτοκίνητο στην αγωνιστική πίστα.

Όπως περιέγραφε η διαφήμιση της εποχής, «Το ρε-
περτόριό της: Από τον δρόμο στην πίστα και ξανά 
πίσω στο σπίτι. Δευτέρα στο γραφείο, Τρίτη στην 
Γενεύη, ξανά πίσω το βράδι, Τετάρτη για ψώνια. 
Στην πόλη. Κίνηση, τραγική κίνηση, αλλά κανένα 
πρόβλημα, κανένα παράπονο από τον συμπλέκτη. 
Πέμπτη στους επαρχιακούς δρόμους, στην εθνική, 
χώμα, τμήματα με έργα υπό κατασκευή, Παρα-
σκευή μικρές διαδρομές και επαναλαμβανόμενες 
στάσεις. Σάββατο ταξίδι για διακοπές στην Φινλαν-
δία. Carrera RS, ανεξάντλητη και ασταμάτητη είτε 
πρόκειται για sprint είτε για μαραθώνιο».

Το όνομα Carrera
Η λέξη Carrera εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο 
πλάι των φτερών στην 911 Carrera RS 2,7. Η ισπα-
νική λέξη σημαίνει «race»στα Αγγλικά ενώ το RS, 
στην πίσω αεροτομή σημαίνει Rennsport ή racing. 
Για την Porsche έμπνευση αυτού του ονόματος 
ήταν η Carrera Panamericana. Το 1953, η Porsche 
κατήγαγε την πρώτη της νίκη σε αγώνα αντοχής 
με την 550 Spyder. Στη συνέχεια, το 1954, τερμά-
τισε 3η Γενικής, αλλά το όνομα ήταν ήδη έτοιμο 
να δοθεί.

Στα χρόνια που ακολούθησαν η Porsche ονόμαζε 
Carrera τα πιο δυνατά της μοντέλα (1954 κινητή-
ρας με τέσσερις εκκεντροφόρους) όπως η 356 Α 
1500 GS Carrera ή η 356 Β 2000 GS Carrera GT. 
Το Carrera υπήρχε στο πίσω μέρος της Porsche 
904 Carrera GTS από το 1963, καθώς και στην 
906 Carrera 6 από το 1965. Σύμφωνα με δηλώσεις 
της εποχής, Carrera σήμαινε «quality predicate 
for a technical delicacy that had proven itself on 
racetracks and rally circuits». Εν ολίγοις αποδεί-
χθηκε το ιδανικό όνομα για τις κορυφαίες εκδόσεις 
της 911.

Επιπρόσθετα με το όνομα Carrera, η Porsche είχε 
μερικά ακόμη ατού να προσφέρει. Εικοσιεπτά 
διαφορετικοί χρωματικοί συνδυασμοί ήταν διαθέ-
σιμοι, μερικοί πραγματικά εντυπωσιακοί, χρώματα 
όπως τα Bright Yellow, Red ή Blood Orange, ενώ 
διαθέσιμοι είναι και αποκλειστικοί χρωματισμοί 
που επιλέγει ο αγοραστής. Το Carrera συνεχίζει να 
διατηρεί την εξέχουσα σημασία του μέχρι σήμερα, 
το ίδιο και η συντομογραφία RS. Βρίσκεται πά-
ντοτε στα πιο sport μοντέλα της 911. Όπως ήταν 
σχεδόν πριν από 50 χρόνια…

ΑΦΙΕΡΩΜΑ PORSCHE CARRERA RS 2.7
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