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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η στιγμή
που
περιμέναμε!

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
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Στην Ελλάδα
το Mazda2
Hybrid
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Η Alfa Romeo Tonale επανατοποθετεί τη μάρκα στην αγορά και
μάλιστα στη δημοφιλέστερη κατηγορία της Ευρώπης, τα μεσαία SUV

Σε εντατικές
δοκιμές το Kia
EV9
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Ειδήσεις από
την Ελλάδα
και τον κόσμο
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EDITORIAL
ΑΝΑΦΈΡΟΜΑΙ ΣΤΟ
ΡΆΛΛΥ ΑΚΡΌΠΟΛΙΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΉ Η ΣΤΙΓΜΉ ΕΊΝΑΙ
ΤΏΡΑ! Σε λίγες ημέρες
οι πύλες του ΟΑΚΑ θα
ανοίξουν και οι καλύτεροι
οδηγοί στον κόσμο θα μας
δώσουν ένα υπερθέαμα
που θα θυμόμαστε
για τα χρόνια που θα
ακολουθήσουν.

Η

Ελλάδα θα βρεθεί στο απόλυτο
επίκεντρο του παγκόσμιου
motorsport, με το δικό μας
ράλλυ Ακρόπολις για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά να αποτελεί αγώνα
του παγκοσμίου πρωταθλήματος.
Όπως παλιά, όταν οι Μακρέι, Σάινθ,
Κάνκουνεν, Μάκινεν και άλλοι θρύλοι
όργωναν τα ελληνικά βουνά.
Το παιχνίδι άλλαξε, τα κορυφαία αυτοκίνητα του WRC είναι πλέον υβριδικά, η
νέα κατηγορία Rally1, όμως ο συναγωνισμός χτυπάει κόκκινο.
Οδηγοί με απίστευτες ικανότητες θα μας
“ταΐσουν” σκόνη σε κλασικές και αγαπημένες “ακροπολικές” ειδικές διαδρομές.
Ανάμεσά τους και ο 9 φορές παγκόσμιος
πρωταθλητής και αδιαμφισβήτητος θρύλος του motorsport, Σεμπάνιαν Λεμπ.

Πρακτικά ένα coupe αυτοκίνητο σήμερα σημαίνει πολλά νέα
πράγματα και φυσικά στις περισσότερες των περιπτώσεων μιλάμε
για SUV. Και το Volkswagen Taigo υποστηρίζει αυτή τη λογική
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Οδηγούμε την
Alfa Romeo
Tonale

16
Οδηγούμε το
Volkswagen
Taigo
Το Ράλλυ Ακρόπολις θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου, μπροστά
σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, με την Super Special Stage μέσα
στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας να σηματοδοτεί μία από τις
σπουδαιότερες στιγμές του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ των
τελευταίων ετών
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Η Αθήνα από
τις χειρότερες
πόλεις για
ηλεκτρικό
αυτοκίνητο
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Η Audi στη
Formula 1
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Όλοι μας, λίγο ή πολύ, έχουμε βρεθεί να οδηγούμε ονειρικά
αυτοκίνητα σε κονσόλες και υπολογιστές,
μέσα από video games.
Τι μοντέλα οδηγούμε όμως;

Δίπλα στους “θεούς”, οι δικοί μας μαχητές, οι Έλληνες που θα συμμετέχουν στις
μικρότερες κατηγορίες και θα δώσουν
τον δικό τους αγώνα. Αυτό το Ακρόπολις
θα είναι ένα ακόμα που θα θυμόμαστε!
Κυρίως όμως, προσοχή όσοι βρεθούμε
στα βουνά. Κάνουμε τον προγραμματισμό μας απο πριν, φτάνουμε εγκαίρως
στις ειδικές διαδρομές και παρακολουθούμε με ασφάλεια πρώτα από όλα.

Rally
Acropolis
2022: Η ώρα
έφτασε

Αρχισυνταξία - Επιμέλεια έκδοσης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΥ
Art Director: ΓΙΩΤΑ ΓΙΑΓΤΖΗ

Στο www.acropolisrally.gr θα βρούμε
όλα όσα χρειαζόμαστε, ωράρια, προσβάσεις και βεβαίως συμμετοχές.

Επικοινωνία: contact@trcoff.gr

Καλό αγώνα σε όλους, καλή απόλαυση
και με ασφάλεια!

YouTube.com/trcoffgr

Ιστοσελίδα: www.trcoff.gr

Τα
δημοφιλέστερα
αυτοκίνητα
στα video
games

Αυτό είναι
το Mazda2
Hybrid
ΝΑΙ, ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ RE-BADGED
TOYOTA YARIS, δεν κάναμε
λάθος στις φωτογραφίες.
Πλέον διαθέσιμο και από τη Mazda
ως η υβριδική προσθήκη στη
γκάμα του Mazda2.

Α

υτό είναι το πρώτο πλήρως υβριδικό
μοντέλο της Mazda, ένα αυτοφορτιζόμενο
υβριδικό αυτοκίνητο πόλης που προστίθεται
στη γκάμα του Mazda2. Το μοντέλο διατίθεται παράλληλα με το βενζινοκίνητο Mazda2 που
γνωρίζουμε.
Τεχνολογικά, το Mazda2 Hybrid συνδυάζει έναν
τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,5 λτ. ισχύος 93 hp με
έναν ηλεκτροκινητήρα 59kW για μια συνδυαστική
απόδοση 116 hp. Το μοντέλο προσφέρει επιτάχυνση
0-100km/h σε 9,7 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα
175km/h αλλά κυρίως υπόσχεται ασυναγώνιστη
οικονομία καυσίμου στα 3,8-4,0 l/100km. Οι εκπομπές CO2 είναι 87-93g/km (ανάλογα με το μέγεθος
των τροχών) και βεβαίως απαλλάσσουν το υβριδικό
Mazda2 από τα τέλη κυκλοφορίας. Όπως άλλωστε και
στο αμιγώς βενζινοκίνητο Mazda2.
Συνολικά το υβριδικό μοντέλο βασίζεται σχεδόν εξ
ολοκλήρου στο Toyota Yaris Hybrid και βεβαίως οι
ομοιότητες είναι παραπάνω από ορατές. Πρακτικά
αυτό που αλλάζει εδώ είναι τα σήματα που έχουν
αντικατασταθεί με αυτά της Mazda.

Οι εκδόσεις
του Mazda2 Hybrid
Το μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελίες στο
δίκτυο επισήμων εμπόρων Mazda. Τα επίπεδα εξοπλισμού είναι τρία: Pure, Agile και Select. Η βασική Pure
διαθέτει χαλύβδινες ζάντες 15’’ με τάσια, πίσω φώτα
LED, οθόνη infotainment στις 7’’, Bluetooth, θύρα
USB, Apple CarPlay/Android Auto, αυτόματο κλιματισμό, υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο και ένα
πλήρες πακέτο τεχνολογιών ασφάλειας. Ως στάνταρ
μάλιστα είναι τα συστήματα διατήρησης λωρίδας
κυκλοφορίας, αναγνώριση οδικών σημάτων, αυτόματο φρενάρισμα με αναγνώριση οχημάτων/πεζών/
δικύκλων, υποβοήθηση τιμονιού για αποφυγή πεζών,
adaptive cruise control και αυτόματους προβολείς.
Η μεσαία έκδοση Agile έχει ακόμη ζάντες αλουμινίου
15’’, προβολείς ομίχλης εμπρός, επένδυση δέρματος
σε τιμόνι και επιλογέα ταχυτήτων, κεντρική οθόνη
8’’, κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα εισόδου χωρίς
κλειδί και εκκίνηση με μπουτόν, αισθητήρες βροχής,
θερμαινόμενα καθίσματα και θερμαινόμενη στεφάνη
τιμονιού. Τέλος, η Select έχει 16άες ζάντες αλουμινίου, LED προβολείς, φιμέ κρύσταλλα, ημιδερμάτινες
επενδύσεις καθισμάτων, ψηφιακό πίνακα οργάνων,
διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, head-up display, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός-πίσω με λειτουργία
πέδησης και σύστημα εποπτείας τυφλών σημείων. Γι
αυτούς που ψάχνουν κάτι παραπάνω, υπάρχουν και
τα προαιρετικά πακέτα Plus, Comfort και Safety που
μπορούν να συνδυαστούν με τα δύο πρώτα επίπεδα
εξοπλισμού.

Οι τιμές
Mazda2 Hybrid Pure: 18.692€
Mazda2 Hybrid Pure Plus: 19.720€
Mazda2 Hybrid Agile: 21.219€
Mazda2 Hybrid Agile Comfort: 22.376€
Mazda2 Hybrid Agile Comfort Safety: 23.354€
Mazda2 Hybrid Select: 23.754€
Mazda2 Hybrid Select Sun roof: 24.854€
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Το Kia EV9
σε τελικές
δοκιμές.
Στην αγορά
το 2023

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 •

Η νέα ταυτότητα της Skoda
Ίδρυμα Άρη Σταθάκη:
Ενημέρωση
για τα “τυφλά σημεία”

Η Skoda Auto παρουσίασε τη νέα της εταιρική της ταυτότητα
ως μέρος της γενικότερης στρατηγικής «NEXT LEVEL-SKODA
STRATEGY 2030». Το ενδιαφέρον της εταιρείας εστιάζεται σε μία
νέα σχεδιαστική γλώσσα, ένα καινούργιο λογότυπο και πλήρη
ανανέωση της εταιρικής ταυτότητα. Επιπλέον, η Τσέχικη αυτοκινητοβιομηχανία, επιταχύνει και επεκτείνει τη στρατηγική της για τη
μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.
Η Skoda Auto σκοπεύει να λανσάρει στην αγορά τρία νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα έως το 2026, ενώ θα
ακολουθήσουν ακόμα περισσότερα. Το VISION 7S concept παρέχει μία πρώτη εικόνα ενός από αυτά τα νέα
μοντέλα. Το μερίδιο αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Skoda στις ευρωπαϊκές αγορές θα αυξηθεί
πάνω από 70% έως το 2030. Για να υποστηρίξει αυτή τη νέα στρατηγική, η μάρκα θα επενδύσει επιπλέον 5,6
δισεκατομμύρια ευρώ στην ηλεκτρική κινητικότητα και 700 εκατομμύρια ευρώ στην ψηφιοποίηση μέσα στα
επόμενα πέντε χρόνια.

Αλλαγή ιδιοκτησίας για τη Mercedes-Benz Ελλάς
Η Mercedes-Benz Ελλάς είναι το πιο
πρόσφατο μέλος του Emil Frey Group
και εισέρχεται σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης στην Ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη
μετάβαση στο νέο καθεστώς, η αλλαγή
της ιδιοκτησίας θα ολοκληρωθεί το
πρώτο τρίμηνο του 2023.

ΤΟ ΕΠΌΜΕΝΟ ΑΜΙΓΏΣ
ηλεκτρικό όχημα της Kia, το EV9,
υποβάλλεται σε τελικές αυστηρές
δοκιμές. Η παγκόσμια πρεμιέρα
του μοντέλου έχει οριστεί για το
πρώτο τρίμηνο του 2023.

Η

Kia αποκάλυψε λεπτομέρειες για
το τελικό πρόγραμμα εντατικών
δοκιμών που υπέστη το EV9 πριν
από το παγκόσμιο ντεμπούτο
του το 2023. Το πλήρως ηλεκτρικό SUV
θα αποτελέσει το κορυφαίο μοντέλο της
μάρκας, επιταχύνοντας παράλληλα τον μετασχηματισμό της Kia. Το EV9 αναπτύχθηκε στο παγκόσμιο κέντρο R&D της μάρκας
στην Κορέα σε μια περίοδο 44 μηνών για
να θέσει νέα πρότυπα στη σχεδίαση, τις
επιδόσεις, την αυτονομία, τη δυναμική
οδήγηση, την τεχνολογία και την άνεση.
Κατά τη διάρκεια αυτής της τελικής φάσης
δοκιμών, το EV9 υποβάλλεται ακατάπαυστα σε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα που
περιλαμβάνει οδήγηση σε έναν λόφο
αναρρίχησης 4WD και σε μια πίστα ανώμαλου εδάφους, καθώς επίσης και σε μια
δοκιμή οδήγησης σε βαθιά νερά, για να
διασφαλιστεί η μέγιστη αξιοπιστία ακόμη
και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Οι δοκιμές του μοντέλου σε μεγάλες ταχύτητες και
σε πίστες χαμηλής τριβής προσδιορίζουν
την οδική συμπεριφορά και ελέγχουν την
απόδοση και την αντοχή του στις πιο
αυστηρές συνθήκες.
Η Kia έδωσε για πρώτη φορά στον κόσμο
μια προεπισκόπηση του μοντέλου με τη
μορφή του Kia Concept EV9, που παρουσιάστηκε στο AutoMobility LA στο Λος
Άντζελες πέρυσι. Ενσωματώνοντας το
«Opposites United», τη νέα σχεδιαστική
γλώσσα της μάρκας, το EV9 που αναπτύχθηκε στην προηγμένη Electric Global
Modular Platform (E-GMP) της εταιρείας
θα εγκαινιάσει μια νέα εποχή στην εξέλιξη,
στην υψηλή τεχνολογία και τη βιώσιμη
κινητικότητα.
Λαμβανομένου υπόψη των εκπληκτικών
πωλήσεων της Kia στο πρώτο 7μηνο του
2023, είναι σχεδόν βέβαιο ότι το EV9 θα
ακολουθήσει τα βήματα του πρωτοποριακού, επίσης ηλεκτρικού EV6, το οποίο έχει
αποσπάσει πολυάριθμα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου Ευρωπαϊκό
Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022.

Προφανώς και οι κάτοχοι αυτοκινήτων
Mercedes-Benz στην Ελλάδα δεν επηρεάζονται πουθενά από αυτή την αλλαγή
ιδιοκτησίας. Οι πελάτες της μάρκας θα
συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις ίδιες
εξαιρετικές υπηρεσίες πωλήσεων και
τεχνικής εξυπηρέτησης της MercedesBenz σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία,
καθώς η εταιρεία θα μεταβιβαστεί συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων συμβολαίων εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών και του συνόλου του προσωπικού της.

Σε εκδήλωση στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
«Άρης Σταθάκης», στις παιδικές εξοχές του Δήμου
Αθηναίων, το Ίδρυμα «StAr» παρουσίασε την νέα
του καμπάνια για το επόμενο έτος. Η καμπάνια
έχει στόχο να ενημερώσει σχετικά με τα σημεία στα
οποία δεν είμαστε ορατοί από τους οδηγούς μεγάλων οχημάτων.
Η Πρόεδρος του Ιδρύματος, Χριστίνα Μυρτώ Σταθάκη, χαρακτηριστικά επισήμανε: “Τυφλά σημεία
υπάρχουν σε όλα τα οχήματα, αλλά ίσως δεν έχουμε
καταλάβει πόσο μεγάλη έκταση έχουν στα μεγάλα
οχήματα που κυκλοφορούν μέσα στις πόλεις. Με
αφορμή τα δύο τραγικά δυστυχήματα στην Αθήνα
και στη Θεσσαλονίκη, το StAr αποφάσισε να επικεντρωθεί δυναμικά στο θέμα”.
Χάρη στην αμέριστη συνεργασία της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Αθηναίων το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής αναβαθμίστηκε και τα παιδιά
είχαν την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσουν, με την
καθοδήγηση ειδικών. Επιπλέον μπόρεσαν αποκτήσουν βιωματική άποψη για τα τυφλά σημεία ενός
μεγάλου απορριμματοφόρου, αφού το «StAr» τα
είχε αναδείξει με ειδική σήμανση στο έδαφος ώστε
να μπορούν τα παιδιά να περπατήσουν δίπλα στο
μεγάλο όχημα και να καταλάβουν σε ποια σημεία
δεν είναι ορατά. Η βιωματική μάθηση είναι αποδεδειγμένα πολύ πιο αποτελεσματική από τη θεωρία,
ιδίως για τα παιδιά. Έτσι το «StAr» επέλεξε, παρά
τις αντικειμενικές δυσκολίες του εγχειρήματος, να
προσφέρει στα παιδιά μια βιωματική εμπειρία, την
οποία δύσκολα θα ξεχάσουν.

1ο Rally Cross Κιλκίς στις 17-18 Σεπτεμβρίου
Ο σύλλογος ΧΩ.Μ.Α (Χωμάτινος Μηχανοκίνητος Αθλητισμός Κιλκίς)
διοργανώνει το 1ο Rally Cross Kilkis και μαζί έναν αγώνα ατομικής
χρονομέτρησης. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου στο
στρατιωτικό αεροδρόμιο, στην είσοδο της πόλης τού Κιλκίς. Το 1ο Rally
Cross Kilkis θα είναι ένας αγώνας μικτού τερέν άσφαλτο-χώμα και
δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλα τα Cross Car, Buggy, η χωμάτινη
Ελληνική φόρμουλα και όλες οι κατηγορίες αγωνιστικών αυτοκινήτων
Ν, Α, Ε και R. Ο αγώνας θα διοργανωθεί σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό αγώνων.

Νέοι οδηγοί
προετοιμάζονται
για το
ηλεκτρικό
μέλλον

Πολλοί μαθητευόμενοι οδηγοί που τώρα πιάνουν
το τιμόνι για πρώτη φορά θα οδηγούν μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα όταν πάρουν το δίπλωμά τους.
Τουλάχιστον αυτή την άποψη μοιράζονται σχολές
οδήγησης στη Νορβηγία και στην Ολλανδία, οι
οποίες ηγούνται μιας επανάστασης στην εκπαίδευση των οδηγών της ηλεκτρικής γενιάς
“Generation E”.
Οι σχολές αυτές επέλεξαν την Ford Mustang
Mach-E ως το εκπαιδευτικό αυτοκίνητο για τους
μαθητές τους.
Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων από τις σχολές
οδήγησης αλλάζει ακόμα και τον τρόπο διδασκαλίας, με τους εκπαιδευτές να διδάσκουν στους νέους
οδηγούς σημαντικές τεχνικές αποδοτικότητας, οι
οποίες συμβάλλουν στην αύξηση της αυτονομίας.
Για πολλούς οδηγούς της ηλεκτρικής γενιάς
“Generation E”, αυτός ο νέος τρόπος εκμάθησης
και η εμπειρία που αποκτούν συμβάλλουν στην
ενίσχυση της πίστης τους για ένα ηλεκτρικό μέλλον.

5

6

• ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

ACROPOLIS RALLY 2022

Acropolis
Rally 2022:
Με 70
συμμετοχές
ΣΥΝΟΛΙΚΆ 70 ΣΥΜΜΕΤΟΧΈΣ με
πληρώματα από 31 χώρες κοσμούν τη
λίστα εκκίνησης του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Τ

ο πλέον πλήρες Ράλλυ Ακρόπολις θα ξεκινήσει στις 8
Σεπτεμβρίου, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, με την
Super Special Stage στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας
να σηματοδοτεί μία από τις σπουδαιότερες στιγμές του
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA των τελευταίων ετών.
Σε πλήρη σύνθεση αναμένονται οι εργοστασιακές ομάδες του
WRC. Του λόγου το αληθές επιβεβαιώνει η παρουσία 13 αυτοκινήτων της κατηγορίας Rally1, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ
στην νέα εποχή των υβριδικών αυτοκινήτων. Η πρωτοπόρος στη
βαθμολογία των κατασκευαστών, Toyota Gazoo Racing WRT, θα
ξεκινήσει τον αγώνα με τέσσερα Toyota GR Yaris, με τους επικεφαλής στη βαθμολογία και νικητές του Ράλλυ Ακρόπολις 2021,
Kalle Rovanpera-Jonne Halttunen, σε ρόλο πρώτου βιολιού. Την
παρουσία της ομάδας θα συμπληρώσουν οι Elfyn Evans-Scott
Martin, Esapekka Lappi-Janne Ferm και Takamoto Katsuta-Aaron
Johnston.
Με τρία i20 Ν έρχεται στην Ελλάδα η Hyundai Shell Mobis WRT.
Οι συνήθεις ύποπτοι Ott Tanak-Martin Jarveoja και Thierry
Neuville-Martijn Wydaeghe θα ηγηθούν της προσπάθειας της
κορεατικής ομάδας. Το τρίτο Rally1 της Hyundai θα οδηγήσουν οι
Dani Sordo-Candido Carrera, οι οποίοι επιστρέφουν στους αγώνες
μετά το Ράλλυ Σαρδηνίας.
Ωστόσο, η μεγαλύτερη -αριθμητικά- συμμετοχή αναμένεται από
την πολυνίκη του αγώνα, την M-Sport Ford WRT, που ειδικά για
το Ακρόπολις ετοιμάζει έξι Puma Rally1! Ανάμεσά τους βεβαίως
και o 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Sebastien Loeb. Ο Γάλλος
οδηγός, με την Isabelle Galmiche δίπλα του, στην τέταρτη και πιθανότατα τελευταία φετινή του εμφάνιση, επιστρέφει στην Ελλάδα
για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια! Ο κατά πολλούς κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών, στην τελευταία του συμμετοχή στο
Ράλλυ Ακρόπολις, το 2012, στέφθηκε νικητής με ένα Citroen DS3
WRC.
Με Puma Rally1 θα δούμε και τους Craig Breen-Paul Nagle, Gus
Greensmith-Jonas Andersson, Adrien Fourmaux-Alexandre Coria
και Pierre Louis Loubet-Vincent Landais. Όσο για το… εγχώριο
ενδιαφέρον, για λογαριασμό της βρετανικής ομάδας θα αγωνιστεί
ακόμα ένα Puma Rally1, με τον Ιορδάνη Σερδερίδη στα πηδάλιά
του. Ο Έλληνας οδηγός θα πραγματοποιήσει τη δεύτερη φετινή του
εμφάνιση με το αυτοκίνητο, με συνοδηγό τον Frederic Miclotte.

35 συμμετοχές WRC2

Junior WRC

Μπορεί τα υβριδικά αυτοκίνητα να κλέβουν την
παράσταση, ωστόσο συνολικά 35 συμμετοχές
στο WRC2 με αυτοκίνητα τεσσάρων διαφορετικών κατασκευαστών αναμένεται επίσης να
χαρίσουν μοναδικό θέαμα. Ανάμεσά τους οι
βασικοί διεκδικητές του τίτλου,

Την ίδια ώρα, το Ράλλυ Ακρόπολις θα
αποτελέσει τον καταληκτικό γύρο του
πρωταθλήματος νέων (Junior WRC) και
τον αγώνα όπου θα στεφθεί ο πρωταθλητής ανάμεσα στα μελλοντικά αστέρια του
θεσμού, που αγωνίζονται με τετρακίνητα
Ford Fiesta Rally3. Μέχρι αυτήν τη στιγμή
τον τίτλο διεκδικούν οι Sami Pajari-Enni
Malkonen, Jon Armstrong-Brian Hoy,
Robert Virves-Julia Thulin και Lauri JoonaMikael Korhonen, με μόλις 5 βαθμούς να
χωρίζουν τον πρώτο από τον τέταρτο στη
βαθμολογία! Με ίδιο αυτοκίνητο, αλλά
χωρίς να προσμετρούν στο θεσμό, θα δούμε
τους Νώντα Καρανικόλα-Γιώργο Κακαβά
και Παναγιώτη Ισμαήλο-Allan Harryman.

Andreas Mikkelsen-Torstein Eriksen (Skoda
Fabia Rally2 Evo), Emil Lindholm-Reeta
Hamalainen με ίδιο αυτοκίνητο, αλλά και οι
περυσινοί Πρωταθλητές στο WRC3, Yohan
Rossel-Valentin Sarreaud (Citroen C3 Rally2).
Στη μάχη της νίκης θα δούμε και τους πολύπειρους Teemu Suninen-Mikko Markkula
(Hyundai i20 N Rally2), Marco Bulacia-Diego
Vallejo (Skoda Fabia Rally2 Evo) και Nikolay
Gryazin-Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia
Rally2 Evo).
Απέναντί τους, 11 ελληνικά πληρώματα με αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally2 θα δώσουν τη
δική τους μάχη για το καλύτερο. Μεταξύ τους,
ο πρωταθλητής Ελλάδας του 2019 και πρώτος
στην άτυπη ελληνική κατάταξη του περσινού
Ακρόπολις, Γιώργος Κεχαγιάς-Δημήτρης Σαΐνης
(Skoda Fabia Rally2 Evo), όπως και οι νικητές
στην κατηγορία PWRC στο Ράλλυ Ακρόπολις του
2009, Λάμπρος Αθανασούλας-Νίκος Ζακχαίος
με Hyundai i20 N Rally2. Με ίδιο αυτοκίνητο
θα δούμε τους Μάνο και Κώστα Στεφανή. Στη
μάχη θα βρεθεί και ο περυσινός πρωταθλητής
Ελλάδας, Αλέξανδρος Τσουλόφτας, που φέτος θα
αγωνιστεί με τον Ross Whittock (Volkswagen
Polo GTI).
Με ενδιαφέρον αναμένεται η πρώτη εμφάνιση του Παναγιώτη Ρουστέμη με Skoda Fabia
Rally2 Evo και συνοδηγό τον Χρήστο Μπακλώρη, αλλά και των Χρυσόστομου Καρέλλη-Λεωνίδα Μαχαίρα (Citroen C3 Rally2). Με δεδομένη
την εμπειρία, μία θέση ψηλά στην κατάταξη θα
διεκδικήσουν και οι Βασίλης-Γιάννης Βελάνης
με ακόμα ένα Skoda Fabia Rally2 Evo. Με ίδιο
αυτοκίνητο θα δούμε και τους Θέμη Χαλκιά-Ανδρέα Βίγκο, Διονύση Σπανό-Σωτήρη Γκοτοβό,
Γιώργο Αθανασόπουλο-Σπύρο Μπαρδάκη, ενώ
με Ford Fiesta Rally2 θα εκκινήσουν οι Γιώργος
Βασιλάκης-Κώστας Σούκουλης.
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Rally4
Τέλος, στη μικρότερη κατηγορία του αγώνα, με
δικίνητα αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally4, το
«παρών» θα δηλώσουν ακόμα έξι πληρώματα και,
ειδικότερα, οι Σάββας Λευκαδίτης-Βαγγέλης Ακράτος, Πασχάλης Χατζημάρκος-Μάριος Τσαούσογλου,
Θεόδωρος Καλαμαράς-Βασιλική Ψαράκη, Αναστάσιος Κανελλόπουλος-Κωνσταντίνος Κοφινάς και
Λοΐζος Παπαγεωργίου-Βασίλης Κούγιας (όλοι με
Peugeot 208 Rally4), ενώ με Ford Fiesta Rally4 θα
συμμετάσχουν οι Στέφανος Θεοχαρόπουλος-Γιώργος Κότσαλης. Από τη λίστα των συμμετοχών δε θα
μπορούσε να λείπει ο Χάρης Καλτσούνης, o οποίος
με τον Αλέξανδρο Ματαλιωτάκη θα εκκινήσει στο
39ο Ράλλυ Ακρόπολις της καριέρας του, οδηγώντας
ένα Opel Corsa.

Η υπερειδική στο ΟΑΚΑ
Το εγχείρημα της εκκίνησης ενός αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA και μιας υπερειδικής διαδρομής από τον αγωνιστικό χώρο ενός
σταδίου χωρητικότητας 69.000 θεατών, ακόμη και
ως σύλληψη εντυπωσιάζει. Την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, η Ελλάδα θα «μεταδώσει» αυτήν
την εικόνα σε 150 χώρες στον κόσμο, με περίπου
50 εκατομμύρια τηλεθεατές να απολαμβάνουν από
τους τηλεοπτικούς τους δέκτες το πέρασμα (ανά
ζευγάρια) 70 αγωνιστικών αυτοκινήτων από την
ασφάλτινη, παράλληλη ειδική διαδρομή συνολικού
εντός του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας.
Η προπώληση των εισιτηρίων για την ΕΚΟ Super
Special Stage @OAKA συνεχίζεται από την πλατφόρμα του viva.gr με τις τιμές να ξεκινούν από τα
10 ευρώ, με συνολικά 40.000 εισιτήρια να έχουν
μέση τιμή τα 18,5 ευρώ. Όσοι δεν καταφέρουν να
εξασφαλίσουν μια θέση στο γήπεδο, θα μπορέσουν
να παρακολουθήσουν απευθείας αυτό το εντυπωσιακό θέμα από την ΕΡΤ, καθώς και μέσα από το
αφιερωμένο στο Ράλλυ Ακρόπολις pop-up κανάλι
της COSMOTE TV.
Ωστόσο, η μεγάλη γιορτή του αγώνα θα έχει ξεκινήσει πολύ πριν τις 19:30 και ειδικότερα, με δεδομένο
ότι οι πύλες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 16:30 για
τις αναγνωρίσεις της διαδρομής για το 3ο γκρουπ
πληρωμάτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα πληρώματα θα γράψουν τις σημειώσεις τους κινούμενα
είτε πεζή, είτε με scooter. Στις 17:00, στην αίθουσα
Κασιμάτης του ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί ο Παγκόσμιος
Τελικός e-Sports WRC – για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά στην Ελλάδα. Πρόκειται για το εικονικό
Πρωτάθλημα WRC που μεταξύ άλλων δημιουργεί
ακόμα περισσότερες προοπτικές ώστε ο μηχανοκίνητος αθλητισμός να καταστεί περισσότερο προσβάσιμος στις νεαρές ηλικίες, που έχουν αναπτύξει
στενή επαφή με τα esports.
Στις 18:30, οι κορυφαίοι οδηγοί Ράλλυ στον κόσμο,
καθώς και οδηγοί από όλες τις κατηγορίες που προσμετρούν στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, θα βρεθούν
στο Rally Village του OAKA (εντός του περιβάλλοντα χώρου του σταδίου, από την πλευρά της Λ.
Ειρήνης) για να υπογράψουν αυτόγραφα στους
φίλους του σπορ.
Στις 19:00, εντός της αγωνιστικής διαδρομής, υψηλοί προσκεκλημένοι θα συνοδηγήσουν σε ένα Ford
Fiesta Rally 3 Junior WRC της M-Sport Poland.
Στις 19:45, οι οδηγοί της κορυφαίας κατηγορίας του
Πρωταθλήματος, θα συγκεντρωθούν στον αγωνιστικό χώρο, για μια αναμνηστική φωτογραφία εμπρός
σε δεκάδες χιλιάδες θεατές. Στην παρουσίαση θα
βρίσκεται ο δημοσιογράφος Αντώνης Σρόιτερ, γνωστός για το πάθος του με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Δίπλα του, για το σχολιασμό του αγώνα και
συνεντεύξεις από τους οδηγούς, οι εξειδικευμένοι
δημοσιογράφοι Τάκης Πουρναράκης, Παναγιώτης
Σεϊτανίδης και Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης, θα
μεταφέρουν κάθε στιγμή της δράσης στους θεατές.
Όλα αυτά, σε έναν χώρο η κατασκευή του οποίου
ξεκινάει άμεσα και θα διαρκέσει 8 ημέρες. Η υπερειδική περιλαμβάνει 16 στροφές, μία γέφυρα και ένα
άλμα.
Μετράμε πλέον αντίστροφα….
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Alfa Romeo Tonale:
Νέα δεδομένα!
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https://youtu.be/Epi5uqLitF0
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ταν ένα νέο μοντέλο Alfa Romeo κυκλοφορεί στην
αγορά είναι σπουδαία νέα για την αυτοκίνηση! Η
ιταλική φίρμα έχει καταφέρει να μπει στην καρδιά όχι
μόνο των petrolheads αλλά γενικότερα των οδηγών
που σέβονται και απολαμβάνουν τη διαδικασία της οδήγησης. Και
όπως συμβαίνει ήδη στη Stelvio, το να πετύχεις κάτι τέτοιο σε ένα
SUV είναι μεγάλη υπόθεση!
Ωστόσο, τα σπουδαιότερα νέα με την Tonale είναι πως για πρώτη
φορά έχουμε μια Alfa που εξηλεκτρίζεται. Είναι δηλαδή η πρώτη
Alfa Romeo με μπαταρίες και ηλεκτροκινητήρα, αρχικά διαθέσιμη
ως Mild Hybrid 48V επιλογή και στο τέλος του 2022 θα έρθει και η
Plug-in υβριδική έκδοση της. Ταυτόχρονα φυσικά η μάρκα αποκτά
εκπρόσωπο στα premium μεσαία SUV, αφού η Tonale πρακτικά
αποτελεί μια αντιπρόταση για όσους κοιτούν κάτι μεταξύ των X1,
Q3, GLA, XC40 ή για να το θέσουμε διαφορετικά στα SUV των 40+
χιλιάδων ευρώ.

Η ALFA ROMEO TONALE ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΕΊ τη μάρκα
στην αγορά και μάλιστα στη δημοφιλέστερη κατηγορία
της Ευρώπης, τα μεσαία SUV. Πρακτικά όμως η Tonale
τοποθετείται απέναντι σε προτάσεις όπως τα Audi Q3, BMW
X1, Mercedes GLA και Volvo XC40.

Με ελληνική υπογραφή
Η σχεδιαστική προσέγγιση της Alfa Romeo έγινε με τέτοιο τρόπο
ώστε η Tonale να απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό. Να είναι δηλαδή πιο πρακτική, πιο εύχρηστη και πιο οικονομική στη χρήση.
Θα πρέπει ακόμη να αρέσει και σε λιγότερο τολμηρούς οδηγούς,
χωρίς ταυτόχρονα να απαρνείται τη βαριά ιστορία της μάρκας. Και
με πιο απλά λόγια όταν ένα μοντέλο απευθύνεται σε περισσότερο
κόσμο, πετυχαίνει και περισσότερες πωλήσεις.
Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έπαιξε ένας Έλληνας. Ο
Αλέξανδρος Λιώκης, ο οποίος και είναι ο επικεφαλής της εξωτερικής σχεδίασης σε ολόκληρο το project της Tonale. Για μια ακόμη
φορά έχουμε έναν Έλληνα να σχεδιάζει μια Alfa, μετά τον Ανδρέα
Ζαπατίνα που μας έδωσε την 145, τον οποίο οι περισσότεροι ίσως
θυμούνται ως σχεδιαστή του πρωτοποριακού για την εποχή του
Fiat Barchetta.
Να μείνουμε όμως στην Tonale, η οποία είναι μια γνήσια Alfa
Romeo και μάλιστα το φωνάζει από μακριά. Ακόμη και οι πλέον
άσχετοι με τα αυτοκίνητα θα το καταλάβουν ότι βλέπουν μια Alfa,
αφού λίγο ή πολύ τους θυμίζει διάφορα μοντέλα από την ιστορία
της μάρκας. Ειδικά τα τριπλά LED φώτα εμπρός, προνόμιο όμως
των πλουσιότερων εκδόσεων, θυμίζουν κάτι από 159 και για τους
πιο «ψαγμένους» ακόμη και τη θρυλική SZ «Zagato». Το πίσω παρμπρίζ έχει ένα τελείωμα σε νοητό “V”, πιο ήπιο εδώ από τη Brera
και ίσως πιο κοντά στην 145 του Ζαπατίνα, ενώ ενδιαφέρον έχει
η νοητή γραμμή στο πλάι που θυμίζει τη θρυλική Giulia GT. Το
σχέδιο των πίσω παραθύρων παραπέμπει σε αυτά της 33 Stradalle.
Μπροστά έχουμε τη χαρακτηριστική τριγωνική μάσκα που βρίσκουμε σε όλες τις Alfa Romeo. Το λεγόμενο “Scudetto”, που σε
αντίθεση με τις Giulia και Stelvio επαναφέρει το Tribolo, τη σύνθεση δηλαδή της μάσκας με τους αεραγωγούς δεξιά και αριστερά
της… σαν μουστάκια. Και βεβαίως είναι οι τροχοί που θυμίζουν καντράν αναλογικού τηλεφώνου και βρίσκουμε σε όλες τις εκδόσεις
της Tonale, αλλά σε διαφορετικές διαστάσεις και στυλ. Στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας οι τροχοί είναι 20’’ και γεμίζουν πανέμορφα
τους μεγάλους θόλους χωρίς να δείχνουν υπερβολικοί.

Αρνητικά

Θετικά

• Ορατότητα προς τα πίσω

• Σχεδίαση

• Πολυπλοκότητα infotainment και οθονών ελέγχου

• Ποιότητα υλικών και συναρμογή

• Απουσία ανεξάρτητης πίσω ανάρτησης

• Ξεχωριστός χαρακτήρας

Ιδιαίτερο είναι και το πίσω μέρος. Για πρώτη φορά σε Alfa έχουμε
μια φωτεινή γραμμή που νοητά συνδέει τα δύο φώτα. Τα οποία
σε όλες τις Tonale είναι LED, δίνοντας μια πολύ χαρακτηριστική
φωτεινή υπογραφή. Όποιος δει το αυτοκίνητο τη νύχτα θα καταλάβει από μακριά ότι βλέπει μια Tonale, όπως άλλωστε το καταλαβαίνεις και όταν βλέπεις μια Giulietta. Όσον αφορά στα εμπρός
φώτα, αυτά είναι δύο τύπων ανάλογα με την έκδοση. Και στις δύο
περιπτώσεις υπάρχουν προβολείς Full-LED Adaptive Matrix που
προσαρμόζουν τη δέσμη φωτός ανάλογα με την ταχύτητα του
οχήματος και τις συνθήκες του δρόμου. Στις πιο ακριβές εκδόσεις
υπάρχουν οι προβολείς με το τριπλό σχέδιο στα LED ημέρας και
ενσωματώνουν την τεχνολογία “Glare-Free High Beam”, με αυτόματη προσαρμοζόμενη δέσμη, ώστε να μην τυφλώνει τους άλλους
οδηγούς ακόμη και αν οδηγούμε με τη μεγάλη σκάλα αναμμένη.
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Άνεση και ευρυχωρία
Η θέση οδήγησης είναι ψηλή, ψηλότερη από
όσο αρχικά περιμένει κανείς, και με καλή
περιμετρική ορατότητα. Υπάρχουν θήκες σε
αφθονία στην κονσόλα, στις πόρτες ή στο
υποβραχιόνιο, στην κονσόλα θα χωρέσει ένα
μεσαίο προς μεγάλο smartphone, ενώ διατίθεται και ασύρματη φόρτιση ανάλογα με την
έκδοση. Φυσικά υπάρχουν οι απαραίτητες
πλέον θύρες USB, εμπρός αλλά και πίσω.
Οι χώροι για τους πίσω επιβάτες είναι
αρκετά καλοί. Υπάρχει άφθονος χώρος για
το κεφάλι και τα γόνατα, ενώ θα βολευτούν
χωρίς ιδιαίτερες παραχωρήσεις και ενήλικες άνω του μέσου αναστήματος. Υπάρχει
κεντρικό υποβραχιόνιο με ενσωμα
τωμένες ποτηροθήκες, πίσω από το οποίο
δίνεται και πρόσβαση στο χώρο αποσκευών.
Ο χώρος φόρτωσης στην Alfa Romeo
Tonale είναι στα 500 λίτρα. Ούτε μεγάλος…
ούτε βεβαίως και μικρός. Σε σύγκριση όμως
με τα Audi Q3 ή BMW X1 είναι μικρότερος
κατά 30 και 40 λίτρα αντίστοιχα. Στην πράξη βέβαια θα ικανοποιήσει τις ανάγκες μιας
οικογένειας, ενώ υπάρχει και διπλό δάπεδο
που ενισχύει την πρακτικότητα. Ρεζέρβα
πάντως, όχι δεν υπάρχει. Ούτε εδώ…

Στο εσωτερικό της Tonale
Περνώντας στο εσωτερικό της Tonale, εκ πρώτης
ξεχωρίζει το τιμόνι και τα μεγάλα αλουμινένια
paddles από πίσω, που μοιάζουν να ήρθαν αυτούσια
από τις Giulia και Stelvio. Και βεβαίως υπάρχει το
μπουτόν εκκίνησης του κινητήρα πάνω στο τιμόνι.
Ο πίνακας οργάνων για πρώτη φορά σε Alfa Romeo
είναι πλήρως ψηφιακός, ωστόσο έχει το χαρακτηριστικό κάλυμμα από πάνω που βρίσκουμε στις Alfa με
τα δύο χαρακτηριστικά «φουσκώματα». Τα γραφικά
στην οθόνη των 12.3’’ δείχνουν μελετημένα, με την
επιλογή Heritage να θυμίζει ιστορικά μοντέλα με
ανεστραμμένες ενδείξεις στα άκρα του ταχύμετρου
και στροφόμετρου.
Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται η κεντρική οθόνη
αφής για το σύστημα infotainment στις 10,25’’. Δεν
είναι ενσωματωμένη στη σχεδίαση του ταμπλό και
μοιάζει περισσότερο σαν κάποιος να ακούμπησε εκεί
ένα κομψό τάμπλετ. Το λειτουργικό και η απόκριση
στην αφή είναι πολύ γρήγορα, θυμίζοντας στη χρήση
τους την απόκριση σε ένα smartphone. Επίσης, πέρα
από όλες τις σχετικές λειτουργίες για το ηχοσύστημα
αλλά και τα επιμέρους συστήματα του αυτοκινήτου,
η οθόνη υποστηρίζει ασύρματο mirroring κινητού
(Apple CarPlay, Android Auto) αλλά και φωνητικές
εντολές. Η ψηφιακή βοηθός Amazon Alexa εκτελεί
βασικές λειτουργίες στο infotainment, ωστόσο ο
οδηγός θα πρέπει να το ζητήσει στα Αγγλικά, αφού
το σύστημα δεν υποστηρίζει Ελληνικά. Ούτε στις
φωνητικές εντολές αλλά ούτε και σε όλο το menu της
οθόνης.
Στα πιο πρακτικά στοιχεία της καμπίνας συγκαταλέγονται οι φυσικοί διακόπτες για το κλιματιστικό. Σαν
πλήκτρα τοποθετημένα στη σειρά και μάλιστα πολύ
πρακτικά στη χρήση. Για πιο σύνθετες ρυθμίσεις του
κλιματιστικού, η κεντρική οθόνη αφής λειτουργεί σε
υποστηρικτικό ρόλο και όχι πρωταγωνιστικό. Όσον
αφορά στην ποιότητα, η Tonale μπορεί να μην αγγίζει το επίπεδο της Stelvio αλλά είναι πέρα για πέρα
ποιοτική. Υπάρχουν ευχάριστα στην υφή υλικά παντού, μαλακά στην πλειοψηφία τους, ενώ υπάρχουν
και ποιοτικές επενδύσεις. Ενδιαφέρον έχει το τμήμα
στο πάνω μέρος του ταμπλό, το οποίο συνδυάζεται με
οπίσθιο φωτισμό LED και μάλιστα δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις ακόμη και την απόχρωση. Συνολικά η
προσοχή που δόθηκε στο εσωτερικό είναι ορατή!

Υβριδική Alfa Romeo;
Πλέον ναι!
Όπως είπαμε και στην αρχή, η Tonale είναι η
πρώτη Alfa Romeo που εξηλεκτρίζεται και μάλιστα σε δύο στάδια. Μία ήπια υβριδική με 48V
σύστημα και μια plug-in υβριδική με 275 ίππους
και ηλεκτρική αυτονομία έως 80 χλμ. (από τις
μεγαλύτερες ανάμεσα σε άλλα μοντέλα PHEV).
Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας είναι η ήπια
υβριδική Tonale. Υιοθετεί έναν turbo κινητήρα
βενζίνης 1,5 λίτρου και 130 ίππων, σε συνδυασμό με μια μπαταρία χωρητικότητας 0,8 kWh
και έναν αποδοτικό ηλεκτροκινητήρα 20 ίππων
και 55 Nm ροπής. Πρακτικά το εν λόγω υβριδικό
σύστημα είναι ίδιο με αυτό στα Jeep Compass και
Renegade, επιτρέποντας και την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση υπό προϋποθέσεις. Για παράδειγμα σε
ελιγμούς κατά το παρκάρισμα, σε χαλαρή εκκίνηση στο φανάρι, σε ένα σφιχτό μποτιλιάρισμα,
ακόμη και στην απλή κίνηση στα 60-70 km/h σε
χαλαρό ρυθμό οδήγησης.
Αυτό που κάνει τη διαφορά στην Tonale είναι
πως ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται μέσα στο
κέλυφος του κιβωτίου ταχυτήτων και έτσι μπορεί
να κινεί ηλεκτρικά το αυτοκίνητο. Έστω και υπό
προϋποθέσεις, αλλά κυρίως χωρίς να απαιτείται
εξωτερική φόρτιση σε κάποια πρίζα. Η λειτουργία
του συστήματος είναι αντίστοιχη με αυτή σε ένα
πλήρως υβριδικό μοντέλο. Ανακτάται δηλαδή
ενέργεια από το φρενάρισμα και το ρολάρισμα,
η οποία επαναχρησιμοποιείται δίνοντας κίνηση
στον ηλεκτροκινητήρα.
Ο θερμικός κινητήρας είναι εντελώς καινούργιος,
1.5 λίτρου με Turbo και διατίθεται σε δύο επίπεδα
ισχύος, με 130 και 160 ίππους. Η ουσιαστικότερη
διαφορά μεταξύ των δύο εκδόσεων είναι πως η
μικρή έκδοση με τους 130 ίππους έχει turbo με
σταθερά πτερύγια, ενώ η έκδοση των 160 ίππων
έχει μεταβαλλόμενα πτερύγια (στο turbo) και ονομάζεται VGT. Επίσης, ο 1.5 VGT 160hp κινητήρας
είναι αποκλειστικός για την Alfa Romeo Tonale
και δε θα τον δούμε σε άλλα μοντέλα του ομίλου.
Πάντως για τους πιο παραδοσιακούς οδηγούς ή
για αυτούς που θέλουν να κάνουν συχνά μεγάλες
αποστάσεις, η Tonale διατίθεται και σε diesel,
1.6lt με 130 ίππους και 320 Nm ροπής.
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ALFA ROMEO TONALE

Αποκλειστικά με
αυτόματο κιβώτιο

Ο εξοπλισμός της Alfa Romeo
Tonale

Όλες οι Tonale είναι αποκλειστικά αυτόματες με κιβώτια διπλού
συμπλέκτη. Στην περίπτωση της
1.5 Mild Hybrid έχουμε το 7άρι
TCT, το οποίο είναι αρκετά ομαλό
ως προς τις αλλαγές των ταχυτήτων. Υπάρχει μια μικρή υστέρηση
στο kickdown, ειδικά όταν οδηγούμε στο Normal πρόγραμμα,
κάτι που θα αντιληφθούμε όταν
πατήσουμε βαθιά και απότομα το
πεντάλ του γκαζιού.

Η γκάμα της Tonale περιλαμβάνει πέντε εκδόσεις με ξεχωριστό χαρακτήρα η καθεμιά αλλά κοινό παρονομαστή τον
πλούσιο εξοπλισμό. Έτσι έχουμε τις Super και Sprint που
εστιάζουν στο νεανικό χαρακτήρα, την Ti που τονίζει το
Ιταλικό στυλ και την Veloce βεβαίως που αποτελεί την πιο
σπορτίφ εκδοχή στη γκάμα. Ωστόσο, η Tonale της δοκιμής
μας δεν είναι καμία από τις παραπάνω. Εδώ έχουμε την
Edizione Speciale, μια ειδική έκδοση περιορισμένης παραγωγής, με ξεχωριστά χαρακτηριστικά και ακόμη πλουσιότερο
εξοπλισμό.

Γυρνώντας στο πρόγραμμα
Dynamic από τον περιστροφικό
διακόπτη του DNA, τότε σαφώς
το αυτοκίνητο αποκτά μια έξτρα
ζωντάνια και το κιβώτιο ανταποκρίνεται ταχύτερα. Ο οδηγός
πάντα έχει την επιλογή να
αναλάβει τις αλλαγές ταχυτήτων
και χειροκίνητα, από τα μεγάλα
αλουμινένια paddles στην κολώνα του τιμονιού.

Επιδόσεις
Στο σημαντικό θέμα της κατανάλωσης η Tonale σύμφωνα με το
εργοστάσιο έχει μέση κατανάλωση 5,9 με 6,1 λτ/100 χλμ. Στην
πράξη είδαμε τιμές λίγο κάτω
από τα 7 λτ., κυρίως εντός πόλης
όπου υπάρχει και πραγματικό
όφελος λόγω του ηλεκτροκινητήρα. Επίσης, το τυπικό 0-100
km/h σύμφωνα με το εργοστάσιο
γίνεται σε 9,9 δλ. σε αυτή την
έκδοση των 130 ίππων. Κάτι που
επιβεβαιώθηκε και στις μετρήσεις μας, όπου πετύχαμε τόσο
το εργοστασιακό 9,9 αλλά και το
9,53 δλ. ως το καλύτερο αποτέλεσμα της ημέρας.
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Πάντως ανεξάρτητα από την επιλογή της έκδοσης, όλες οι
Tonale έχουν ως στάνταρ το αυτόματο κιβώτιο, Full-LED
προβολείς, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, ψηφιακό πίνακα
οργάνων 12,3’’, σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 10,25’’
και υπηρεσία Amazon Alexa, πλήρες πακέτο συστημάτων
ασφάλειας και υποβοήθησης και βεβαίως ζάντες αλουμινίου
18’’, 19’’ ή 20’’. Επίσης, κάτι που υπάρχει και συναντούμε
για πρώτη φορά σε αυτοκίνητο είναι η τεχνολογία NFT. Σε
αντίθεση με το online ψηφιακό περιεχόμενο, σε ένα αυτοκίνητο η τεχνολογία αυτή φέρνει νέα δεδομένα, αφού πρακτικά έχουμε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό χωρίς δυνατότητα
αλλοίωσης, που συνοδεύει το αυτοκίνητο σε όλη του τη ζωή.
Ταυτόχρονα καταγράφει το πλήρες ιστορικό του, δεδομένα
συντήρησης, χιλιόμετρα και άλλες λεπτομέρειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στη μεταπώληση.

Πόσο κοστίζει;
Οι εκδόσεις των 130 ίππων σε mild Hybrid ξεκινούν από τις
37.300 ευρώ, τουλάχιστον αυτή την περίοδο λανσαρίσματος
του μοντέλου στη χώρα μας. Οι εκδόσεις diesel ξεκινούν από
41.800 ευρώ, ενώ η Tonale των 160 ίππων, αλλά απευθείας
στο πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού Ti, κοστίζει 45.100 ευρώ.
Ακολουθώντας την premium στρατηγική παραγωγής των
Giulia και Stelvio, η Tonale είναι διαθέσιμη με το πρόγραμμα “Tailor to fit 100”, μέσω του οποίου ο χρόνος μεταξύ της
παραγγελίας του αυτοκινήτου μέχρι την παράδοση περιορίζεται στις 100 ημέρες. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα χρηματοδότησης “Drive Now” (που επίσης είναι διαθέσιμο και για
τις Giulia και Stelvio) επιτρέπει στον αγοραστή να αποκτήσει την Tonale με δόση από 274ευρώ/μήνα, προσφέροντας
παράλληλα και ιδιαίτερη ευελιξία στις επιλογές κτήσης και
ανταλλαγής.

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Alfa Romeo Tonale 1.5 lt
130hp
Κυβισμός: 1469 cc
Ισχύς: 130 hp/5750 rpm
Ροπή: 240 Nm/1500 rpm
0-100 km/h: 9,9 sec
Τελική ταχύτητα: 195 km/h
Μικτή κατανάλωση*: 5,9-6,1
lt/100km
Εκπομπές CO2*: 134-139 g/km
Βάρος: 1.525 kg
Ρεζερβουάρ: 55 lt

Οδική συμπεριφορά

Χώρος αποσκευών: 500 lt

Μπορεί με τις επιδόσεις της η Tonale να μην ξεχωρίζει. Ωστόσο, αν δεν ξεχωρίζει ήδη με την σχεδίαση και την ποιότητα της, σίγουρα θα το κάνει με την οδική της συμπεριφορά! Η Alfa Romeo είναι μια μάρκα που ανέκαθεν κατασκεύαζε αυτοκίνητα με σπορ αίσθηση στην οδήγηση. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στην Tonale, παρά το ότι μιλάμε για ένα
SUV.

*εργοστασιακή μέτρηση κατά
WLTP, τιμές από-εώς ανάλογα
με την έκδοση.

Είναι μάλιστα το πιο ευχάριστο οδηγικά από όλα τα premium SUV, και μάλιστα με διαφορά! Έχει ένα πολύ στιβαρό πλαίσιο και ένα σύστημα διεύθυνσης που ανταποκρίνεται
άμεσα στις εντολές του οδηγού, παρέχοντας ταυτόχρονα και εξαιρετική πληροφόρηση. Κι αυτό παρά το ότι δεν είναι ιδιαίτερα «βαρύ» που λέμε.
Στην πολύ καλή οδική συμπεριφορά συμβάλλει και η προσεγμένη ανάρτηση, πλήρως ανεξάρτητη βεβαίως εμπρός-πίσω και με στάνταρ αμορτισέρ τεχνολογίας FSD, που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με την Koni. Προαιρετικά υπάρχουν και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ, ως προς τη σκληρότητα, όπως στη Giulia. Αν και τα στάνταρ FSD είναι ήδη
εξαιρετικά σε αίσθηση.
Αυτά που επίσης αξίζουν αναφορά είναι τα φρένα. Πρακτικά η Tonale είναι το μοναδικό μοντέλο στην κατηγορία με σύστημα IBS και 4-πίστονες δαγκάνες της Brembo. Μιλάμε
για φρένα πραγματικά ακούραστα, ωστόσο χρειάζεται μια μικρή εξοικείωση στην αρχή αφού το πεντάλ δείχνει υπερ-ευαίσθητο. Συνολικά πάντως νιώθεις ότι η Tonale μπορεί
να διαχειριστεί άνετα ακόμη και τους 275 ίππους στην plug-in υβριδική της έκδοση. Υπό πίεση δε θα νιώσει ποτέ άβολα, ποτέ, ενώ παρέχει και πολύ υψηλά περιθώρια πρόσφυσης. Βέβαια, η βασική έκδοση των 130 ίππων σε καμία περίπτωση δεν έχει την ισχύ για να φέρει το πλαίσιο ούτε καν κοντά στα όρια του.
Αυτό που μένει στο τέλος είναι η εξαιρετική ποιότητα κύλισης αλλά και ότι αν ο οδηγός το επιδιώξει θα κινηθεί γρήγορα και απολαυστικά, παρότι είναι ένα SUV. Όπως είπαμε,
αν δε σε κερδίσει ήδη στους άλλους τομείς, η Tonale θα σε κερδίσει μόλις την οδηγήσεις. Όπως άλλωστε κάθε άλλη Alfa.

Αρχική τιμή Alfa Romeo
Tonale Super 1.5 MHEV
130ps: 37.300€*
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής
Tonale Speciale 1.5 MHEV
130ps: 45.000€
*Περιλαμβάνει προωθητική
ενέργεια 1.900€
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Γνώριμο
εσωτερικό

Volkswagen Taigo:
Η επιστροφή
των coupe…

Το εσωτερικό στο Taigo είναι
γνώριμο σχεδιαστικά και ποιοτικά, με ολόκληρο το ταμπλό,
το τιμόνι και την κεντρική κονσόλα να προέρχονται σχεδόν
αυτούσια από το ανανεωμένο
Polo. Υπάρχουν “καθαρές”
γραμμές, ενώ τα υλικά στο
σύνολό τους δείχνουν πιο ποιοτικά συγκριτικά με το T-Cross.
Είναι δηλαδή μαλακά όπως και
στο Polo, ενώ η συναρμογή
είναι στα γνώριμα εξαιρετικά
επίπεδα της μάρκας, το ίδιο
και η εργονομία. Στις πόρτες
μόνο βρίσκουμε πιο σκληρά
πλαστικά από το συνηθισμένο.
Η οθόνη του συστήματος
infotainment είναι ενσωματωμένη στο ταμπλό. Έχει
διαγώνιο 8’’ και δεν προεξέχει
όπως σε άλλα μοντέλα της κατηγορίας. Γενικά είναι αρκετά
εύχρηστη, έχει εξελληνισμένο
και κατανοητό menu, ενώ υποστηρίζει και χειρονομίες, αλλά
σε συγκεκριμένες λειτουργίες.
Ταυτόχρονα ενσωματώνει
ασύρματο Apple CarPlay και
Android Auto, αλλά και περιστροφικά χειριστήρια για το
ηχοσύστημα, όπως τον παλιό
καλό καιρό. Βέβαια το προαιρετικό, καλύτερο - και ακριβότερο
- infotainment Discover Pro
έχει οθόνη 9,2’’ και οι περιστροφικοί διακόπτες αντικαθίστανται από επιφάνειες αφής.

…ΓΊΝΕΤΑΙ ΥΠΌ ΝΈΟΥΣ ΌΡΟΥΣ.
Πρακτικά ένα coupe αυτοκίνητο
σήμερα σημαίνει πολλά νέα πράγματα
και φυσικά στις περισσότερες των
περιπτώσεων πλέον μιλάμε για SUV.
Και το Volkswagen Taigo υποστηρίζει
αυτή τη λογική.

Το σύστημα κλιματισμού είναι
ξεχωριστά από την οθόνη και
βρίσκεται χαμηλότερα στην
κονσόλα. Οι πιο απλές εκδόσεις έχουν μηχανικό κλιματισμό, ωστόσο η Style έχει
αυτόματο διζωνικό που ελέγχεται από κάποιες επιφάνειες
αφής αντί για παραδοσιακούς
διακόπτες. Ο πίνακας οργάνων
είναι ψηφιακός με μια κεντρικά τοποθετημένη οθόνη, η
οποία μπορεί να έχει διαφορετικούς τρόπους απεικόνισης.
Ωστόσο, προαιρετικά (+260€)
υπάρχει το Digital Cockpit Pro
με μια μεγαλύτερη ψηφιακή
οθόνη 10,25’’ που χωράει και
ταχύμετρο και στροφόμετρο
δίπλα-δίπλα.

Δ

ιανύουμε την περίοδο όπου στην αυτοκίνηση ζουν βασιλεύουν τα SUV, ωστόσο οι κάπως μεγαλύτεροι σε ηλικία νοσταλγούμε τις εποχές όταν απλά αγοράζαμε μικρά coupe μοντέλα.
Εποχές που δεν μας ένοιαζαν ούτε η πρακτικότητα, ούτε και
τα λίτρα του χώρου αποσκευών. Οι εποχές βέβαια αλλάζουν, το ίδιο
και η αγορά αυτοκινήτου όπου πλέον ο όρος “coupe” σημαίνει πολλά
καινούργια πράγματα.
Συνεπώς, το Volkswagen Taigo υπό μία έννοια είναι ένα coupe αυτοκίνητο. Ταυτόχρονα όμως είναι και B-SUV ή για να το θέσουμε διαφορετικά ένα υπερυψωμένο και “μεγαλωμένο” supermini. Βέβαια το Taigo
είναι πολλά περισσότερα και μας δείχνει ότι η Volkswagen προσαρμόζεται αστραπιαία στις τάσεις της αγοράς δημιουργώντας υποκατηγορίες μέσα στις κατηγορίες των αυτοκινήτων. Έχοντας ήδη λοιπόν
στη γκάμα της τα μικρά SUV T-Roc και Τ-Cross, πλέον έβαλε και τρίτο
παίκτη, το Taigo. Έτσι προσφέρει περισσότερες επιλογές στους υποψήφιους αγοραστές και κατ’ επέκταση γράφει περισσότερες πωλήσεις.

Με στοιχεία τόσο από το T-Cross όσο και από το Polo
Κάποιο θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν το Taigo ως την coupe εκδοχή του Volkswagen
T-Cross, το οποίο με τη σειρά του είναι η SUV εκδοχή του Polo. Άλλωστε και τα τρία αυτά μοντέλα μοιράζονται σχεδόν τα πάντα σε τεχνολογικό επίπεδο. Βέβαια σε μια
άλλη εποχή θα λέγαμε ότι το Taigo είναι περισσότερο ένα υπερυψωμένο liftback και όχι
έναν τετράθυρο coupe-SUV, αφού το βασικότερο του χαρακτηριστικό είναι η σχεδίαση
του πίσω μέρους. Έχει δηλαδή έντονης κλίσης πίσω παρμπρίζ που σε συνδυασμό με τα
υπερυψωμένα πίσω φώτα δίνει ένα διαφορετικό οπτικό αποτέλεσμα από τα πιο τυπικά
B-SUV μοντέλα.
Δείχνει φαρδύτερο από το T-Cross, έχει πιο χαμηλή οροφή και είναι αρκετά πιο δυναμικό
σχεδιαστικά. Ενδιαφέρον στο Taigo έχουν τα πίσω φώτα. Είναι τεχνολογίας LED με ένα
3D μοτίβο και ενώνονται με μια φωτεινή λωρίδα που διανύει την πόρτα του χώρου αποσκευών. Ωστόσο το ίδιο συμβαίνει και εμπρός, όπου οι Full LED προβολείς, IQ.LIGHT LED matrix στην έκδοσή της δοκιμής, εκτός από τα LED ημέρας έχουν επίσης μια λεπτή
φωτεινή λωρίδα που διατρέχει τη μάσκα.
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Ευρύχωρο coupe

Αποκλειστικά βενζινοκίνητο

Η θέση οδήγησης στο Volkswagen Taigo είναι καλή, όπως και στο T-Cross, παρέχοντας πολύ καλή ορατότητα, παρά το κάπως κεκλιμένο πίσω παρμπρίζ. Υπάρχουν
άφθονες θήκες, στην κονσόλα (προαιρετικά και με ασύρματη φόρτιση), στις πόρτες,
ποτηροθήκες και ένα μικρό υποβραχιόνιο με συρόμενο κάλυμμα.

Το Volkswagen Taigo διατίθεται αποκλειστικά με κινητήρες βενζίνης. Βασικός κινητήρας είναι ο 1.0 TSI, 3-κύλινδρος με 95 ίππους και μηχανικό κιβώτιο 5 ταχυτήτων. Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας είναι η δεύτερη επιλογή,
πάλι με τον 1.0 TSI αλλά με 110 ίππους και στάνταρ αυτόματο κιβώτιο DSG
διπλού συμπλέκτη, 7 ταχυτήτων. Η γκάμα περιλαμβάνει ακόμη τον 1.5 TSI,
4-κύλινδρο με 150 ίππους, στάνταρ με DSG και εκεί. Δεν υπάρχει κάποιος
άλλος κινητήρας, ούτε diesel αλλά ούτε κάποια υβριδική έκδοση.

Οι πίσω χώροι είναι στα πλαίσια της κατηγορίας των B-SUV. Σχεδόν παρόμοιοι με
το T-Cross… ωστόσο εδώ το πίσω κάθισμα δεν είναι συρόμενο όπως στο T-Cross. Δύο
ενήλικες θα καθίσουν χωρίς ιδιαίτερες παραχωρήσεις, αν και ο χώρος για το κεφάλι
είναι περιορισμένος συγκριτικά με τα T-Cross και T-Roc. Αλλά δεν είναι τόσο μικρός
για να δημιουργήσει θέμα, αφού στα άλλα μοντέλα της μάρκας είναι παραπάνω από
άφθονος.

Όσο για το κιβώτιο, το 7άρι DSG δίνει στο Taigo έναν άλλο αέρα, το κανει πιο ευχάριστο και άνετο σε όλες τις συνθήκες, ενώ ευνοεί ιδιαίτερα τη
χρήση στην πόλη. Είναι αθόρυβο στη λειτουργία του και αρκετά γρήγορο στις
αλλαγές. Υπάρχουν μικρά paddles στο τιμόνι για χειροκίνητες αλλαγές, αν το
επιθυμεί ο οδηγός, ενώ στην επιλογή S το κιβώτιο αποκτά ακόμη καλύτερη
απόκριση και κάνει τις αλλαγές σε ψηλότερο φάσμα λειτουργίας του κινητήρα.

Υπάρχουν ακόμη δύο θύρες USB Type C στις πίσω θέσεις, όπως και μπροστά, αλλά
δεν υπάρχει κεντρικό υποβραχιόνιο στο πίσω κάθισμα. Τα πίσω παράθυρα κατεβαίνουν περίπου ως τη μέση, ενώ γενικότερα η διαδικασία εισόδου-εξόδου πίσω γίνεται
εύκολα. Ο χώρος φόρτωσης στο Taigo είναι στα 440 λίτρα, πολύ καλός για μικρό SUV
και πρακτικά μόλις 15 λίτρα μικρότερος από το T-Cross. Το οποίο όπως είπαμε έχει
συρόμενο πίσω κάθισμα που μπορεί να διαμορφώσει τον διαθέσιμο χώρο ανάλογα
με τις ανάγκες της στιγμής, υπέρ επιβατών ή αποσκευών. Βέβαια στο Taigo βρίσκουμε μεταβαλλόμενο σε βάθος δάπεδο που μπορεί να αποδειχθεί αρκετά πρακτικό.

Τα 5,9 lt/100 km μέσης κατανάλωσης που δηλώνει το εργοστάσιο ακούγοντας
ως αρκετά αισιόδοξη μέτρηση, τουλάχιστον στην έκδοση με τους 110 ίππους.
Αυτό όμως που χωρίς κόπο είδαμε κατά τη δοκιμή μας είναι τιμές μέσης
κατανάλωσης κοντά στα 7 lt/100 km και με λίγη έξτρα προσπάθεια πέσαμε
και σε 6άρια…

Εξοπλισμός και τιμή
Στο δρόμο με το Taigo

Τα επίπεδα εξοπλισμού του Volkswagen Taigo είναι τα Life και
Style, με τη δεύτερη να διατίθεται αποκλειστικά με αυτόματο
κιβώτιο και 110 ή 150 ίππους. Ο εξοπλισμός της έκδοσης Life περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 16’’, ράγες οροφής, ψηφιακό πίνακα
οργάνων, ηχοσύστημα με οθόνη αφής 8’’, μηχανικό κλιματισμό,
ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες, αισθητήρες
παρκαρίσματος εμπρός-πίσω, σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας και Front Assist με αυτοματο φρεναρίσματος έκτακτης
ανάγκης.

Αν κάποιος οδηγήσει το T-Cross και μετά
μπει σε ένα Taigo, δύσκολα θα αντιληφθεί
διαφορές ως προς τη συμπεριφορά τους.
Μιλάμε δηλαδή για δύο μοντέλα με αντίστοιχη αίσθηση στο δρόμο. Βέβαια σε ένα
βαθμό μιλάμε και για δύο ίδια αυτοκίνητα,
με τις περισσότερες διαφορές να αφορούν
στη σχεδίαση.

Επιπλέον η Style έχει ζάντες 17’’, προβολείς IQ.LIGHT LED
matrix με φώτα ημέρας LED, το φωτιζόμενο σιρίτι στη μάσκα,
δυναμικό φωτισμό στροφής, σύστημα Travel Assist, Adaptive
Cruise Control με Speed Limiter, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό
με διακόπτες αφής, λειτουργία καθαρισμού του αέρα και αντιαλλεργικό φίλτρο, διαφορετικά καθίσματα και ατμοσφαιρικό εσωτερικό φωτισμό.

Παρότι το Taigo είναι χαμηλότερο και πιο
coupe σε στυλ, δεν είναι ένα αυτοκίνητο που
μπορείς να το ευχαριστηθείς σε γρήγορη
οδήγηση. Όχι πως θα δυσκολευτεί να πάει
σβέλτα, αλλά δεν σχεδιάστηκε για κάτι τέτοιο εξαρχής. Παραμένει βεβαίως ένα coupe
αλλά οδηγικά σου θυμίζει ότι κυρίως είναι
ένα SUV. Εντός πόλης ή σε μικρά ταξίδια,
το Taigo δείχνει να είναι στο στοιχείο του.
Είναι αθόρυβο, πολύ ευκολοδήγητο, με καλό
κύκλο στροφής και γενικά είναι στημένο για
την καθημερινότητα. Εκτός δρόμου θα πάει
υπό προϋποθέσεις, αφού θα πρέπει να θυμόμαστε πως δεν είναι τετρακινητο σε καμία
έκδοση και έχει βεβαίως 100% ασφάλτινα
ελαστικά.

Οι τιμές ξεκινούν από τις 21.100 ευρώ στην έκδοση με 95 ίππους
και 5άρι μηχανικό κιβώτιο, ενώ οι εκδόσεις των 110 ίππων με αυτόματο DSG ξεκινούν από 23.800 και αν αναρωτιέστε το Taigo είναι ελάχιστα φθηνότερο από τις αντίστοιχες εκδόσεις του T-Cross.
Χάνει ελάχιστα σε χώρους αλλά σίγουρα κερδίζει σε στυλ.

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Volkswagen Taigo 1.0
TSI 110hp DSG
Κυβισμός: 999 cc
Ισχύς: 110 ps/5000 rpm
Ροπή: 200 Nm/2000 rpm
0-100 km/h: 10,9 sec
Τελική ταχύτητα: 191 km/h
Μικτή κατανάλωση*: 5,9
lt/100km
Εκπομπές CO2*: 134 g/km
Βάρος: 1.261 kg
Ρεζερβουάρ: 40 lt
Χώρος αποσκευών: 440 lt
*εργοστασιακή μέτρηση
κατά WLTP, τιμές από-εώς
ανάλογα με την έκδοση.

Αρνητικά

Θετικά

• Διακόπτες αφής στο κλιματιστικό

• Ενδιαφέρουσα σχεδίαση

• Απουσία κινητήρων diesel ή εξηλεκτρισμένων επιλογών

• Προσεγμένη ποιότητα

Αρχική τιμή Volkswagen
Taigo Life 95ps: 21.100€
Τιμή έκδοσης δοκιμής
Style 110ps DSG: 25.800€

20

• ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

Η Αθήνα από
τις χειρότερες
πόλεις για
ηλεκτρικό
αυτοκίνητο

ΑΠΌ ΤΟ 2026 Η AUDI
μπαίνει στην κορωνίδα του
μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η
είσοδος στο σπορ συμπίπτει
με την εφαρμογή των νέων
κανονισμών που θα ισχύουν
εκείνη την περίοδο.

Η

Audi εισέρχεται στην κορυφαία κατηγορία μηχανοκίνητου
αθλητισμού. Από το 2026, η μάρκα θα αγωνίζεται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 με μια ειδικά ανεπτυγμένη μονάδα ισχύος. Το project θα αναπτυχθεί στις εγκαταστάσεις της Audi Sport στο Neuburg κοντά στο Ingolstadt. Αυτή είναι
η πρώτη φορά εδώ και πάνω από μια δεκαετία που θα κατασκευαστεί
ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης της Formula 1 στη Γερμανία.

Μ

ε τις τεράστιες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων δεν αποτελεί
έκπληξη ότι 70%* των οδηγών στην Ευρώπη σκέφτονται σοβαρά
την απόκτηση ενός ηλεκτρικού για το επόμενο τους αυτοκίνητο.
Στην πράξη η Αθήνα έχει τον 6ο μικρότερο συντελεστή φορτιστών
για ηλεκτρικά οχήματα ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πόλεις, τουλάχιστον σύμφωνα με την έρευνα του Uswitch.com.

Ο Markus Duesmann, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
AUDI AG είπε:
“Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι αναπόσπαστο μέρος του DNA
της Aud. Η Formula 1 είναι ταυτόχρονα ένα παγκόσμιο πεδίο για
τη μάρκα μας και ένα εξαιρετικά απαιτητικό «εργαστήριο» για την
περαιτέρω ανάπτυξή μας. Ο συνδυασμός υψηλών επιδόσεων και
ανταγωνισμού είναι πάντα ένας μοχλός καινοτομίας και μεταφοράς
τεχνολογίας στον κλάδο μας. Με τους νέους κανόνες, τώρα είναι η
κατάλληλη στιγμή να εμπλακούμε. Εξάλλου, η Formula 1 και η Audi
έχουν σαφείς στόχους για τη βιωσιμότητα.”

Αναφερόμαστε σε κοινόχρηστους φορτιστές φυσικά και όχι σε ιδιόκτητους
τύπου wallbox, που οι κάτοχοι των ηλεκτρικών μπορούν να τοποθετήσουν
στο σπίτι ή την εργασία τους.

Οι 10 Ευρωπαϊκές πόλεις
με τους λιγότερους φορτιστές EV
Η Αθήνα λοιπόν διαθέτει μόλις 0,10 σημεία φόρτισης ανά km². Μια επίδοση που μας τοποθετεί στην 6η θέση της κατάταξης των χειρότερων πόλεων
για να έχεις και να χρησιμοποιείς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μάλιστα η
πρωτεύουσα μας έχει μόλις 62 φορτιστές συνολικά, τουλάχιστον 8 φορές
λιγότερους από ότι για παράδειγμα η Ρώμη, η οποία έχει 499 φορτιστές. Ο
συντελεστής ανά 100.000 κατοίκους είναι μόλις 0,02, δηλαδή 88% χαμηλότερος από αυτόν της Ρώμης (0,18).
Ωστόσο, η χειρότερη πόλη για μετάβαση σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι
η γειτονική Σόφια. Η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας έχει μόλις 0,01 φορτιστές ανά km², με μόλις 15 σημεία φόρτισης στο σύνολό της. Ενδεικτικά
το Βουκουρέστι της Ρουμανίας έχει 121 σημεία φόρτισης. Η Βίλνιους της
Λιθουανίας έχει μόλις 21 φορτιστές, 69% λιγότερους από τη Βαρσοβία της
Πολωνίας (68).
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Η Audi
μπαίνει στη
Formula 1

ΕΝΤΆΞΕΙ… ΌΧΙ Η ΧΕΙΡΌΤΕΡΗ αλλά η Αθήνα
είναι ανάμεσα στις 6 χειρότερες πόλεις της
Ευρώπης για να έχεις και να φορτίζεις ένα
ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Σήμερα λοιπόν βλέπουμε τις Ευρωπαϊκές πόλεις που μπορούν να υποστηρίξουν μια τέτοια τάση προς την ηλεκτροκίνηση, εξετάζοντας τον συντελεστή
φορτιστών ανά πληθυσμό. Για την ακρίβεια η έρευνα μετρά την αναλογία
φορτιστών EV ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και ανά 100.000 κατοίκους.
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Οι 10 Ευρωπαϊκές πόλεις
με τους περισσότερους φορτιστές

Ακολουθώντας τους νέους κανονισμούς
Οι νέοι τεχνικοί κανόνες, που θα ισχύσουν από το 2026, επικεντρώνονται στην περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης και στα
προηγμένα βιώσιμα καύσιμα. Εκτός από το υφιστάμενο ανώτατο όριο
κόστους για τις ομάδες, θα εισαχθεί ένα ανώτατο όριο κόστους για
τους κατασκευαστές κινητήρων το 2023. Επιπλέον, η Formula 1 έχει
θέσει τον φιλόδοξο στόχο να δημιουργήσει μια σειρά αγώνων ουδέτερη σε εκπομπές άνθρακα έως το 2030.

Υπάρχει βέβαια αι η άλλη όψη
του νομίσματος, με τις πόλεις
που πραγματικά χαίρεσαι να
οδηγείς και γενικότερα να χρησιμοποιείς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το Όσλο της Νορβηγίας
βρίσκεται στην πρώτη θέση του
πίνακα, με 5,47 φορτιστές ανά
τετραγωνικό χιλιόμετρο. Συνολικά η πόλη διαθέτει 2.481
σημεία φόρτισης, αριθμός κατά
96% μεγαλύτερος από τους μόλις 95 φορτιστές της Κοπεγχάγης στη Δανία, που παραδόξως
έχει τον ίδιο πληθυσμό με το
Όσλο. Με σχεδόν 4 φορτιστές
(3.98) ανά 100.000 κατοίκους,
η πρωτεύουσα της Νορβηγίας
είναι η ευρωπαϊκή πόλη που
μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τη ζωή με ένα ηλεκτρικό
αυτοκίνητο.
Το Λονδίνο ακολουθεί στη
λίστα, με 3,17 φορτιστές ανά
km² και συνολικά σχεδόν 5.000
σημεία, περίπου 16 φορές
περισσότερα από ότι το Παρίσι
(305). Συνεπώς και δεν είναι
τυχαίο το γεγονός ότι περίπου
1 στα 8 νέα αυτοκίνητα που
ταξινομούνται στο Λονδίνο
είναι ηλεκτρικά.

Από το 2026, η ηλεκτρική ισχύς για τις μονάδες ισχύος, που αποτελούνται από ηλεκτρικό κινητήρα, μπαταρία, ηλεκτρονικά συστήματα
ελέγχου και κινητήρα εσωτερικής καύσης, θα αυξηθεί απότομα σε
σύγκριση με τα σημερινά συστήματα κίνησης της Formula 1. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι τότε σχεδόν τόσο ισχυρός όσο ο κινητήρας
εσωτερικής καύσης, ο οποίος έχει ισχύ περίπου 400 kW (544 hp).
Οι εξαιρετικά αποδοτικοί turbo κινητήρες 1,6 λίτρων λειτουργούν με
προηγμένο βιώσιμο καύσιμο, επίσης προϋπόθεση για την είσοδο της
Audi στη σειρά.
Οι κινητήρες της Audi για τη F1 θα κατασκευάζονται στο Competence
Center Motorsport της Audi Sport, κοντά στα κεντρικά γραφεία της
εταιρείας στο Ingolstadt. Εκεί υπάρχουν ήδη χώροι για δοκιμές
κινητήρα F1 καθώς και για δοκιμές ηλεκτροκινητήρα και μπαταρίας.
Αυτή τη στιγμή γίνονται πρόσθετες προετοιμασίες όσον αφορά το
προσωπικό, τα κτίρια και την τεχνική υποδομή, με όλα τα απαραίτητα
να έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του έτους. Μια ξεχωριστή
εταιρεία ιδρύθηκε πρόσφατα για το έργο της μονάδας ισχύος, εξ ολοκλήρου θυγατρική της Audi Sport.
Ο Άνταμ Μπέικερ θα αναλάβει τη διαχείριση της εταιρείας και συνεπώς το έργο της Formula 1 ως διευθύνων σύμβουλος. Ως μηχανικός έχει αναλάβει διάφορες ανώτερες θέσεις για κατασκευαστές και ομάδες
στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πριν ενταχθεί στην Audi το 2021, εργάστηκε στη FIA για τρία χρόνια.
Η Audi θα ανακοινώσει την απόφασή της για την ομάδα με την οποία θα παραταχθεί το 2026 μέχρι το
τέλος του τρέχοντος έτους.

*Στοιχεία της Eurostat.
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Τα δημοφιλέστερα
αυτοκίνητα των
video games
ΌΛΟΙ ΜΑΣ, ΛΊΓΟ Ή ΠΟΛΎ, έχουμε βρεθεί να
οδηγούμε ονειρικά αυτοκίνητα σε κονσόλες και
υπολογιστές, μέσα από video games. Τι μοντέλα
οδηγούμε όμως;

Μ

ε τα οδηγικού περιεχομένου video games να αυξάνονται συνεχώς,
αυξάνεται και η περιέργεια του κοινού να οδηγήσει έστω κι έτσι
μερικά από τα καλύτερα αυτοκίνητα του πλανήτη. Και με την όρο
αναζήτησης “Gran Turismo 7 car list” να αυξάνεται κατά 120%*
τον προηγούμενο μήνα… ήρθε μάλλον η στιγμή να δούμε το αυτονόητο. Τα
δημοφιλέστερα αυτοκίνητα στα video games.
Στην κορυφή των digital drives λοιπόν βρίσκεται το Nissan Skyline, με
συνολικά 1.271 εμφανίσεις σε μια ευρεία γκάμα παιχνιδιών. Πληροφορία που
προέρχεται από έρευνα του Confused.com όπου μεταξύ άλλων ανέλυσε και
την λεγόμενη “Internet Game Cars Database” (www.igcd.net).
Μάλιστα το Skyline εμφανίζεται σχεδόν 3 φορές περισσότερο από το δεύτερο δημοφιλέστερο Nissan, που είναι βεβαίως το GT-R με 462 εμφανίσεις,
αλλά εκτός 10άδας. Προφανώς λοιπόν και το Skyline είναι ένας “θρύλος” των
racing games αλλά και ένα από τα πολυεμφανιζόμενα μοντέλα στη σειρά Gran
Turismo. Ειδικά στο GT, το Skyline θα το βρει κανείς σε όλες τις παραλλαγές
που υπήρξαν ποτέ.
Δεύτερο δημοφιλέστερο αυτοκίνητο στα games είναι η Chevrolet Corvette,
με 1.270. Με μόλις 1 φορά λιγότερο από το Nissan Skyline, το λες και “μάχη”
Ιαπωνίας-Αμερικής. Η Corvette είναι ιδιαίτερα δημοφιλής τόσο στο Forza όσο
και στο Gran Turismo. Η Corvette κερδίζει τη 2η δημοφιλέστερη Chervrolet
κατά περίπου 20%, που είναι βεβαίως η Camaro στην 4η θέση της λίστας με
1.058 εμφανίσεις. Εντύπωση προκαλεί ότι παρά την ηλικία της, η Corvette
του 1953 εμφανίζεται σε “φρέσκους” τίτλους, όπως το Forza Horizon 2.
Ανάμεσα στις δύο Chevy φιγουράρει ακόμη ένα αμερικάνικο είδωλο, η Ford
Mustang βεβαίως. Το ponycar πραγματοποιεί 1.263 εμφανίσεις, με κορυφαίους τίτλους το Rocket League και φυσικά τη σειρά Need for Speed. Η
Mustang είναι με διαφορά το δημοφιλέστερο Ford, ξεπερνώντας άνετα το
Ford GT (394 εμφανίσεις).
Από το Top 10 αυτοκινήτων στα video games δε θα μπορούσαν ακόμη να λείπουν τα Mitsubishi Lancer Evo, Subaru Impreza, Mazda RX-8, Honda Civic,
Volkswagen Golf και φυσικά Toyota Supra. Εσείς ποια από αυτά προτιμάτε
όταν χαλαρώνετε παίζοντας το αγαπημένο σας video game;

*Σύμφωνα με το Google Trends την 8/8/2022.

GAMING

GAMING

Το Team
Fordzilla P1
στο Asphalt 8

ΤΟ TFZ-P1 ΚΆΝΕΙ
ΤΟ ΝΤΕΜΠΟΎΤΟ ΤΟΥ
στο mobile gaming
στο δημοφιλές παιχνίδι Asphalt 8.

Τ

ο αγωνιστικό αυτοκίνητο Team Fordzilla P1 (TFZ-P1) είναι
έτοιμο να κατακτήσει τους δρόμους, καθώς λανσάρεται στο
εξαιρετικά δημοφιλές mobile παιχνίδι αγώνων Asphalt 8:
Airbourne. Κάνοντας το ντεμπούτο του στο mobile gaming,
το TFZ-P1 θα διαγωνιστεί σε περισσότερες από 75 πίστες, που
περιλαμβάνουν τολμηρά εναέρια άλματα, σε ένα παιχνίδι που έχει
συγκεντρώσει περίπου 500 εκατομμύρια downloads από τότε που
λανσαρίστηκε. Το όχημα θα αποτελέσει ένα premium βραβείο για
τους συμμετέχοντας σε ένα νέο, in-game 10ήμερο φεστιβάλ που θα
ξεκινήσει στις 2 Σεπτεμβρίου, το οποίο ακολουθεί αμέσως μετά από
μία από τις μεγαλύτερες ενημερώσεις του παιχνιδιού.
Η εμφάνιση του TFZ-P1 στο Asphalt 8 θα προσφέρει επίσης στους
οπαδούς του είδους την ευκαιρία να δουν το όχημα με νέα χρώματα.
Οι εικονικές τελικές ταχύτητες έως και τα 435 km/h – με πρόσθετο
nitro-boost περίπου 48 km/h – και η επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις
1,12 δευτερόλεπτα, εξασφαλίζουν έντονη δράση γεμάτη αδρεναλίνη.

Τι είναι το TFZ-P1;
Το ταξίδι του αγωνιστικού TFZ-P1 ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020,
όταν οι gamers κλήθηκαν να ψηφίσουν για το συνολικό πακέτο και
τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου στο Twitter, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης των καθισμάτων, της θέσης του κινητήρα και
του καθορισμού του cockpit. Σχεδόν 250.000 ψήφοι υποβλήθηκαν
από τους fans κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Στη συνέχεια, οι
σχεδιαστές της Ford υπέβαλαν σχέδια με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, με ένα εξωτερικό σχεδιασμένο από τον Arturo Ariño και ένα
εσωτερικό που ήταν το όραμα του Robert Engelmann να επιλέγονται
ως νικητές. Μόλις τρεις μήνες μετά την αποκάλυψη του τελικού
σχεδίου, ένα μοντέλο πλήρους κλίμακας του οχήματος αποκαλύφθηκε
στην gamescom 2020.
Από τότε το TFZ-P1 έχει εξελιχθεί σε προσομοιωτή αγώνων και στη
συνέχεια σε μία live-streaming πλατφόρμα, ενώ στην πορεία έχει
βαφτεί με διαφορετικά εξωτερικά φινιρίσματα, ανάμεσά τους ένα
πειραματικό ανακλαστικό πορτοκαλί. Πιο πρόσφατα, επέστρεψε στον
εικονικό κόσμο με την εισαγωγή του σε ένα δημοφιλές παιχνίδι αγώνων που βασίζεται σε κονσόλα.
Η φετινή έκδοση της εκδήλωσης gamescom σηματοδοτεί την τρίτη
επέτειο από την ίδρυση της πρώτης esports ομάδας της Ford. Σε αυτά
τα τρία χρόνια τα μέλη της Team Fordzilla αγωνίστηκαν όχι μόνο στο
υψηλότερο επίπεδο της εικονικής αγωνιστικής σκηνής, αλλά συμμετείχαν επίσης σε δραστηριότητες της Ford, συμπεριλαμβανομένου
του προγράμματος Driving Skills for Life που εστιάζει στην προώθηση ασφαλέστερων οδηγικών συνηθειών στους νέους. Επίσης υποστήριξαν το Ford Gaming Transit, ένα ειδικά διαμορφωμένο van που
προσέφερε προσιτό gaming σε παιδιά με ειδικές σωματικές ανάγκες.
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