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Ζούμε επικές 
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αυτοκίνηση!

ΕΝΤΆΞΕΙ, ΙΣΩΣ ΤΟ “ΕΠΙΚΕΣ” 
ΆΚΟΎΓΕΤΆΙ ΒΆΡΎ, ωστόσο 
ζούμε καταστάσεις σε όλες τις 
πτυχές της αυτοκίνησης, που 
θα διηγούμαστε στις επόμενες 
γενιές. Ας τα δούμε όμως από 
την αρχή!

Επικό ήταν σίγουρα το φετινό Ράλλυ 
Ακρόπολις, το οποίο έβαλε με τον 
καλύτερο τρόπο την Ελλάδα στον 
παγκόσμιο χάρτη του motorsport! 

Εκκίνηση και υπερ-ειδική διαδρομή μέσα 
στο ΟΑΚΑ, παρουσία 65.000 θεατών να 
αποθεώνουν τους κορυφαίους οδηγούς. Ο 
αγώνας των “θεών” ολοκληρώθηκε με μία 
άρτια διοργάνωση, έντονο συναγωνισμό και 
βεβαίως απίστευτη υποδοχή από τους Έλληνες 
οπαδούς. Είναι ένα Ακρόπολις που σίγουρα θα 
θυμόμαστε.

Στα άλλα νέα του μήνα… η αυτοκίνηση αλλά-
ζει, τα αυτοκίνητα συνεχίζουν και σταδιακά 
εξηλεκτρίζονται και κυρίως γίνονται πιο έξυπνα 
από εμάς τους οδηγούς. Τρανό παράδειγμα η 
νέα πρόταση της Volvo που θα αποκαλυφθεί 
σε ένα μήνα και θα αλλάξει τα δεδομένα στους 
τομείς της ασφάλειας και της τεχνολογίας. 
Αυτό θα είναι το EX90, η ηλεκτρική ναυαρχίδα 
των Σουηδών. Ακόμη έρχονται το Opel Astra 
GSe Plug-in Hybrid αλλά και το νέο υβριδικό 
Toyota Corolla Cross.

Για τους πιο παραδοσιακούς πάντως, όπως 
προδίδει και το εξώφυλλό μας, η Mustang 
επιστρέφει καλύτερη, ισχυρότερη και βεβαίως 
χωρίς ίχνος εξηλεκτρισμού. Με 500+ ίππους, 
πίσω κίνηση και με μια σκληροπυρηνική 
έκδοση. Ευτυχώς κάποια πράγματα δεν αλ-
λάζουν έτσι απλά, αλλά… (πάντα υπάρχει ένα 
αλλά) προσαρμόζονται. Για πρώτη φορά σε μια 
Mustang βρίσκουμε ψηφιακό κόκπιτ με οθόνες 
“τάμπλετ”. Κανένα αυτοκίνητο δε θα γλιτώσει 
από τη νέα μόδα τελικά…

Αυτό όμως που συνεχίζει και αλλάζει αλλά 
παραμένει πάντα ίδιο, πέρα από τη Ford 
Mustang, είναι και το θρυλικό Fiat 500. Το οδη-
γούμε, ξανά, στην ηλεκτρική εκδοχή του και το 
συγκρίνουμε με το υβριδικό 500.

Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι η ασφάλεια στους 
δρόμους έχει τεράστια σημασία. Πλέον χειμω-
νιάζει, νυχτώνει πιο γρήγορα και στις σελίδες 
του τεύχους μας θυμόμαστε κάποιες βασικές 
συμβουλές που θα μας βοηθήσουν να βλέπουμε 
καλύτερα στο σκοτάδι όταν οδηγούμε!

EDITORIAL

Βενζινοκίνητη με έναν ισχυρό V8 5.0 λίτρων, στο γνωστό coupe 
σχήμα της, η νέα – 7ης γενιάς – Ford Mustang μας κλείνει το μάτι. 

Και ΟΧΙ… δεν είναι SUV

Η Volvo ετοιμάζει το EX90 που θα αποτελέσει την αμιγώς ηλεκτρική 
ναυαρχίδα στη γκάμα της μάρκας και θα είναι γεμάτο τεχνολογία

Σε ένα υπερθέαμα στο ΟΑΚΑ, οι “θεοί” του παγκοσμίου 
πρωταθλήματος ράλλυ μονομάχησαν παρουσία 65.000 θεατών!

Ηλεκτρικό ή υβριδικό; To Fiat 500 είναι και τα δύο, σε δύο 
εκδόσεις με πολλές διαφορές αλλά και ομοιότητες. Σήμερα 

βλέπουμε ποιές είναι αυτές!
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ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Το Manifesto  
μας δείχνει  
τι σκέφτεται  
η Dacia για  
το μέλλον

Φτιαγμένο για εξορμήσεις
Τα αυτοκίνητα της Dacia φημίζονται για τη στιβαρότητα και την αξιοπιστία τους. Το Duster, το Jogger και το 
Sandero Stepway, για παράδειγμα, ξεχωρίζουν ως μοντέλα στα οποία οι οδηγοί μπορούν να βασίζονται για 
τις υπαίθριες εξορμήσεις τους. Το Manifesto ξεπερνά αυτά τα όρια, μετατρέποντας το αυτοκίνητο σε μέσο 
σύνδεσης του ανθρώπου με τη φύση. Ενσωματώνει όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα όχημα εκτός 
δρόμου, όπως η κίνηση και στους 4 τροχούς, η ιδιαίτερα μεγάλη απόσταση από το έδαφος, οι μεγάλοι τροχοί 
και το αμάξωμα φτιαγμένο για σκληρή χρήση. Επίσης είναι πλήρως αδιάβροχο. Μπορεί κάποιος να το πλύνει 
εσωτερικά ακόμη και με το λάστιχο!

Τα καλύμματα των καθισμάτων είναι αφαιρούμενα και μετατρέπονται σε sleeping bags! Η σχάρα οροφής 
μπορεί να μεταφέρει κάθε είδος φορτίου καθώς οι μπάρες μεταφοράς προσαρμόζονται σε κάθε τύπο διαμόρ-
φωσης (η Dacia έχει ήδη υιοθετήσει αρθρωτές μπάρες στα Sandero Stepway και Jogger, ενώ σύντομα θα 
τοποθετηθούν και στο Duster). Τέλος, η αφαιρούμενη μπαταρία τροφοδοτεί με ρεύμα μία οικιακή παροχή, 
μετατρέποντας έτσι το αυτοκίνητο σε πηγή ενέργειας για κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που χρειάζεται παρο-
χή ρεύματος.

ΆΎΤΟ ΕΙΝΆΙ ΤΟ DACIA 
MANIFESTO. Ένα ιδιαίτερα cool 
πρωτότυπο που για την ώρα 
ενσωματώνει μια σειρά από ιδέες 
που ίσως δούμε στα μελλοντικά 
αυτοκίνητα της μάρκας.

Το Dacia Manifesto δεν είναι ακριβώς ένα 
αυτοκίνητο. Είναι κάτι σαν ένα «πεδίο δο-
κιμής ιδεών», όπως άλλωστε και τα περισ-
σότερα πρωτότυπα αυτοκίνητα. Μάλιστα 

το Manifesto επιβεβαιώνει με εμφατικό τρόπο το 
όραμα της Dacia για ένα ουσιώδες, “cool”, στιβαρό 
και περιβαλλοντικά αποδοτικό αυτοκίνητο. Πρακτικά 
επαναπροσδιορίζει την έννοια του τι είναι βασικό και 
αναγκαίο σε ένα αυτοκίνητο, προσφέροντας μία πιο 
λιτή και αυθεντική εμπειρία. Τίποτα δεν παρεμβάλλε-
ται ανάμεσα στους επιβάτες και το περιβάλλον, ούτε 
καν πόρτες, ούτε παράθυρα, ούτε και παρμπρίζ. Είναι 
ένα buggy που προσφέρει καθολική ενσωμάτωση με 
τη φύση.

Ένα από τα ιδιαίτερα στοιχεία του είναι και το εσω-
τερικό, που πέραν από τα απολύτως απαραίτητα δεν 
περιλαμβάνει κάτι παραπάνω. Οι επιβάτες μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν το smartphone τους, το οποίο 
ενσωματώνεται στο ταμπλό και ξεδιπλώνει κάποια 
έξτρα χαρακτηριστικά μέσω από εφαρμογές. Βέβαια σε 
ένα βαθμό κάτι τέτοιο είναι ήδη διαθέσιμο σε αρκετά 
από τα μοντέλα Dacia, τα οποία κυκλοφορούν με υπο-
δοχή και θέση φόρτισης ενός smartphone στο πεδίο 
του οδηγού. Ωστόσο αναμένεται να εξελιχθεί ακόμα 
περισσότερο στο μέλλον.

Ταυτόχρονα το Manifesto παρουσιάζεται το YouClip, 
ένα σύστημα που θα ενσωματωθεί στα μελλοντικά 
μοντέλα Dacia και εξασφαλίζει τη χρήση μιας πληθώ-
ρας εύχρηστων και φορητών αξεσουάρ. Πάντως στα 
πλαίσια της χρηστικότητας, το πρωτότυπο Manifesto 
έχει ένα μονό φωτιστικό σώμα. Αυτό μάλιστα μπορεί 
να αφαιρεθεί και να χρησιμοποιηθεί σαν πανίσχυ-
ρος φακός χειρός. Η λογική πίσω από αυτό είναι η 
απάντηση στην ερώτηση «γιατί να χρησιμοποιούμε 
δύο φωτιστικά σώματα καθώς το ένα παρέχει όλο το 
φωτισμό που χρειαζόμαστε;»

Περιβαλλοντικά αποδοτικό ή αλλιώς eco-smart
Με το Manifesto η μάρκα προβάλλει το όραμά της για ένα αυτοκίνητο με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα. Καθώς το μοντέλο είναι μικρό και ελαφρύ καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Ένα μεγάλο μέρος του οχήμα-
τος είναι από ανακυκλωμένο πλαστικό και υλικά που προέρχονται από χρησιμοποιημένα και κατεργασμένα 
πολυμερή (Starkle). Στο εσωτερικό υπάρχουν φυσικά υλικά όπως ο φελλός που καλύπτει το ταμπλό. Και, 
όπως στα τελευταία μοντέλα της Dacia, οι διακοσμητικές επενδύσεις χρωμίου, λάμπουν δια της απουσίας 

τους.

Τα ελαστικά είναι χωρίς αέρα και αποτελούν ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό, καθώς 
στοχεύουν τόσο στην φιλικότητα προς το περιβάλλον, όσο και στην οικονομία. Η θεμε-
λιώδης αρχή είναι η αντοχή στο χρόνο και τα συγκεκριμένα ελαστικά δεν κινδυνεύουν 
να σκάσουν.

Προφανώς και το Dacia Manifesto είναι ένα «εργαστήριο» που δίνει τη δυνατότητα να 
δοκιμαστούν και να προσομοιωθούν νέες ιδέες. Η εκδοχή του μοντέλου που παρουσι-
άζεται σήμερα θα συνεχίσει να εξελίσσεται, καθώς θα συνεχίζει η αναζήτηση από την 
πλευρά της εταιρείας! Έτσι ίσως στο μέλλον κάποιες από αυτές τις ιδέες ενσωματωθούν 
στα συμβατικά μοντέλα.
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Opel Astra GSe με 225 ίππους
ΤΟ 
ΙΣΧΎΡΟΤΕΡΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ 
στη γκάμα του 
Opel Astra 
είναι το Astra 
GSe. Αποδίδει 
225 ίππους, 
έχει μέση 
κατανάλωση 
μόλις 1,1 λτ/100 
χλμ. και βεβαίως 
είναι plug-in 
υβριδικό!

Μπορεί πριν κάποιες δεκαετίες τα σπορ 
Opel να είναι τον χαρακτηρισμό GSi, 
ωστόσο οι καιροί αλλάζουν και πλέον 
τη δική τους θέση στη γκάμα έχουν οι 

εκδόσεις GSe. Μάλιστα στο εξής όλα τα δυναμικά, 
ηλεκτροκίνητα Opel θα λανσάρονται ως GSe, αρχής 
γενομένης με το Astra GSe και Astra Sports Tourer 
GSe. Τα νέα μοντέλα θα προσφέρουν τη βέλτιστη 
ισορροπία μεταξύ οδηγικής άνεσης και επιδόσε-
ων σε συνδυασμό με υπευθυνότητα απέναντι στο 
περιβάλλον.

Με ισχύ 225 hp και ροπή 360 Nm, τα μοντέλα υπό-
σχονται μέση κατανάλωση (κατά WLTP) στα 1,2-1,1 
l/100 km, με εκπομπές CO2 στα 26-25 g/km. Και 
όπως συμβαίνει στα plug-in υβριδικά μοντέλα, το 
Astra GSe αναμένεται να είναι ανάμεσα στα καλύ-
τερα αντίστοιχα μοντέλα ως προς την εκκίνηση από 
στάση, την επιτάχυνση και την τελική ταχύτητα.

Συγκριτικά με την υπόλοιπη οικογένεια Astra, τα 
μοντέλα GSe είναι ακόμα πιο ευέλικτα και ακριβή, 
έχοντας βελτιώσεις στο σύστημα διεύθυνσης, ανάρ-
τησης και φρένων. Το πλαίσιο είναι επίσης ενισχυ-
μένο, χαμηλωμένο κατά 10 χλστ. συγκριτικά με τα 
υπόλοιπα Astra, ενώ η σπορ ρύθμιση του συστήμα-
τος διεύθυνσης έχει γίνει αποκλειστικά για τα GSe. 
Νέα είναι τα ελατήρια και τα αμορτισέρ λαδιού 
της εμπρός και πίσω ανάρτησης, ρυθμισμένα για 
δυναμική οδήγηση, αλλά και για άνεση. Μάλιστα 
τα αμορτισέρ είναι της KONI με τεχνολογία FSD 
(Frequency Selective Damping), που επιτρέπει δι-
αφορετικά χαρακτηριστικά απόσβεσης στις υψηλές 
συχνότητες.

Έφτασε 
το Toyota 
Corolla 
Cross

Οι τιμές
Το νέο Toyota Corolla Cross διατίθεται απο-
κλειστικά ως Hybrid και σε τέσσερα επίπεδα 
εξοπλισμού: Active Plus, Style, Style Skyview 
και Lounge. Οι τιμές ξεκινούν από 31.200 ευ-
ρώ για τις εκδόσεις με κίνηση εμπρός και από 
33.200 ευρώ για τις 4X4.

Active Plus Hybrid 197hp 4X2: 31.200 €

Active Plus Hybrid 197hp 4X4: 33.200 €

Style Hybrid 197hp 4X2: 33.060 €

Style Hybrid 197hp 4X4: 35.060 €

Style Skyview Hybrid 197hp 4X2: 33.910 €

Style Skyview Hybrid 197hp 4X4: 35.910 €

Lounge Hybrid 197hp 4X2: 36.610 €

Lounge Hybrid 197hp 4X4: 38.610 €

ΤΟ TOYOTA COROLLA 
CROSS ΞΕΚΙΝΆ την πορεία 
του και στην ελληνική 
αγορά, με το μοντέλο να 
διατίθεται αποκλειστικά ως 
υβριδικό!

Το Corolla Cross αποτελεί τη νε-
ότερη προσθήκη στη γκάμα της 
Toyota και πρακτικά αποτελεί την 
“SUVοποίηση του απλού Corolla, 

ασχέτως αν τελικά σχεδιαστικά το cross δεν 
έχει πουθενά ομοιότητες με τις hatchback 
και sedan Corolla. Για πολλούς είναι το μο-
ντέλο που γεφυρώνει το κενό μεταξύ C-HR 
και RAV4, προσφέροντας βεβαίως ευρυχω-
ρία και περισσότερη πρακτικότητα.

Το μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα 
TGNA-C και τοποθετείται ξεκάθαρα στην 
κατηγορία των C-SUV, ελαφρώς κάτω από 
το RAV4. Έχει μήκος 4,46 μέτρα και ύψος 
1,62 μ. με μεταξόνιο στα 2,64 μ. Ανάμεσα 
στα σχεδιαστικά στοιχεία που ξεχωρίζουν 
είναι η μεγάλη εμπρός μάσκα που δημιουρ-
γεί μια αρκετά επιβλητική ματιά σε συνδυ-
ασμό με τους μεγάλους προβολείς και το 
μαύρο προστατευτικό τμήμα στον προφυ-
λακτήρα. Στο πλάι υπάρχουν επίσης μαύρες 
ματ προεκτάσεις στα φτερά και χαμηλότερα 
στα μαρσπιέ, όπως και πίσω χαμηλά στον 
προφυλακτήρα.

Νέο υβριδικό σύστημα
Τα σπουδαιότερα ίσως νέα αφορούν στο 
νέο υβριδικό σύστημα της Toyota, 5ης 
γενιάς, που κάνει πρεμιέρα στο Corolla 
Cross. Αυτό συνδυάζεται αποκλειστικά με 
έναν 2-λιτρο κινητήρα βενζίνης, ίδιο με 
αυτόν στα C-HR και ανανεωμένο Corolla 
hatch. Ωστόσο, στο Cross το υβριδικό 
σύνολο προσφέρει περισσότερη ηλεκτρική 
ισχύ (83 ίπποι) και περισσότερη ηλεκτρική 
ροπή (206 Nm) παρέχοντας συνδυαστικά 
καλύτερες επιδόσεις και ταυτόχρονα πιο 
απολαυστική οδική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με την εταιρία το 0-100 km/h 
γίνεται σε 7,7 δλ για τις εκδόσεις με κίνηση 
στους εμπρός τροχούς και σε 7,5 δλ. στις 
τετρακίνητες. Τιμές αν μη τι άλλο εξαιρετι-
κές για ένα full υβριδικό SUV. Όσο για την 
κατανάλωση, αυτή (κατά WLTP) είναι στα 
5,3-5,4 lt/100 km στις Corolla Cross AWD-i 
και 5,0-5,1 lt/100 km στις FWD. Επίσης 
ένα νέο χαρακτηριστικό του νέου υβριδικού 
συστήματος είναι η αισθητή βελτίωση στο 
αυτόματο κιβώτιο CVT, το οποίο αποκτά 
μια πιο φυσική εμπειρία οδήγησης και 
εξαλείφει σε ένα βαθμό το συναίσθημα “ζο-
ρίσματος” που δίνουν τα CVT σε προηγού-
μενα υβριδικά Toyota.

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Με νέα στιλιστικά στοιχεία
Σχεδιαστικά το πιο δυναμικό μοντέλο στη γκάμα του Astra είναι επίσης ξεχωριστό. Εκτός από 
τα λογότυπα GSe, υπάρχουν νέες ζάντες αλουμινίου 18”, οι οποίες μάλιστα αντλούν έμπνευση 
από το ηλεκτρικό πρωτότυπο Manta GSe. Νέος είναι ο εμπρός προφυλακτήρας, ενώ στο εσωτε-
ρικό υπάρχουν σπορ καθίσματα με επένδυση Alcantara. Πέραν του ότι είναι μοναδικά στο GSe, 
ενισχύουν περαιτέρω τη μακροχρόνια φήμη της Opel στα εργονομικά καθίσματα - κυρίως στην 
compact κατηγορία του Astra – χάρη στην πιστοποίηση AGR.

Η ονομασία “GSe” της Opel ήταν κατά παράδοση μία συντομογραφία του “Grand Sport 
Einspritzung” (Grand Sport Injection), όπως στο Opel Commodore GS/E και το Opel Monza 
GSE. Το GSe είναι τώρα το κορυφαίο, σπορ sub-brand της Opel, που αντιπροσωπεύει το “Grand 
Sport electric”. Συνδυάζοντας τις “fun-to-drive” αξίες με την κινητικότητα μηδενικών ρύπων, τα 
μοντέλα Opel GSe θα επαναπροσδιορίσουν την έννοια των επιδόσεων.
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Αυτή είναι η νέα  
Ford Mustang  
GT 5.0 V8

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕ ΕΝΆΝ ΙΣΧΎΡΟ V8 5.0 
ΛΙΤΡΩΝ, στο γνωστό coupe σχήμα της, η νέα – 7ης 
γενιάς – Ford Mustang μας κλείνει το μάτι.  
Και ΟΧΙ… δεν είναι SUV

Mustang Dark 
Horse
Μαζί με τη Mustang GT, η Ford 
παρουσιάζει και τη Mustang Dark 
Horse, που αποτελεί την έκδο-
ση του μοντέλου για χρήση σε 
πίστα, αλλά και το όχημα που θα 
αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για 
την παρουσία της εταιρείας στο 
μηχανοκίνητο αθλητισμό. Βασι-
σμένη στον σπορ χαρακτήρα, τον 
πιο αιχμηρό σχεδιασμό και τις 
ψηφιακές εμπειρίες της έβδομης 
γενιάς Mustang, η σειρά Dark 
Horse προσφέρει την πιο εστια-
σμένη συμπεριφορά και απόδοση 
στην πίστα από οποιαδήποτε άλλη 
Mustang μέχρι σήμερα.

Ο V8 κινητήρας έχει υψηλότερη 
απόδοση, νέους εκκεντροφόρους 
και μοναδικό tuning. Συνδυάζεται 
με διπλές πεταλούδες εισαγωγής 
που παρέχουν διπλάσια ποσότη-
τα φρέσκου αέρα στον κινητήρα 
με στόχο τη μέγιστη απόδοση. 
Η έκδοση Dark Horse διατίθεται 
στάνταρ με ένα 6-τάχυτο μηχανικό 
κιβώτιο TREMEC με επιλογέα σε 
τελείωμα τιτανίου κατασκευασμέ-
νος μέσω τρισδιάστατης εκτύ-
πωσης. Βεβαίως παραμένει και 
εδώ η επιλογή του αυτόματου 10 
σχέσεων με paddles στο τιμόνι. Η 
έκδοση διατίθεται ακόμη ψυγείο 
λαδιού για το κιβώτιο ταχυτήτων 
(αυτόματη έκδοση), χαμηλότερο 
βάρος, μεγαλύτερη ικανότητα 
απαγωγής της θερμότητας και πιο 
ισχυρούς ανεμιστήρες, ένα για τον 
πίσω άξονα και ένα βοηθητικό 
λαδιού. Ένα διαφορικό περιορι-
σμένης ολίσθησης τύπου Torsen 
μεγιστοποιεί τα παρεχόμενα 
επίπεδα πρόσφυση για βελτιωμένη 
επιτάχυνση και ισορροπία στις 
στροφές.

Το όλο πακέτο περιλαμβάνει και 
μεγαλύτερη πίσω αντιστρεπτική 
δοκό, heavy-duty εμπρός αμορ-
τισέρ, εμπρός φρένα με δαγκάνες 
σταθερού εμβόλου με μεγαλύτε-
ρους ρότορες, μπάρα θόλων, ειδική 
πίσω ενίσχυση σχήματος «K», 
τροχούς διαφορετικών διαστά-
σεων εμπρός-πίσω και ελαστικά 
Pirelli P-Zero PZ4. Η ενεργή ανάρ-
τηση MagneRide εδώ είναι είναι 
στάνταρ, προσφέροντας βελτιστο-
ποιημένη συμπεριφορά σε δρόμο 
και πίστα. Τέλος, το ηλεκτρονικό 
drift brake φέρνει μια νέα τεχνο-
λογία στην πίστα, ξεκλειδώνοντας 
τις ικανότητες πλαγιολίσθησης της 
πισωκίνητης Mustang σε συνδυα-
σμό με τη γοητεία και τη λειτουρ-
γικότητα ενός παραδοσιακού, 
μηχανικού χειρόφρενου.

Η έκδοση Dark Horse διαθέτει 
επίσης οπτικές αναβαθμίσεις που 
περιλαμβάνουν σκουρόχρωμους 
προβολείς LED, γυαλιστερή μαύρη 
μάσκα, πλαϊνές ποδιές, σταθερή 
πίσω αεροτομή και σκουρόχρωμες 
τετραπλές απολήξεις εξάτμισης. 
Τα παραδοσιακά σήματα Mustang 
αντικαθίστανται με ένα νέο λογό-
τυπο Dark Horse, ενώ το τιμόνι 
έχει επίπεδο κάτω τμήμα, παχύτε-
ρη στεφάνη και ένα αποκλειστικό 
κουμπί για την επιλογή των Drive 
Mode, σε απόσταση βολής από τον 
αντίχειρα του χεριού του οδηγού.

Η Ford αποκάλυψε την ολοκαίνουργια 
Mustang, η οποία αισίως μπαίνει στην 
7η γενιά της. Μιλάμε για το σπορ κουπέ 
μοντέλο που στα 58 του χρόνια έχει 

τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο. Άκρως 
διασκεδαστικό στην οδήγηση, με μυώδη σχεδίαση 
και βεβαίως έναν καινούριο V8 κινητήρα. Εδώ 
δεν έχουν σημασία ούτε τα ψηφιακά κόκπιτ και 
οι μεγάλες οθόνες, ούτε οι θύρες USB, ασχέτως αν 
η νέα Mustang τα έχει και αυτά. Σημασία έχει η 
απόλαυση του οδηγού, το γουργουριτό που σαν 
μελωδία φτάνει στα αυτιά και βεβαίως η πίσω 
κίνηση.

Ο αντίκτυπος της Mustang ξεπερνά τα 10 και πλέ-
ον εκατομμύρια αυτοκίνητα που πουλήθηκαν κατά 
τη διάρκεια των 58 ετών συνεχούς παραγωγής 
της. Είναι ένα μοντέλο με αμέτρητες εμφανίσεις 
στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τη μουσική 

σκηνή και τα βιντεοπαιχνίδια, όντας ταυτόχρονα 
το όχημα με τα περισσότερα likes στο Facebook. 
Ο κόσμος λατρεύει την Mustang και πλέον ήρθε η 
ώρα της αλλαγής. Το μοντέλο που στην τελευταία 
γενιά κυκλοφορεί από το 2014, γίνεται ακόμη 
καλύτερο, ακόμη πιο Mustang.

Η Ford δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τα πλήρη 
τεχνικά χαρακτηριστικά, ωστόσο αυτό που ανα-
κοινώθηκε είναι πως έχουμε εκδόσεις coupe και 
convertible, βελτιωμένο hardware και λογισμικό, 
καθώς και ειδικές ρυθμίσεις, που συνδυάζονται με 
έναν νέο V8 κινητήρα 5,0 λίτρων τέταρτης γενιάς 
(Gen IV). Η Ford κάνει λόγο για «ακόμη μεγαλύ-
τερη απόκριση και απόδοση». Οι μέχρι στιγμής 
ανεπίσημες πληροφορίες πάντως, κάνουν λόγο για 
περισσότερους από 500 ίππους στην κορυφαία 
εκδοχή του μοντέλου…

Ψηφιακό εσωτερικό
Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες! Ο λόγος για το 
digital cockpit στη νέα Mustang, το οποίο δείχνει να προ-
σαρμόζεται στις τάσεις της εποχής, καταργώντας παντελώς 
οτιδήποτε αναλογικό στην καμπίνα. Βελόνες υπάρχουν, 
αλλά πλέον με τη μορφή pixels σε έναν ψηφιακό πίνακα 
οργάνων 12,4 ιντσών. Ίσως το αμφιλεγόμενο χαρακτηριστι-
κό εδώ είναι η σχεδίαση του ταμπλό, αφού το περισσότερο 
τμήμα του καλύπτεται από μια γυάλινη επιφάνεια που 
συνδυάζεται με τις δύο οθόνες, μία για πίνακα οργάνων 
και μία για το infotainment.

Στη δεξιά μεριά αυτού του γυάλινου πάνελ βρίσκεται η 
κεντρική οθόνη του SYNC 4 με διαγώνιο 13,2 ιντσών, η 
οποία μάλιστα είναι ελαφρώς στραμμένη προς την πλευρά 
του οδηγού. Το πακέτο ολοκληρώνουν ο εσωτερικός 
φωτισμός, αλλά και το λογισμικό Unreal Engine 3D που 
αλληλοεπιδρά με την οθόνη αφής όταν ο χρήστης μπει 
στις ρυθμίσεις του οχήματος. Επίσης έχουν καταργηθεί 
τα φυσικά κουμπιά για τον κλιματισμό και το ραδιόφωνο, 
ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε η Mach-E. Ανάμεσα 
στα νέα ψηφιακά συστήματα υπάρχουν και θύρες USB 
πίσω από τιμόνι και πάνω από το ύψος της κεφαλής του 
οδηγού, προκειμένου να υποστηρίζουν τη λειτουργία κα-
μερών για χρήση σε πίστα, χωρίς την παρεμβολή καλωδί-
ων στην καμπίνα. Εδώ κολλάει αυτό που λέμε «μετράει η 
σκέψη»!

Φρέσκια σχεδίαση, γνώριμο στυλ
Μια Mustang δε μπορεί να διαφοροποιηθεί και πολύ στην 
πάροδο των χρόνων, οπότε και όποιες αλλαγές έγιναν 
προσεκτικά. Παραμένει βεβαίως μακρύ καπό που καταλή-
γει τώρα σε ένα χαμηλό, οριζόντιο φρύδι. Σε συνδυασμό με 

τους νέους προβολείς LED δημιουρ-
γείται ένα πιο επιθετικό μπροστινό 
μέρος, επηρεασμένο από τη σχεδί-
αση που είδαμε στις Mustang της 
δεκαετίας του 1960. Το συγκεκριμέ-
νο τμήμα έχει βελτιστοποιηθεί ώστε 
να προσφέρει επίσης βελτιωμένη 
προστασία στους πεζούς σε περί-
πτωση ατυχήματος.

Για πρώτη φορά, κάθε μοντέλο της 
σειράς Mustang διαθέτει το δικό 
του, μοναδικό εμπρός μέρος. Η 
Mustang GT διαθέτει μεγαλύτερα 

ανοίγματα στη μάσκα, τα οποία επιτρέπουν αυξημένη 
ροή αέρα και ταυτόχρονα αντανακλούν την αύξηση της 
ισχύος και τη βελτίωση των επιδόσεων. Η αεροδυναμική 
του αυτοκινήτου βελτιστοποιείται περαιτέρω τόσο με την 
προσθήκη νέων αεραγωγών στο καπό, όσο και με τον επα-
νασχεδιασμό του εμπρόσθιου splitter.

Η γραμμή οροφής και ο κοντύτερος πίσω πρόβολος 
ακολουθούν τις αναλογίες της πρώτης γενιάς Mustang, 
ενώ οι διευρυμένοι πίσω ώμοι δίνουν αυτό το «muscle 
look». Το διευρυμένο σε πλάτος πίσω μέρος φιλοξενεί 
έναν νέο χαρακτηριστικό φωτισμό με τρεις μπάρες, ενώ 
ο επανασχεδιασμένος διαχύτης συμβάλλει στη βελτιω-
μένη αεροδυναμική ισορροπία. Η Mustang Convertible 
παραμένει πιστή στην υφασμάτινη οροφή, η οποία είναι 
πλήρως επενδεδυμένη και με κορυφαία μόνωση. Ανοίγει 
και κλείνει εύκολα και με την απαγκίστρωση της σχετικής 
κεντρικής ασφάλειας στο εσωτερικό.

Οι πρώτες τεχνικές λεπτομέρειες
Η νέα Mustang GT διαθέτει καινούριο σύστημα αερόψυξης με διπλή 
εισαγωγή αέρα και διπλές πεταλούδες εισαγωγής, ελαχιστοποιώντας 
τις απώλειες και επιτρέποντας υψηλότερους ρυθμούς ροής του αέρα. 
Επίσης υπάρχουν 5+1 επιλέξιμα προφίλ οδήγησης: Normal, Sport, 
Slippery, Drag και Track, που πλαισιώνονται από ένα ακόμη, το 
οποίο προσφέρει πολλές προσαρμόσιμες ρυθμίσεις ανάλογα με τις 
εκάστοτε προτιμήσεις του οδηγού. Κάτι σαν custom mode. Στις πιο 
σημαντικές αλλαγές, υπάρχει βελτίωση στο σύστημα διεύθυνσης 
με ένα ταχύτερο τιμόνι, αλλά και σύστημα rev-matching που κρατά 
ψηλά τις στροφές του κινητήρα όταν ο συμπλέκτης είναι ενεργοποιη-
μένος. Η Mustang GT, εκτός από το μηχανικό 6άρι, θα διατίθεται και 
με αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων.

Το Performance Pack είναι στάνταρ και περιλαμβάνει ζάντες αλου-
μινίου 19 ιντσών, διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, φρένα 19 
ιντσών της Brembo καθώς και το σύστημα Active 
Valve Exhaust που εξασφαλίζει διαφορετικούς 
ήχους κινητήρα, ανάλογα με το προφίλ οδή-
γησης. Προαιρετικά υπάρχει ενεργή ανάρτηση 
MagneRide, όπως και στην προηγούμενη γενιά.
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Το νέο Mitsubishi ASX είναι  
αν μη τι άλλο… γνώριμο!
ΟΧΙ, ΔΕΝ 
ΜΠΕΡΔΕΨΆΜΕ ΤΙΣ 
ΦΩΤΟΓΡΆΦΙΕΣ! 
Αυτό είναι το νέας 
γενιάς Mitsubishi 
ASX για την αγορά 
της Ευρώπης ή 
για να το θέσουμε 
αλλιώς ένα Renault 
Captur με τα σήματα 
της Mitsubishi.

Η Mitsubishi επιστρέφει στην ραγδαία 
αναπτυσσόμενη αγορά των μικρών SUV 
στην Ευρώπη με το νέο ASX. Μια κίνη-
ση που βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου 

στη συμμαχία των Renault-Nissan-Mitsubishi οι 
οποίες από κοινού εξέλιξαν την πλατφόρμα CMF-
B για τα μικρά τους SUV. Μόνο που τώρα οι Ιά-
πωνες εκμεταλλεύονται ακόμη περισσότερο τους 
συμμάχους τους, αφού το νέο Mitsubishi ASX 
είναι στο μεγαλύτερο του μέρος (αν όχι όλο) ένα 
Renault Captur. Το νέο ASX λοιπόν θα κατασκευ-
άζεται στην Ισπανία και αναμένεται στην αγορά 
τον Μάρτιου του 2023.

Προφανώς και οι ομοιότητες με το γαλλικό μο-
ντέλο είναι παραπάνω από ορατές. Στην πράξη τα 
στοιχεία που αλλάζουν στο Mitsubishi ASX είναι 
η μάσκα με το χαρακτηριστικό Dynamic Shield 
της ιαπωνικής φίρμας και τα σήματα της μάρκας 
στη θέση αυτών της Renault. Η υπόλοιπη σχεδία-
ση, τα φώτα και όλα τα πάνελ του ASX είναι κοινά 
με το Captur, ενώ στο κέντρο της πίσω πόρτας 
υπάρχει ολογράφως το Mitsibishi. Στο εσωτερι-
κό η εικόνα είναι παραπάνω από γνώριμη και 
πρακτικά αλλάζει μόνο το λογότυπο στο κέντρο 
του τιμονιού. Έτσι έχουμε την ίδια σχεδίαση με 
το Captur από άκρη σε άκρη, τα ίδια χειριστή-
ρια, ακόμη και την ίδια οθόνη για το σύστημα 
infotainment.

Η νέα γενιά Mitsubishi ASX θα εξοπλίζεται με μια 
γκάμα κινητήρων που σχεδιάστηκαν για την αγο-
ρά της Ευρώπης. Έτσι στην κορυφή της γκάμας θα 
βρεθεί το plug-in hybrid (PHEV)  μοντέλο με κι-
νητήρα βενζίνης 1,6lt, δύο ηλεκτροκινητήρες και 
το αυτόματο multi-mode  κιβώτιο της Renault. Θα 
ακολουθήσει η αυτοφορτιζόμενη υβριδική έκδο-
ση, επίσης με έναν κινητήρα βενζίνης 1,6 lt και 
2 ηλεκτροκινητήρες, αλλά με αισθητά μικρότερης 
χωρητικότητας μπαταρία (1,3 kWh αντί για 10,5 
kWh στο PHEV). Η γκάμα του ASX περιλαμβάνει 
ακόμη τον γνώριμο 1,3 lt turbo βενζίνης, mild 
hybrid, με επιλογή 6-τάχυτου μηχανικού ή αυτό-
ματου κιβωτίου 7 σχέσεων αλλά και τον 3-κύλιν-
δρο 1000άρη turbo βενζίνης, που θα αποτελέσει 
και το entry level σύνολο στη γκάμα του ASX.

Ανάμεσα στις τεχνολογίες ασφάλειας, η 
Mitsubishi εκμεταλλεύεται τα γνώριμα συστή-
ματα της Renault. Έτσι το ASX θα έχει επιλέξιμα 
προφίλ οδήγησης μέσω του Multi-Sense διακό-
πτη, τεχνολογίες υποστήριξης όπως το MI-PILOT 
με υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφο-
ρίας, Adaptive Cruise Control (ACC) και Lane 
Centering Assist (LCA).

Jeep Wrangler 
Willys 4xe
ΜΕ ΕΜΠΝΕΎΣΗ ΆΠΟ ΕΝΆ ΟΝΟΜΆ ΟΡΟΣΗΜΟ 
στην παγκόσμια ιστορία, η Jeep παρουσιάζει το 
εξηλεκτρισμένο Jeep Wrangler Willys 4xe με 380 
ίππους, 637 Nm ροπής, αλλά ακόμα υψηλότερες 
δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου.

Η Jeep συνεχίζει να ενισχύει τη γκάμα επιλογών 
εξηλεκτρισμένης κίνησης, παρουσιάζοντας το 
Wrangler Willys 4xe. Πρόκειται για ένα Plug-
in Hybrid μοντέλο εμπνευσμένο από το θρυ-

λικό όνομα που δημιούργησε τη μάρκα Jeep, αλλά και 
μια ολόκληρη κατηγορία οχημάτων. Το σύγχρονο Willys 
4xe εφοδιάζεται με το γνωστό από την υπόλοιπη σειρά 
Wrangler 4xe Plug-in Hybrid σύστημα. Καρδιά του συ-
στήματος είναι ένας αποδοτικός Turbo βενζινοκινητήρας 
2 λίτρων που σε συνδυασμό με δύο ηλεκτροκινητήρες 
αποδίδει 380 ίππους και 637 Nm ροπής. Σε συνδυασμό 
με την μπαταρία των 17 kWh, το εξηλεκτρισμένο Willys 
μπορεί να κινηθεί για έως και 50 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικά.

Αντίστοιχα εντυπωσιακό είναι το σύστημα τετρακί-
νησης Selec-Trac που δίνει τη δυνατότητα κίνησης 
σε όλους τους τροχούς κατ’ επιλογή, ακόμα και στην 
αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Τιμώντας την παράδοση του 
ονόματος, το Willys 4xe αξιοποιεί μια σειρά στοιχείων 
που βελτιώνουν περαιτέρω τις ήδη κορυφαίες επιδόσεις 
του Wrangler 4xe στις εκτός δρόμου διαδρομές. Αυτές 
περιλαμβάνουν ειδική ανάρτηση που αυξάνει την από-
σταση από το έδαφος στα 25,7 εκ., mud-terrain ελαστικά 
LT255/75R17C ακόμα πιο κοντή τελική σχέση μετάδο-
σης, αλλά και επιπλέον προστατευτικά για το αμάξωμα.

Εξωτερικά εκτός από τις μαύρες ζάντες των 17’’ με τα 
off-road ελαστικά, η μαύρη μάσκα και το χακί χρώμα 
δίνουν το στίγμα του εξηλεκτρισμένου Willys. Κάτω 
από το πίσω κάθισμα φιλοξενείται η μπαταρία των 96 
στοιχείων με τάση 400 Volt και 17 kWh χωρητικότητα, 
απόλυτα προστατευμένη από τα στοιχεία της φύσης, έτσι 
ώστε το αυτοκίνητο να περνά με άνεση ακόμα και από 
υδάτινα κολλήματα ύψους 76 εκατοστών.

Το όνομα Willys γεννήθηκε μέσα στη δίνη του 2ου Π.Π. 
στον οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο. «Το Jeep ήταν ένα 
από τα τρία καθοριστικής σημασίας όπλα των Η.Π.Α. στο 
2ο Π.Π.». Η παραπάνω φράση του Προέδρου Αϊζενχά-
ουερ σημειώνει με εμφατικό τρόπο τη σημαντικότητα 
του οχήματος που εκτός των άλλων αποτέλεσε και την 
αφετηρία της θρυλικής μάρκας που σύντομα έγινε συ-
νώνυμο των πολιτικών οχημάτων 4x4 και στη συνέχεια 
των SUV. Σήμερα, η Jeep εκπονεί ένα δυναμικό πλάνο 
εξηλεκτρισμού της γκάμας της στο πλαίσιο του στρατη-
γικού πλάνου της Stellantis, Dare Forward 2030. Ήδη 
στην Ευρώπη το σύνολο της γκάμας των επιβατικών 
μοντέλων αποτελείται από εξηλεκτρισμένες εκδόσεις 
(e-Hybrid και Plug-in Hybrid 4xe), ενώ στις Η.Π.Α. το 
Jeep Wrangler 4xe είναι το πλέον δημοφιλές Plug-in 
Hybrid της αγοράς.
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Με έδρα στη Σενζέν της Κίνας, η BYD (Build 
Your Dreams) είναι ένας παγκόσμιος κολοσσός 
αφοσιωμένος σε ένα ενεργειακά βιώσιμο μέλλον 
για όλη την ανθρωπότητα. Ιδρύθηκε το 1995, 
ως start-up εταιρεία καινοτομίας με αρχικό 
αντικείμενο την έρευνα στις τεχνολογίες μπατα-
ριών. Σταδιακά, η BYD επεκτάθηκε και σε άλλα 
τεχνολογικά πεδία, πάντα με στόχο την αειφορία 
και το μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η 
εταιρεία γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη και εξελί-
χθηκε σε μία παγκόσμια δύναμη, με σημαντική 
παρουσία στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχα-
νίας, της παραγωγής και αποθήκευσης ενέρ-
γειας, των ηλεκτρονικών και των ηλεκτρικών 
σιδηροδρόμων μονής τροχιάς.

Ειδικά στον τομέα της αυτοκίνησης, η BYD κατα-
σκευάζει αποκλειστικά εξηλεκτρισμένα ή αμιγώς 
ηλεκτρικά οχήματα, χρησιμοποιώντας για αυτά 
τον όρο New Energy Vehicles. Η BYD στην 
Ευρώπη έχει δυναμική παρουσία στα ηλεκτρικά 
επαγγελματικά οχήματα, ενώ είναι πρώτη σε 
πωλήσεις ηλεκτρικών λεωφορείων. Σήμερα, μόνο 
στην Ευρώπη τα αμιγώς ηλεκτρικά ή εξηλεκτρι-
σμένα λεωφορεία της BYD κυκλοφορούν σε πε-
ρισσότερες από 23 χώρες και 100 μεγαλουπόλεις, 
με τα νούμερα αυτά να εκτοξεύονται σε περισ-
σότερες από 70 χώρες και 400 μεγαλουπόλεις σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Στην ήπειρό μας, υπολογίζε-
ται ότι ήδη κυκλοφορούν ή βρίσκονται σε στάδιο 
παραγγελίας περισσότερα από 2.600 ηλεκτρικά 
λεωφορεία της BYD.

Εισαγωγέας των ηλεκτρικών επαγγελματικών 
οχημάτων και λεωφορείων της BYD στην Ελλάδα 
είναι η εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, 
η οποία φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια επιτυχη-
μένης επιχειρηματικής παρουσίας στη χώρα μας.

Τα “ειδικά”  
Ford Raptor  
της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας
Η Ford Βροχίδης-Χατζής επι-
μελήθηκε την κατασκευή δύο 
ειδικών Ford Ranger που πρό-
σφατα απέκτησε η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. Τα δύο 
οχήματα ειδικής κατασκευής 
ήταν μέρος της συνολικής δωρεάς 
που έγινε από το ίδρυμα Παύλου 
και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, 
οι ιδρυτές του οποίου ήταν μέλη 
τής οικογένειας των ιδρυτών της 
Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. Το ίδρυμα 
επέλεξε για τη δωρεά δύο pick up 
μοντέλα, ένα Ford Ranger και ένα 
Ford Raptor. 
Με την εμπειρία και τεχνογνωσία 
της Ford Βροχίδης-Χατζής στη 
Θεσσαλονίκη, τα δύο οχήματα 
απέκτησαν ειδικό διοικητικό, 
διασωστικό και πυροσβεστικό 
εξοπλισμό. Πλέον αποτελούν 
μέρος του στόλου της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας που θα 
χρησιμοποιούνται σε ιδιαίτερα 
απαιτητικές συνθήκες.

Greece – Sahara 2022:  
Περιπέτεια ανάμεσα σε δύο Ηπείρους
Στις 29 Σεπτεμβρίου μια ομάδα φίλων των εκτός δρόμου διαδρομών και της 
περιπέτειας ξεκίνησαν για ένα επικό ταξίδι 2.500χλμ., ενώνοντας την Ελλάδα 
με την έρημο Σαχάρα. Ανάμεσα στις συμμετοχές και ένα πολύ ξεχωριστό Jeep 
Wrangler με οδηγό τον κ. Άκη Αθανασιάδη, ο οποίος μεταφέρει το μήνυμα 
“Go anywhere, Do anything” της Jeep σε αυτή την ξεχωριστή αποστολή. Στο 
Greece – Sahara 2022 συμμετέχουν 11 αυτοκίνητα με συνολικά 22 άτομα πλή-
ρωμα. Η αποστολή είναι προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί στην Αθήνα μετά 
από 13 ημέρες, την Τρίτη 11 Οκτωβρίου. 

Εκτός από εξαιρετικά ικανά οχήματα, τα Jeep, φημίζονται και για τις κορυφαίες 
δυνατότητες εξατομίκευσης που προσφέρουν. Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί 
και το Jeep Wrangler TJ (2002) του κ. Άκη Αθανασιάδη, το οποίο συμμετέχει 
στο Greece-Sahara 2022, με κύριο πεδίο δράσης την έρημο της Σαχάρας. Με 
στόχο τη μέγιστη ασφάλεια και πρόβλεψη κάθε πιθανής δυσκολίας, το στιβαρό 
TJ αναβαθμίστηκε με μια σειρά χαρακτηριστικών όπως αμορτισέρ Rancho και 
ελατήρια Rubicon Express 4.5”, χειροποίητο σύστημα ανάρτησης Long Arm 
4-link. αντιστρεπτικές με δυνατότητα αποσύνδεσης, Slip Yoke Eliminator 
kit με πτυσσόμενο ενισχυμένο άξονα μετάδοσης, ενισχυμένους εμπρός/πίσω 
προφυλακτήρες με σημεία πρόσδεσης και D-Rings, εργάτη 12.000lbs με συν-
θετικό σχοινί, ζάντες 15x10 ET-46 με ελαστικά BFGoodrich Mud Terrain KM3 
33x12.5xR15 και bucket καθίσματα και ζώνες ασφαλείας 4 σημείων.

Η προετοιμασία του Wrangler ακολούθησε μια πολύμηνη διαδικασία έτσι ώστε 
να διασφαλιστεί η καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του αυτοκινήτου. 
Εκτός από τις μηχανολογικές μετατροπές που ανέλαβε η 4wFreakz και τις 
βαφές από την Billcustom Detail Salon, το αειθαλές TJ πέρασε και από έναν 
εκτεταμένο τεχνικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις της Jeep Σφακιανάκης.

Η Karenta επισκευάζει επισήμως τα Tesla
Η Karenta ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την Tesla ως εγκεκρι-
μένο μέλος του δικτύου συνεργείων επισκευής αμαξώματος των οχημάτων του 
κατασκευαστή στην Ελλάδα. Από μικρές επισκευές βαφής έως εργασίες επισκευής, 
το πιστοποιημένο συνεργείο της Karenta προσφέρει υπηρεσίες στους κατόχους 
αυτοκινήτων Tesla. Το δίκτυο εγκεκριμένων συνεργείων από την Tesla πληροί τα 
υψηλότερα πρότυπα μέσω αυστηρής εκπαίδευσης και αξιολογήσεων.

Το εγκεκριμένο συνεργείο της Karenta για τα οχήματα Tesla βρίσκεται στη οδό 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 & Αρχαίου Θεάτρου στην Αργυρούπολη, παρέχει τη δυνα-
τότητα υποδοχής οχήματος αδιάλειπτα, 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδο-
μάδα καθώς και την δυνατότητα ταχυφόρτισης του οχήματος με φορτιστή 180kw.

Ημερίδα για την ηλεκτροκίνηση στις Σέρρες
Ενημερωτική ημερίδα για την ηλεκτροκίνηση και την εγκατάστα-
ση φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων πραγματοποιήθηκε στο 
επιχειρηματικό κέντρο των Σερρών «SEREXPO- Χρήστος Μέγκλας». 
Η ημερίδα προσέλκυσε ενδιαφερόμενους από το χώρο της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και του επιχειρείν, οι οποίοι ενημερώθηκαν για 
τους τρόπους και τις καλές πρακτικές για την οικοδόμηση ενός 
βιώσιμου μέλλοντος για τις τοπικές επιχειρήσεις και την κοινό-
τητα μέσω της ηλεκτροκίνησης. Αντικείμενο της ημερίδας ήταν 
η δημιουργία ενός ικανοποιητικού δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης, και της 
διασύνδεσης αυτού του δικτύου με ανάλογο δίκτυο στη Βουλγαρία, 
ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διασυνοριακή μετακίνηση 
των χρηστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητι-
κότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και τελεί υπό την 
αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητου Οχήματος (ΕΛ.
ΙΝ.Η.Ο.). Συνδιοργανωτής της ημερίδας η αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρεία «Ινστιτούτο Βιωσιμότητας και Ασφάλειας» με το διακριτι-
κό τίτλο «Ζήτημα Ζωής».

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

eSports WRC:  
Ο παγκόσμιος τελικός στην Ελλάδα
Με πανηγυρικό τρό-
πο ολοκληρώθηκε το 
διήμερο-γιορτή για τον 
κόσμο των eSports, με τη 
χώρα μας να φιλοξενεί 
για δεύτερη συνεχόμενη 
φορά τον Παγκόσμιο 
Τελικό του eSports WRC. 
Η Ελλάδα δεν επιλέχθηκε 
τυχαία γι’ αυτήν τη διορ-
γάνωση, καθώς τα διαπι-
στευτήρια που κατέθεσε 
πέρυσι κρίθηκαν απόλυτα 
ικανοποιητικά, την ίδια 
ώρα που η ενέργεια του 
Υφυπουργείου Αθλητι-
σμού που οδήγησε σε 
νομοθετική αναγνώριση 
του ηλεκτρονικού αθλη-
τισμού. (ν. 4908/2022), 
έδωσε στην Ελλάδα μια 
ισχυρή θέση στον διεθνή 
χάρτη των eSport.

Η BYD στην Ελλάδα από την Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

Στον μεγάλο τελικό που διεξήχθη στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα «Κασι-
μάτης» του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας, ήταν για δεύτερη συνεχή χρονιά 
ο Lohan ‘Nexl’ Blanc ο «οδηγός» που θριάμβευσε. Ο 23χρονος Γάλλος gamer 
κατέκτησε τον τέταρτο παγκόσμιο τίτλο του σε πέντε χρόνια, μετά τις επιτυχί-
ες που είχε στις αντίστοιχες διοργανώσεις του 2017, του 2019 και του 2021. 
Οι εικονικές μάχες ξεκίνησαν λίγο πριν την έναρξη της εντυπωσιακής υπερει-
δικής διαδρομής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, με τον πρώτο επίσημο ελληνικό 
τελικό. Ανάμεσα στους 14 παίκτες που διαγωνίστηκαν στο eSports WRC, ήταν 
αθλητές από σωματεία-ιδρυτικά μέλη της υπό σύσταση αθλητικής Ομοσπον-
δίας Ηλεκτρονικού Αθλητισμού της χώρας μας. Ο Γιάννης Αντωνιάδης ήταν 
ο Έλληνας που επικράτησε και εξασφάλισε την wild card για τους παγκόσμι-
ους ημιτελικούς, στους οποίους συμμετείχαν ακόμα οκτώ φιναλίστ -από τους 
συνολικά 15.000 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο-, όπως αυτοί προέκυψαν 
έπειτα από τις εικονικές μάχες που έδωσαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

H τελική τετράδα (Sami-Joe Abi-Nakhle, Lohan ‘Nexl’ Blanc, I John 
‘Izamusing’ Bebnowicz-Harris και Marco ‘Botti Jr’ Botinelli), διαγωνίστηκε 
στο WRC 10 και ειδικότερα σε τέσσερις ειδικές διαδρομές, των Ράλλυ Μόντε 
Κάρλο, Φινλανδίας, Ιαπωνίας και του Ράλλυ Ακρόπολις του 1983. Μετά από 
συγκλονιστικές μάχες σε μικτές συνθήκες όπως και επιφάνειες, ήταν τελικά 
ο Lohan ‘Nexl’ Blanc αυτός που επικράτησε προσθέτοντας ακόμα έναν τίτλο 
στο ήδη πλούσιο παλμαρέ του.



12                        •  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022  •                         13

Mercedes-Benz
Η πολυτελής μάρκα παρατάχθηκε στην 
Auto & e-Mobility με τη σειρά των EQ 
μοντέλων της και των eVans της. Σε ένα 
χώρο 330 τ.μ. οι επισκέπτες απόλαυσαν 
την εντυπωσιακή EQS, την ηλεκτρι-
κή και υπερπολυτελή λιμουζίνα της 
Mercedes-Benz. Αυτή ήταν πλαισιωμένη 
από τις επίσης ηλεκτρικές ΕQA, EQB, 
EQE, EQV, αλλά και τα επαγγελματικά 
eVito Tourer, eVito Van & eSprinter Van.

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

Αυτοκίνητα στην 86η ΔΕΘ 
με την έκθεση  
Auto & Ε-mobility

Η ΆΎΤΟΚΙΝΗΣΗ είχε τη δική της θεματική ενότητα στην 86η ΔΕΘ 
με τη θεματική ενότητα Auto & Ε-mobility, στο Περίπτερο 17

Μεγάλο πλήθος επισκεπτών 
έδωσε το παρόν στην 86η 
ΔΕΘ, για να γνωρίσει τη 
θεματική ενότητα του 

αυτοκινήτου Auto & Ε-mobility. Η 
θεματική ενότητα έδωσε τη δυνατό-
τητα στους επισκέπτες να ενημερω-
θούν και να δουν από κοντά τα ση-
μαντικότερα ηλεκτρικά και υβριδικά 
αυτοκίνητα καθώς επίσης και τις 
εξελίξεις στη μικροκινητικότητα.

Στο περίπτερο 17 της 86ης Διεθνούς 
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης βρέθηκαν 
όλα τα καινούργια ηλεκτρικά και 
υβριδικά μοντέλα των εταιρειών 
Hyundai, Mercedes-Benz, Citroen, 
Peugeot, DS, Opel, Ford, Renault, 
Dacia και Ecocar. Στη διάρκεια των 
εγκαινίων, τη θεματική ενότητα του 
αυτοκινήτου επισκέφθηκαν και ενη-
μερώθηκαν ο Υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιά-
δης, ο Υφυπουργός Μεταφορών και 
Υποδομών κ. Μιχάλης Παπαδόπου-
λος και η Γενική Γραμματέας του 
Υπουργείου Ενέργειας κ. Αλεξάνδρα 
Σδούκου.

Hyundai
Το πρώτο στάντ που συναντούσε κανείς στο Περίπτερο 17 ήταν αυ-
τό της Hyundai. Η μάρκα παρουσίασε στη ΔΕΘ την εξηλεκτρισμένη 
γκάμα της, με αιχμή του δόρατος το εντυπωσιακό IONIQ 5. Το 
παρόν έδωσαν το Kona Electric, το plug-in υβριδικό Tucson και για 
πρώτη φορά το ολοκαίνουριο Santa-Fe, το μεγάλο SUV που ξεκινά 
την πορεία του και στην ελληνική αγορά.

Peugeot –  
Citroen – DS
Σύσσωμη η εταιρία Γιαννί-
ρης Α.Ε. έδωσε ένα βροντε-
ρό παρόν με τις δικές της 
ηλεκτροκίνητες προτάσεις. 
Πόλο έλξης αποτέλεσε το μι-
κροσκοπικό Ami, ένα όχημα 
μικροκινητικότητας που λα-
τρεύουν μικροί και μεγάλοι. 
Βεβαίως στο σταντ της εται-
ρείας βρέθηκαν ακόμη τόσο 
το ηλεκτρικό Peugeot e2008 
όσο και τα plug-in υβριδικά 
308 και DS 4 E-Tense.

Opel
Σε πρώτη εμφάνιση στην Ελλάδα, η Opel παρουσίασε (για λίγες ημέρες) το Rocks-e. Τη δική της πρόταση 
στην κατηγορία των micro-cars, που θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα μετά την άνοιξη του 2023. Φυσικά τα 
ηλεκτρικά Opel Corsa-e και Mokka-e ήταν εκεί, μαζί με το Corssland Hybrid.

Ford
Τα μάτια όλων στο σταντ της Βροχίδης-Χατζής ήταν 
στραμμένα στη Mustang Mach-E GT, ένα από τα 
εντυπωσιακότερα (και ταχύτερα) μοντέλα της έκθεσης. 
Πρόκειται για την ισχυρότερη εκδοχή της ηλεκτρικής 
Mach-E, με 487 ίππους και 500 χλμ. αυτονομίας. Δί-
πλα της στάθηκε η plug-in hybrid έκδοση του Kuga, 
ενώ βεβαίως δε θα μπορούσε να απουσιάζει και το 
Puma, η ήπια υβριδική πρόταση της μάρκας στην κα-
τηγορία των B-SUV. Ωστόσο ενδιαφέρον είχαν και οι 
εξηλεκτρισμένες προτάσεις για τους επαγγελματίες, με 
το νέο Ε-Transit να δίνει επίσης το παρόν στη ΔΕΘ.

Renault – Dacia
Η Viokar Plus, επίση-
μος διανομέας Renault 
και Dacia στη δυτική 
Θεσσαλονίκη, ήταν στην 
έκθεση με τρία μοντέλα. 
Το πλήρως υβριδικό Clio 
E-Tech, το ήπια υβριδι-
κό Arkana (που επίσης 
διατίθεται και ως πλήρως 
υβριδικό), αλλά και το 
Dacia Duster LPG. 
Το μοναδικό μοντέλο της 
έκθεσης που δεν έχει 
ίχνος εξηλεκτρισμού, 
ωστόσο προσφέρει λόγω 
συστήματος υγραερίου 
εξαιρετική οικονομία.

Ecocar
Η ελληνική Ecosun 
παρουσίασε ολόκληρη τη 
σειρά ecocar, τα γνωστά 
ηλεκτρικά οχήματα μικρο-
κινητικότητας. 

Σημαντικό είναι να ανα-
φέρουμε πως τα ecocar 
συναρμολογούνται στην 
Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, 
ενώ οι μπαταρίες των ηλε-
κτρικών οχημάτων είναι 
εξ’ ολοκλήρου ελληνικής 
κατασκευής. 

Την πρώτη του πανελλα-
δική εμφάνιση πραγματο-
ποίησε και το Pocco, η νέα 
πρόταση της εταιρείας στα 
micro-cars με σημαντικές 
αναβαθμίσεις (έναντι του 
ecocar) στους τομείς της 
ποιότητας, της άνεσης και 
της αυτονομίας.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το επόμενο 
επίπεδο στην 
ασφάλεια των 
αυτοκινήτων!

Ρωτήστε οποιονδήποτε άνθρωπο στον δρόμο τι του έρχεται στο μυαλό 
όταν σκέφτεται τα αυτοκίνητα της Volvo και πολλοί θα απαντήσουν 
«ασφάλεια». Και στο νέο Volvo EX90 η μάρκα ανεβάζει τον πήχη ακόμη 
ψηλότερα! Το μοντέλο θα αποτελέσει την αμιγώς ηλεκτρική ναυαρχί-

δα των SUV για τη σουηδική μάρκα και θα αποκαλυφθεί στις 9 Νοεμβρίου. Η 
ασφάλεια που παρέχεται στον βασικό εξοπλισμό του EX90 θα είναι αυξημένη σε 
σχέση με κάθε προηγούμενο αυτοκίνητο Volvo, ενώ το μοντέλο αναμένεται να 
ξεχωρίσει και για την καινοτομία του.

Σύμφωνα με τη Volvo, το EX90 θα είναι η αρχή μιας νέας εποχής για τη μάρκα, 
που οδηγεί προς το μέλλον την κληρονομιά της στην ασφάλεια, την ποιότητα 
και την καινοτομία.

Τι να περιμένουμε από το νέο Volvo EX90;
Είναι ένα αυτοκίνητο που – σύμφωνα με την εταιρία – σχεδιάστηκε για 
να κατανοεί τόσο εμάς τους ίδιους όσο και τον χώρο που το περιβάλλει, 
ώστε να βοηθά να παραμείνουμε ασφαλείς εμείς, οι αγαπημένοι μας και οι 
άλλοι χρήστες του δρόμου. Επιπλέον, μπορεί να γίνεται πιο έξυπνο και πιο 
ασφαλές με την πάροδο του χρόνου, καθώς μαθαίνει από τα νέα δεδομένα 
και δέχεται αναβαθμίσεις.

Η τελευταία τεχνολογία ασφαλείας που ανέπτυξε η Volvo βασίζεται στην 
κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως προκύπτει παγίως από 
δεκαετίες έρευνας στην ασφάλεια. Η απόσπαση προσοχής και η κούραση 
είναι δεδομένα της ζωής, και ταξιδεύουν μαζί μας. Άλλωστε μπορεί να μην 
είμαστε πάντοτε στα καλύτερά μας για τον οποιονδήποτε λόγο. Και στην κί-
νηση, το να συμβεί κάτι αδιανόητο είναι θέμα μόλις λίγων δευτερολέπτων. 
Το EX90 έρχεται με μία «αόρατη ασπίδα ασφαλείας» που περιλαμβάνει την 
πιο πρόσφατη τεχνολογία στους αισθητήρες, η οποία επιτρέπει στο αυτοκί-
νητο να καταλαβαίνει αυτό που νιώθουμε αλλά και τον κόσμο γύρω μας.

Αισθητήρες LiDAR, κάμερες και ραντάρ υποστηρίζονται από πλατφόρμα 
κεντρικού υπολογιστή και λογισμικό, συνεργάζονται και δημιουργούν 
σε πραγματικό χρόνο μία άποψη 360 μοιρών για τον κόσμο. Το LiDAR 
αισθάνεται τον δρόμο μπροστά, ημέρα ή νύχτα, και σε ταχύτητες αυτοκι-
νητόδρομου. Μπορεί να δει μικρά αντικείμενα εκατοντάδες μέτρα μακριά, 
δημιουργώντας περισσότερο χρόνο για πληροφόρηση, δράση και αποφυγή. 
Οι αισθητήρες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση έως και 20% των ατυ-
χημάτων που έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΆΙΡΟ Η VOLVO ΘΆ ΆΠΟΚΆΛΎΨΕΙ το 
EX90 που θα αποτελέσει και την αμιγώς ηλεκτρική 
ναυαρχίδα στη γκάμα της μάρκας. Και όπως κάθε 
νέο Volvo, το EX90 θα είναι γεμάτο τεχνολογία.

Μέσα από τα «μάτια»  
του αυτοκινήτου
To LiDAR (Light Detection and Ranging) είναι 
μία μέθοδος απομακρυσμένου εντοπισμού που 
χρησιμοποιεί φως με τη μορφή παλμικού λέιζερ 
για να μετρήσει αποστάσεις με υψηλή ακρίβεια 
και πιστότητα. Η διαφορά που μπορεί να κάνει το 
LiDAR για την ασφάλεια στην πραγματική ζωή εί-
ναι αξιοσημείωτη. Η έρευνα της Volvo υποδεικνύει 
ότι η προσθήκη LiDAR σε ένα αυτοκίνητο μπορεί 
να ελαττώσει τα ατυχήματα με σοβαρή έκβαση έως 
και 20%, καθώς και να βελτιώσει την αποφυγή 
σύγκρουσης έως και 9%.

Η τεχνολογία LiDAR ενσωματώνεται στην οροφή 
του EX90, με προοπτική τη σταδιακή γενίκευση 
της χρήσης της. Μπορεί να ανιχνεύσει πεζούς σε 
αποστάσεις έως και 250 μέτρα, καθώς και κάτι τό-
σο μικρό και σκουρόχρωμο όσο ένα ελαστικό πάνω 
σε ένα μαύρο οδόστρωμα, 120 μέτρα μπροστά. Όλα 
αυτά, με κίνηση σε ταχύτητες αυτοκινητόδρομου. 
Και καθώς δεν βασίζεται στο φως, όπως μία κάμε-
ρα, μας προσέχει ημέρα και νύχτα.

Το αυτοκίνητο όχι μόνο θα μπορεί να παρέμβει 
και να βοηθήσει τον οδηγό, αλλά θα έχει και μία 
καλύτερη κατανόηση του πότε απαιτείται αυτό και 
του πώς μπορεί να βοηθήσει με τον καλύτερο τρό-
πο. Η κατανόηση του εξωτερικού κόσμου από τα 
αυτοκίνητά, σε συνδυασμό με την ικανότητά τους 
να κατανοούν καλύτερα την προσοχή του οδηγού, 
αποτελούν επίσης ζωτικά τμήματα της επερχόμε-
νης τεχνολογίας για την αυτόνομη οδήγηση.

Κανείς δε ξεχνιέται πίσω
Μία νέα λειτουργία εσωτερικών ραντάρ της Volvo 
σχεδιάστηκε για να λειτουργεί με όση ακρίβεια και 
ευαισθησία απαιτείται, ώστε να εντοπίζει τις ελάχι-
στες κινήσεις σε κλίμακα μικρότερη του χιλιοστού, 
όπως εκείνες ενός νηπίου που κοιμάται. Είναι η 
πρώτη τέτοια λειτουργία που καλύπτει ολόκληρο το 
εσωτερικό του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένου 
του πορτμπαγκάζ.

Το νέο αυτό σύστημα ραντάρ, που επίσης θα 
περιλαμβάνεται στο EX90, σχεδιάστηκε για να 
βοηθήσει στην αντιμετώπιση μίας τραγωδίας που 
αποδείχτηκε σκληρή πραγματικότητα για πάρα 
πολλές οικογένειες. Οι στατιστικές της κυβέρνησης 
των ΗΠΑ δείχνουν ότι από το 1998 περισσότερα 
από 900 παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες πέθαναν, 
έχοντας ξεχαστεί μέσα σε αυτοκίνητα που ανέπτυ-
ξαν υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό 
ότι η πλειοψηφία αυτού του είδους των θανάτων 
συμβαίνει επειδή κάποιοι ξεχνούν ότι το παιδί τους 
βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο εκείνη τη στιγμή.

Η λειτουργία αυτή θα περιλαμβάνεται σταδιακά 
και σε άλλα μοντέλα Volvo. Βασίζεται σε αισθητή-
ρες ενσωματωμένους στην κονσόλα οροφής, στα 
φώτα ανάγνωσης και στον χώρο αποσκευών του 
αυτοκινήτου. Αυτού καλύπτουν το εσωτερικό σε 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος και εντοπίζουν 
εάν ένα παιδί ή ένα κατοικίδιο έχει απομείνει στο 
αυτοκίνητο, συμπεριλαμβανομένου του χώρου 
αποσκευών.

Κάθε φορά που θα προσπαθούμε να κλειδώσουμε 
το αυτοκίνητο, το σύστημα εσωτερικών ραντάρ 
ενεργοποιείται και προσδιορίζει εάν το αυτοκίνη-
τό είναι κενό από ανθρώπους ή κατοικίδια, πριν 
επιτρέψει το κλείδωμά του. Εάν ένα μέλος της 
οικογένειας ή κατοικίδιο εντοπιστεί, το αυτοκίνητο 
θα παραμείνει ξεκλείδωτο και θα εμφανίσει στην 
κεντρική οθόνη του μία υπενθύμιση να ελέγξουμε 
την καμπίνα για επιβάτες. Το σύστημα κλιματι-
σμού του αυτοκινήτου μπορεί να παραμείνει σε 
λειτουργία εάν άνθρωποι ή ζώα εντοπιστούν στην 
καμπίνα, ώστε να νιώθουν πιο άνετα. Αυτό μπορεί 
επίσης να βοηθήσει στο να μειωθεί ο κίνδυνος 
υποθερμίας ή θερμοπληξίας.

Το νέο Volvo EX90 θα αποκαλυφθεί στις 9 Νοεμ-
βρίου και θα αποτελέσει την αμιγώς ηλεκτρική ναυ-
αρχίδα των SUV για τη σουηδική μάρκα αλλά και 
ένα από τα πιο προηγμένα αυτοκίνητα στον κόσμο! 

Το αυτοκίνητο καταλαβαίνει όταν δεν 
είμαστε στα καλύτερά μας
Χρησιμοποιώντας δύο κάμερες για να εντοπιστούν πρώιμα σημάδια 
που δείχνουν ότι o οδηγός δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κα-
τάσταση, το σύστημα παρατηρεί τα μοτίβα βλέμματος του οδηγού. Με 
τη μέτρηση του χρόνου κατά τον οποίο ο οδηγός κοιτάζει στον δρόμο 
εμπρός, και λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές αποκλίσεις, το σύστημα 
κατανοεί πότε τα μάτια του οδηγού, και ενδεχομένως το μυαλό του, 
εστιάζουν κάπου αλλού εκτός από την οδήγηση.

Μήπως ο οδηγός κοιτάζει το δρόμο για πολύ λίγο; Μπορεί να είναι μία 
ένδειξη απόσπασης του βλέμματος, πιθανώς διότι κοιτάζει το τηλέ-
φωνο του. Μήπως, κοιτάζει το δρόμο πολύ; Αυτό μπορεί να είναι ένα 
σημάδι διανοητικής απόσπασης της προσοχής, κάτι το οποίο σημαί-
νει ότι ο οδηγός απορροφάται από τις σκέψεις του σε σημείο που δεν 
αντιλαμβάνεται αυτό που βλέπει.

Το χωρητικό τιμόνι επίσης παίζει ένα ρόλο. Ανιχνεύει εάν ο οδηγός 
απελευθερώνει τη λαβή του στο τιμόνι, παρακολουθώντας έτσι τη 
σταθερότητα των χειρισμών του. Η βοήθεια μπορεί να αρχίσει με ένα 
απλό σήμα προειδοποίησης που αυξάνει σε ένταση ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της κατάστασης. Εάν ο οδηγός δεν ανταποκριθεί στις αυ-
ξημένες και ξεκάθαρες προειδοποιήσεις, το αυτοκίνητο μπορεί ακόμη 
και να σταματήσει με ασφάλεια στην άκρη του δρόμου, στέλνοντας 
μία προειδοποίηση στους άλλους χρήστες της οδού μέσω των φώτων 
αλάρμ.
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Fiat 500…  
υβριδικό ή ηλεκτρικό;

Το 1957 το πρώτο 
500 έκανε πράξη 
τον εκδημο-
κρατισμό της 

αυτοκίνησης, κάνοντας 
εφικτή την απόκτηση 
ενός ατομικού μέσου 
μετακίνησης για το ευρύ 
κοινό. Το 2007 η δεύτερη 
γενιά έφερε το ξεχωριστό 
στιλ στην κατηγορία των 
αυτοκινήτων πόλης και 
σήμερα, το 500 διατί-
θεται και ως ηλεκτρικό 
επαναπροσδιορίζοντας 
την έννοια των αστικών 
μετακινήσεων.

Μαλιστα το ηλεκτρικό 
500 είναι το μοναδικό 
μοντέλο στην κατηγορία 
του που είναι διαθέσιμο 
σε τρεις τύπους αμα-
ξώματος (Hatchback, 
Cabrio & 3+1). Μια 
επιλογή η οποία είναι 
απόλυτα συμβατή με τη 
φιλοσοφία της μάρκας, 
όπου η καινοτομία, η 
πρακτικότητα και το στιλ 
συνυπάρχουν με ιδανικό 
τρόπο.

ΤΙ 
ΚΙ ΆΝ ΕΓΙΝΕ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ…  
το Fiat 500 παραμένει 

διαχρονικό και ταυτόχρονα 
μοναδικό! Ωστόσο αυτό που επίσης 

παραμένει είναι και υβριδικό, αφού η 
άφιξη της ηλεκτροκίνητης έκδοσης 

πρακτικά δεν “έκοψε το νήμα” 
του αγαπημένου 500 με 

θερμικό κινητήρα!

Αν και δεν τίθεται θέμα “κό-
ντρας” αναπόφευκτα όταν 
το ίδιο μοντέλο διατίθεται 
σε δύο τόσο ξεχωριστές 
εκδόσεις οι συγκρίσεις θα 
γίνουν. Ποιές είναι λοιπόν οι 
ομοιότητες και ποιές οι δια-
φορές ανάμεσα σε ηλεκτρικό 
και υβριδικό Fiat 500;

Κινητήρας και επιδόσεις: Προφανώς και η μεγαλύτε-
ρη διαφορά είναι στον κινητήρα. Το 500e είναι αμιγώς 
ηλεκτρικό, αποδίδει 118 ίππους και 220 Nm ροπής και 
επιταχύνει στα 100 km/h από στάση σε 9 δευτερόλεπτα. 
Τιμές σημαντικά διαφοροποιημένες από το 500 Hybrid, 
το οποίο αποδίδει 70 ίππους και 92 Nm ροπής, με το 
τυπικό 0-100 km/h να έρχεται σε 13,8 δευτ. Ωστόσο, το 
Hybrid έχει υψηλότερη τελική ταχύτητα στα 167 km/h 
αντί για 150, ηλεκτρονικά περιορισμένα, στο 500e.

Κατανάλωση και ρύποι: Και τα δύο μοντέλα 
προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση! 
Το ηλεκτρικό προσφέρει μέση τιμή κατά WLTP 
στα 14kW/100km, όταν το υβριδικό καίει 
5,3lt/100km. Επίσης και τα δύο αυτοκίνητα 
έχουν μηδενικα τέλη κυκλοφορίας και ελεύθε-
ρη είσοδο στο δακτύλιο, αφού εκπέμπουν κά-
τω από 120 g CO2/km. Το 500e δεν εκπέμπει 
ρύπους, ενώ το hybrid είναι στα 119gm/km.

Διαστάσεις: Τόσο ίδια… μα τόσο διαφορετικά! Το ηλεκτρικό 500 είναι διαφορετικό σχε-
δόν στα πάντα, με όλα τα πάνελ του οχήματος, την οροφή και τους τροχούς να είναι δια-
φορετικά. Πρακτικά είναι μεγαλύτερο κατά 61 χλστ. στο μήκος, κατά 56 χλστ. στο πλάτος 
και κατά 39 χλστ. στο ύψος. Επίσης έχει καλύτερη διαχείριση του εσωτερικού χώρου, με 
ένα εντελώς επίπεδο δάπεδο και μια αιωρούμενη κεντρική κονσόλα που απελευθερώνει 
χώρο στα πόδια των εμπρός επιβατών. Ωστόσο ηλεκτρικό και υβριδικό 500 μοιράζονται 
ακριβώς τον ίδιο όγκο στον χώρο αποσκευών, ο οποίος και στα δύο είναι 185 λίτρα. Οι 
μοναδικές σχεδιαστικές ομοιότητες των δύο μοντέλων είναι στην εταζέρα του χώρου απο-
σκευών (ακριβώς η ίδια και στα δύο) αλλά και στον γάντζο κλεισίματος του πορτ μπαγκάζ!

Τεχνολογία: Και τα δύο μοντέλα έχουν υψηλή 
τεχνολογία και οθόνες αφής στο εσωτερικό 
τους για το infotainment. To 500 Hybrid έχει 
οθόνη 7’’, ενώ το 500e τη νέα και μεγαλύτερη 
οθόνη 10,25’’. Επίσης το ηλεκτρικό έχει τεχνο-
λογίες αυτόματης οδήγησης επιπέδου 2, αν και 
το υβριδικό τα καταφέρνει εξίσου καλά με όλη 
την κλασική παλέτα συστημάτων, συμπεριλαμ-
βανομένου του cruise control και speed limiter.

Τιμή: Φυσικά και πρόκειται για δύο 
διαφορετικά αυτοκίνητα, ωστόσο το 
καθένα τοποθετείται ιδιαίτερα αντα-
γωνιστικά στην κατηγορία του. Το 
ηλεκτρικό ξεκινά από 25.550 ευρώ 
με την επιδότηση του προγράμμα-
τος Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ, ενώ το 
500 Hybrid ξεκινά από τις 15.800 
ευρώ στην βασική του έκδοση.

Ηλεκτρικό  
εναντίον  
υβριδικού;
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ΑΓΩΝΕΣ ΑΓΩΝΕΣ

Acropolis 
Rally: Ιστορικό 
«1-2-3» για  
τη Hyundai
ΣΕ ΜΙΆ ΧΡΟΝΙΆ που το Ράλλυ Ακρόπολις 
αναμφίβολα έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, η Hyundai 
Motorsport, έπειτα από 8 χρόνια πλήρους εμπλοκής 
ως κατασκευαστής, πέτυχε το πρώτο της «1-2-3» 
στο θεσμό!

Ήταν η υπερειδική διαδρομή στο ΟΑΚΑ -η οποία αναβάθμισε την 
εικόνα ολόκληρου του θεσμού την Πέμπτη το βράδυ- αλλά και η 
καθολική επικράτηση της Hyundai στο τέλος του αγώνα τα στοιχεία 
εκείνα που θα μείνουν στην ιστορία, προσθέτοντας ακόμα μία χρυ-

σή σελίδα του Ράλλυ Ακρόπολις σε όσα «γράφονται» επί 50 χρόνια στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ.

Η κορεατική ομάδα, κάτοχος δύο Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων στο WRC, 
χρειάστηκε να περιμένει 8 χρόνια μέχρι να προσθέσει και αυτό το επίτευγμα στο 
παλμαρέ της, συνδυάζοντάς το μάλιστα με την πρώτη της νίκη επί ελληνικού 
εδάφους. Αξίζει να αναφερθεί ότι η τελευταία φορά που ένας κατασκευαστής 
κατέκτησε και τα τρία σκαλιά του βάθρου στο Ράλλυ Ακρόπολις ήταν το 1989, 
οπότε η Lancia είχε κάνει το «1-2-3» με τις Delta Integrale και οδηγούς τους 
Miki Biasion, Didier Auriol και Alessandro Fiorio.

Ήδη από το βράδυ της 3ης ημέρας του αγώνα όλα έδειχναν ότι η Hyundai είχε 
όλες τις προϋποθέσεις για να φτάσει σε αυτό το ιστορικό αποτέλεσμα. Οι Thierry 
Neuville, Ott Tanak και Dani Sordo βρίσκονταν στις τρεις πρώτες θέσεις, και 
το μόνο που χρειάζονταν ήταν ο Ισπανός να κρατήσει τον Elfyn Evans με το 
Toyota Yaris Rally1 πίσω του. Η τύχη χαμογέλασε από νωρίς στη Hyundai, 
αφού το Yaris παρουσίασε πρόβλημα στο τούρμπο πριν από την πρώτη ειδική 
της ημέρας, με αποτέλεσμα ο Evans να εγκαταλείψει. Λίγη ώρα αργότερα, η 
Hyundai έδωσε σαφείς εντολές στους οδηγούς της να διατηρήσουν τις θέσεις 
τους, διασφαλίζοντας έτσι το ιστορικό αποτέλεσμα. Με τη νίκη του στη Wolf 
Power Stage, o Ott Tanak κατέκτησε επιπλέον πολύτιμους βαθμούς στην προ-
σπάθειά του για τον τίτλο, όπου αντίπαλός του παραμένει ο Kalle Rovanpera. Η 
εγκατάλειψη του Evans το πρωί επέτρεψε στον Pierre-Louis Loubet να αναρρι-
χηθεί στην 4η θέση, ισοφαρίζοντας το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει σημειώσει 
στο Πρωτάθλημα. Ο Takamoto Katsuta κράτησε ψηλά τη σημαία της Toyota 
τερματίζοντας έκτος, αν και στην ιαπωνική ομάδα μάλλον θα προτιμούσαν να 
ξεχάσουν το φετινό Ακρόπολις.

Οι Έλληνες
Ανάμεσα στα ελληνικά πληρώματα, 
την πρώτη θέση κατέκτησαν οι Λά-
μπρος Αθανασούλας-Νίκος Ζακχαίος 
με το Hyundai i20 N Rally2. Ακο-
λούθησαν οι Βασίλης και Γιάννης 
Βελάνης με ακόμα ένα Skoda Fabia 
Rally2, οι οποίοι είχαν μια έξυπνη 
στρατηγική που τους έφερε ψηλά 
στον τερματισμό. Την πρώτη τριάδα 
συμπλήρωσαν οι Νώντας Καρανι-
κόλας-Γιώργος Κακαβάς με το Ford 
Fiesta Rally3, εντυπωσιάζοντας στην 
πρώτη τους εμφάνιση με το συγκε-
κριμένο αυτοκίνητο.

Μαγευτικό ξεκίνημα!
Ωστόσο αν κάτι θα θυμόμαστε πε-
ρισσότερο από το φετινό Ακρόπολις, 
αυτό θα είναι χωρίς αμφιβολία η 
πανηγυρική υπερειδική στο ΟΑΚΑ 
και παρουσία 64.500 θεατών! Ήταν 
όλοι εκεί…οι κορυφαίοι οδηγοί και 
συνοδηγοί, οι ομάδες, καθώς και η 
πολιτική ηγεσία της Ελλάδας, που 
έχει αγκαλιάσει όπως ποτέ άλλοτε 
τον ιστορικό αγώνα του Παγκοσμίου 
Πρωταθλήματος Ράλλυ. Η ΕΚΟ Super 
Special Stage αναδείχθηκε αυτοστιγ-
μεί σε highlight της αγωνιστικής 
χρονιάς 2022, ένα γεγονός που θα 
μείνει ανεξίτηλα χαραγμένο στη μνή-
μη όσων συμμετείχαν ή παρακολού-
θησαν την πρώτη μάχη των πληρω-
μάτων με αντίπαλο το χρονόμετρο.

Θέαμα, ήχος και… μυρωδιά WRC 
απλώθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο 
της Αθήνας αμέσως μετά την πανη-
γυρική εκκίνηση του αγώνα, στέλνο-
ντας το μήνυμα της μοναδικότητας 
και της διαφορετικότητας του «Ράλλυ 
των Θεών» σε κάθε γωνιά του πλα-
νήτη. Άλλωστε, η εικόνα μεταδόθηκε 
«ζωντανά» σε 150 χώρες και περίπου 
50 εκατομμύρια τηλεθεατές!

Υπερειδική ΟΑΚΑ… 
μετά το Ακρόπολις!
Ο χώρος από τον οποίο εκκίνησε ο 
αγώνας, στο ΟΑΚΑ και στη διαδρομή 
των 2 χιλιομέτρων έμεινε δραστήριος 
και μετά τον αγώνα. Εκεί μέσα, την 
εβδομάδα που ακολούθησε, εκπαί-
δεύτηκαν σε θέματα οδικής και οδη-
γικής ασφάλειας στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., 
της Τροχαίας, του ΕΚΑΒ και του Λι-
μενικού. Την υπερειδική επισκέφθη-
καν ακόμα σχολεία με τους μαθητές 
να παρακολουθούν μαθήματα οδικής 
ασφάλειας, ενώ το δεύτερο αποκο-
ρύφωμα ήρθε με το All Stars Drift 
Race 2022, επίσης μέσα στην ειδικά 
διαμορφωμένη πίστα του ΟΑΚΑ.

Με αποκορύφωμα τον μεγάλο τελικό 
Drift, περίπου 5.000 θεατές από-
λαυσαν ένα συναρπαστικό θέαμα 
καπνού και ατελείωτων πλαγιολισθή-
σεων και μάλιστα με δωρεάν είσοδο 
στο Ολυμπιακό Στάδιο χάρη στην 
ευγενική παραχώρηση του χώρου 
από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

Την αυλαία στο ΟΑΚΑ έκλεισε ο αγώ-
νας All Stars Race, με 50 Έλληνες 
αγωνιζόμενους από διάφορες κατη-
γορίες του motorsport (Rally, Αναβά-
σεων, Ταχύτητας κ.λπ.). Σε μια αναμέ-
τρηση με το χρονόμετρο μπήκαν ανά 
δύο στην ασφάλτινη διαδρομή και 
έδωσαν την τελευταία παράσταση 
με αρκετό θέαμα, που απέσπασε το 
χειροκρότημα των θεατών.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

25 χρόνια Honda Civic Type R
ΕΞΙ ΓΕΝΙΕΣ CIVIC TYPE R φορούν το κόκκινο έμβλημα της Honda που σηματοδοτεί την κορυφαία σειρά 
επιδόσεων. Το «καυτό» μοντέλο κυκλοφορεί από το 1997 και χωρίς αμφιβολία είναι ένα από τα πιο  
ενδιαφέροντα μοντέλα με διάταξη «όλα μπροστά». Μπορεί το Honda Civic να γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια συνεχούς παραγω-

γής, ωστόσο είναι τα 25 χρόνια του Civic Type R που δημιουργούν έντο-
να συναισθήματα στους petrolheads όλου του κόσμου. Η έκδοση δηλαδή 
του Civic με αγωνιστικά γονίδια, που ξαναέγραψε τους κανόνες για τον 

ορισμό ενός hot hatch. Ένα μοντέλο με διάταξη «όλα μπροστά», κίνηση και κινητήρα 

εμπρός δηλαδή, μηχανικό κιβώτιο και εξαιρετική μηχανολογία, που παρέχει οδηγι-
κές συγκινήσεις όπως λίγα μπροσθιοκίνητα μοντέλα μπορούν.

Μέσα από πέντε γενιές, το Civic Type R αγαπήθηκε και κυρίως εξελίχθηκε σε ένα 
αυτοκίνητο πολύ υψηλών επιδόσεων. Και τώρα η Honda αποκαλύπτει τη νέα, έκτη 
γενιά, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον πήχη στα hot-hatch.

EK9 (1997 – 2000):  
Ενα προσιτό, εφικτό Type R  
για όλους
Το όνομα Type R εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο 
Honda NSX Type R του 1992, που ανέβασε τον πήχη 
των επιδόσεων και της δυναμικής ικανότητας, αλλά 
ήταν διαθέσιμο σε εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό. Η 
εφαρμογή της φιλοσοφίας Type R στο Civic ακολούθησε 
παρόμοιο «κώδικα δεοντολογίας» με το Integra και το 
NSX για να προσφέρει μία συναρπαστική οδική συμπε-
ριφορά που ανταμείβει τον οδηγό.

Το Civic Type R EK9 κυκλοφόρησε μόνο στην Ιαπωνική 
αγορά και είχε κορυφαίες προδιαγραφές για την επο-
χή. Μεταξύ αυτών και έναν κατασκευασμένο στο χέρι 
κινητήρα 1.6L DOHC VTEC που απέδιδε 116 ίππους 
στο λίτρο. Ακόμη ξεχώριζε από το ελαφρύ αμάξωμα με 
ραφές συγκόλλησης που μείωσαν το συνολικό βάρος σε 
μόλις1050 kg, σε συνδυασμό με ένα ελικοειδές δια-
φορικό περιορισμένης ολίσθησης (LSD), και μοναδικά 
εξαρτήματα ανάρτησης που μεταμορφώνουν πλήρως 
την οδηγική εμπειρία. Το EK9 έδωσε το έναυσμα για την 
αναζήτηση του απόλυτου hatchback με κινητήρα μπρο-
στά και κίνηση στους εμπρός τροχούς.

EP3 (2001 – 2005):  
Το Type R  
και στην Ευρώπη
Η δεύτερη γενιά του Civic Type R κυκλοφόρησε και 
σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ άλλων και λόγω της κατα-
σκευής της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το νέο αυτοκίνητο 
εισήγαγε έναν ολοκαίνουργιο και πλέον εμβληματικό 
κινητήρα της σειράς DOHC i-VTEC «K» με χωρητικότητα 
2,0 λίτρων που επαναπροσδιόρισε τις ικανότητες των 
δίλιτρων κινητήρων με φυσική αναπνοή.

Διέθετε αναβαθμισμένα φρένα, χειροκίνητο κιβώτιο 
έξι σχέσεων με πυκνή κλιμάκωση και ένα πλαίσιο που 
έκανε εκτεταμένη χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής για 
αύξηση της στατικής στρεπτικής ακαμψίας κατά 80% σε 
σχέση με το EK9. Η ανάρτηση με γόνατα ελέγχου γωνίας 
κάμπερ μπροστά και διπλά ψαλίδια πίσω συνδυάστηκαν 
με νέο σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση 
(EPS) και μεταβλητό λόγο υποπολλαπλασιασμού (VGR) 
για μία άκρως ανταποδοτική αίσθηση και πληροφόρηση 
από το τιμόνι.

FN2/ FD2 (2007 – 2011):  
Μια γενιά,  
δύο εκδοχές
Η τρίτη γενιά Civic Type R ήταν μοναδική υπό την έν-
νοια ότι η Ευρωπαϊκή και η Ιαπωνική έκδοση διέφεραν 
σημαντικά. Στην Ευρώπη κυκλοφόρησε η hatchback 
έκδοση που βασίστηκε στο FN2. Το μοντέλο διατήρησε 
τον 2-λιτρο κινητήρα, αλλά εισήγαγε ένα νέο πλαίσιο, 
που μετατόπισε το ρεζερβουάρ καυσίμου κάτω από τα 
εμπρός καθίσματα για βελτίωση των εσωτερικών χώρων 
και της ευελιξίας. Όπως και στο απλό Civic.

Οι Ιάπωνες, από την άλλη, είχαν στη διάθεσή τους 
το Civic Type R FD2 saloon, το οποίο προσέφερε μία 
ακόμα πιο εστιασμένη οδηγική εμπειρία. Είχε πρόσθετα 
στοιχεία όπως ένας ισχυρότερος κινητήρας K20A, ένα 
ελικοειδές LSD και ισχυρά φρένα Brembo. Το αυξημένο 
βάρος του saloon αντισταθμίστηκε με την εκτεταμένη 
χρήση δομικών συγκολλητικών αντί συγκόλλησης και 
αλουμινίου τόσο στο πλαίσιο όσο και στα πάνελ.

FK2 (2015 – 2017):  
Ο ερχομός  
του VTEC Turbo
Οι προσδοκίες της αγοράς και των ρυθμιστικών αρχών 
άλλαξαν, συνεπώς και η μετάβαση στην υπερσυμπίεση 
ήταν αναπόφευκτη. Οι μηχανικοί της Honda εργάστηκαν 
σχολαστικά για την εξέλιξη του υπετροφοδοτούμενου 
δίλιτρου κινητήρα K20C1 που προσέφερε εκρηκτική 
απόδοση χάρη στους 310 ίππους. Για να ελέγξει αυτή τη 
σημαντική αύξηση της ισχύος, η Honda παρουσίασε την 
ανάρτηση Dual Axis Strut Suspension σε συνδυασμό με 
ένα διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης για την αντιμε-
τώπιση του φαινομένου torque-steering.

Το Civic Type-R του 2015 είχε επιτάχυνση 0-100km/h σε 
μόλις 5,7 δευτερόλεπτα και ήταν εξοπλισμένο με εμπρός 
δίσκους μεγάλης διαμέτρου (351mm) που αποτελούσαν 
μέρος του συστήματος πέδησης υψηλής απόδοσης της 
Brembo. Το FK2 αποδείχτηκε μία καταπληκτική βάση 
για αγωνιστικό αυτοκίνητο, καταφέρνοντας να κατα-
κτήσει αρκετούς τίτλους TCR Touring Car σε όλο τον 
πλανήτη.

FK8 (2017 – 2022):  
Το απόλυτο  
hatchback
Με την άφιξή του το 2017, το FK8 ενσάρκωνε την από-
λυτη εξέλιξη του Civic Type R. Σημαντικά βελτιωμένο σε 
σχέση με το FK2, το νέο αυτοκίνητο απέκτησε μια σειρά 
από νέα μηχανικά χαρακτηριστικά. 

Στοιχεία όπως προσαρμοζόμενα αμορτισέρ και περαι-
τέρω αναβαθμίσεις στον κινητήρα K20C1 που αύξησαν 
την ισχύ στους 320 ίππους. 

Το μοντέλο εισήγαγε επίσης στην όλη εξίσωση τον παρά-
γοντα της κάθετης δύναμης προάγοντας ακόμα περισσό-
τερο την ένταση της οδήγησης. 

Το εξωτερικό αεροδυναμικό πακέτο λειτουργεί σε συνερ-
γασία με ένα προηγμένο, σχεδόν επίπεδο δάπεδο, που 
συμβάλλει ενεργά στην αρνητική άντωση. 

Το FK8 έκανε επίσης το ντεμπούτο του στην αγορά των 
ΗΠΑ, μία περιοχή που ήρθε πρώτη στις παγκόσμιες 
πωλήσεις του μοντέλου.

FL5 (2022):  
Το ταχύτερο  
Type R… ever!
Η νέα γενιά Civic Type R αναμένεται να κυκλοφορήσει 
αργότερα μέσα στη χρονιά. 

Είναι ένα μοντέλο που εξελίσσεται, ωριμάζει και βελτιώ-
νει τις τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί στο πέρασμα 
αρκετών γενιών. 

Και ενώ οι νέες τεχνολογίες και η βελτιωμένη αεροδυ-
ναμική βοήθησαν να ανέβει ο πήχης ψηλότερα για μία 
φορά ακόμα, η σχέση του με τη γενιά FD2 είναι εύκολα 
διακριτή με τις σταδιακές βελτιώσεις να έχουν δημιουρ-
γήσει το ταχύτερο, πιο ανταποδοτικό και εθιστικό Civic 
Type R που έχει κατασκευαστεί ποτέ. 

Το 2022 Civic Type R έχει ήδη σπάσει το ρεκόρ στην 
πίστα της Suzuka και τιμά με τον καλύτερο τρόπο τα 30 
χρόνια του ονόματος Type R.
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Στο τέλος του μήνα η ώρα αλλάζει, οι ημέρες σκοτεινιάζουν νωρίτερα και 
αυτό σημαίνει αυξημένο ρίσκο στο δρόμο, απλά και μόνο επειδή είναι 
δυσκολότερο να διακρίνουμε τον κίνδυνο μπροστά μας. Δείτε όμως τι μπο-
ρούμε να κάνουμε προκειμένου να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι σε 

συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Πόσο καλά βλέπουμε!
Έρευνες λένε πως μπορούμε να χάσουμε και πάνω από το 40% της όρασης μας 
με την πάροδο των χρόνων, χωρίς καν να το καταλάβουμε. Οπότε μια επίσκεψη 
στον οφθαλμίατρο μας είναι το πρώτο βήμα για να σιγουρέψουμε ότι οδηγούμε με 
ασφάλεια στο σκοτάδι.

Φροντίζουμε τα φώτα μας
Τα καθαρά φώτα του αυτοκινήτου μας είναι το νούμερο δύο. Και λέγοντας “καθαρά” 
δεν εννοούμε απλά βρομιές, αλλά να σιγουρευτούμε ότι οι προβολείς μας αποδί-
δουν σωστά, όλες οι λάμπες λειτουργούν και ότι τα καλύμματα των προβολέων δεν 
έχουν θολώσει από την πολυκαιρία. Στην τελευταία περίπτωση, κυκλοφορούν στο 
εμπόριο διάφορα “αντιθαμβωτικά” χημικά, ενώ μπορούμε να τα πάμε για λείανση 
σε κάποιον ειδικό. Δεν κοστίζει πολύ και το φανάρι επανέρχεται γρήγορα στην 
αρχική του κατάσταση.

Καθαρό παρμπρίζ
Βέβαια όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν να έχουμε και καθαρό παρμπρίζ, από έξω 
αλλά κυρίως και από μέσα. Ελέγχουμε ακόμη τους υαλοκαθαριστήρες και σιγουρευ-
όμαστε ότι θα κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά. Ο κακός καιρός στο σκοτάδι 
μπορεί να αποδειχθεί φονικός, αν οι υαλοκαθαριστήρες μας δεν καθαρίζουν όπως 
πρέπει. Αλλάζουμε τα μάκτρα αν κριθεί απαραίτητο, οπωσδήποτε αν έχουν σκιστεί.

Προσοχή στα βροχερά βράδια
Το βράδυ με βροχή, τα φώτα διερχόμενων αυτοκινήτων μπορούν να τυφλώνουν. Η 
αντανάκλαση στη βρεγμένη γυαλιστερή άσφαλτο ενοχλεί και μπορεί να μας καθιστά 
τυφλούς για μερικά δευτερόλεπτα. Σε μια τέτοια περίπτωση ελαττώνουμε αρκετά 
την ταχύτητα μας και είμαστε πάντα προετοιμασμένοι για να σταματήσουμε αν 
χρειαστεί.

Ανάβουμε τα φώτα μας, σωστά όμως…
Και το κυριότερο όλων, δεν πρέπει να ξεχνάμε να ανάψουμε τα φώτα μας! Μπορεί 
το φως να πέφτει και εμείς ακόμη να βλέπουμε, αυτό όμως δε σημαίνει ότι μας βλέ-
πουν και οι άλλοι. Ειδικά αν έχουμε αυτοκίνητο σκούρου χρώματος. Δεν πρέπει να 
βασιζόμαστε στα φώτα ημέρας που διαθέτουν πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα, αφού 
σε μια τέτοια περίπτωση τα πίσω φώτα παραμένουν σβηστά. Ανάβουμε τα φώτα 
μόλις πέφτει το σκοτάδι. Σιγουρευόμαστε ότι δεν είμαστε αόρατοι στους άλλους! 
Και δε χρειάζεται να ανάβουμε τους προβολείς ομίχλης χωρίς ομίχλη… το μόνο που 
καταφέρνουμε είναι να ενοχλούμε, να εκνευρίζουμε και να σε πολλές περιπτώσεις 
να “τυφλώνουμε” τους εμπρός και τους πίσω μας.

ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Οδήγηση  
στο σκοτάδι!
ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΣΚΟΤΕΙΝΙΆΖΟΎΝ. 
Τώρα είναι η στιγμή που θα πρέπει να 
σιγουρευτούμε ότι βλέπετε καλά, αλλά 
και ότι τα φώτα του αυτοκινήτου μας 
είναι αποδοτικά και σωστά ρυθμισμένα! 
Τι πρέπει να κάνουμε για μικρότερο 
ρίσκο στο δρόμο;

Πόσοι πηγαίνουν πραγματικά  
εκτός δρόμου;
Η έρευνα αποκάλυψε, επίσης ότι οι μισοί από 
τους ερωτηθέντες, έχουν ήδη κάνει εκτός δρόμου 
δραστηριότητες, με το 4×4 ή το SUV τους. Από 
εκείνους που έχουν τολμήσει να βγουν off-road, 
ένα κιτ πρώτων βοηθειών, ένα εφεδρικό ελαστικό 
και ένα φως εργασίας είναι τα πιο συνηθισμέ-
να αντικείμενα που ετοιμάζουν οι οδηγοί, πριν 
ξεκινήσουν το ταξίδι τους. Η ζημιά σε κάποιο 
ελαστικό είναι το πιο συνηθισμένο πρόβλημα 
που ανέφεραν όσοι έχουν βγει εκτός δρόμου, 
υπογραμμίζοντας, παράλληλα, την ανάγκη για 
ένα ανθεκτικό και στιβαρό σύνολο ελαστικών, σε 
τέτοιου είδους σκληρές διαδρομές. Αν και το 41% 
έχει, κάποια στιγμή, κολλήσει στη λάσπη, μόνο 
το 12% είχε μαζί του γέφυρες ανάκτησης για να 
ξεκολλήσει από αυτήν την κατάσταση.

Κατά την αναζήτηση αγοράς ενός 4×4, περισσό-
τεροι από τους μισούς (53%) θα συγκρίνουν και 
θα αντιπαραβάλουν τις εκτός δρόμου δυνατότη-
τες των οχημάτων που τους ενδιαφέρουν, ενώ η 
εύρεση της σωστής ισορροπίας, μεταξύ της από-
δοσης εντός και εκτός δρόμου είναι σημαντική 
για το 61% των αγοραστών. Στη συνέχεια, όταν 
οι οδηγοί ερωτήθηκαν για τις προτιμήσεις τους 
όταν επιλέγουν ελαστικά για τα 4×4 ή τα SUV 
οχήματά τους, δήλωσαν ότι η αντοχή, η ενεργεια-
κή απόδοση και η πρόσφυση στο βρεγμένο είναι 
τα βασικά τους ζητούμενα.

Επιπλέον, το 67% ανέφερε ότι είναι σημαντικό 
να οδηγούν με ένα στιβαρό και ανθεκτικό σετ 
ελαστικών, ενώ το 31% θα αγοράσει τα ελαστικά 
του μόνο από μια αξιόπιστη μάρκα. Στην πραγ-
ματικότητα, το 1/4 θα αγοράσει ένα σύνολο που 
έχει εξαιρετικές επιδόσεις, τόσο εντός όσο και 
εκτός δρόμου. Τέλος, όπως δείχνει η έρευνα, οι 
περισσότεροι που θέλουν να βιώσουν την οδήγη-
ση εκτός δρόμου με το όχημά τους, αναζητούν τη 
γνώση και την εξοικείωση με τους βασικούς κα-
νόνες της off-road οδήγησης, ώστε οι εξορμήσεις 
τους να είναι ασφαλείς και συνάμα απολαυστικές.

Τι θέλουν οι κάτοχοι 4Χ4 και SUV  
από το αυτοκίνητό τους;

ΕΡΕΎΝΆ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ 
ΒΆΣΙΚΆ ΖΗΤΟΎΜΕΝΆ 
είναι η αξιοπιστία τού 
οχήματος, η αντοχή και 
ενεργειακή απόδοση των 
ελαστικών, καθώς και η 
πρόσφυση στο βρεγμένο.

Μια νέα έρευνα από την εταιρία 
ελαστικών General Tire αποκα-
λύπτει τους δημοφιλέστερους 
λόγους που αρκετοί οδηγοί 

στρέφονται στα 4×4 και στα SUV. Κοινώς 
σε οχήματα με υπερυψωμένη θέση 
οδήγησης, αυξημένο χώρο αποθήκευσης 
και, κυρίως, αξιοπιστία και ασφάλεια σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Από τους 2.000 οδηγούς 4×4 και SUV, 
που ρωτήθηκαν, σχεδόν το 1/5 επιλέγει 
αυτά τα οχήματα, λόγω της ικανότητάς 
τους εκτός δρόμου. Οι 4 στους 10 (43%) 
συνειδητοποίησαν, με την πάροδο του 
χρόνου και με βάση τις χρηστικές ανά-
γκες τους, ότι θέλουν να αλλάξουν το συμ-
βατικό τους αυτοκίνητο σε 4Χ4 ή SUV. 
Ως αποτέλεσμα, πολλοί θεωρούν, πλέον, 
σημαντικούς παράγοντες την αυξημένη 
πρόσφυση, τη σταθερότητα (35%) και την 
ικανότητα ρυμούλκησης του οχήματος 
(33%).

Περισσότεροι από τους μισούς οδηγούς 
(52%) λένε ότι από τότε που απέκτησαν 
ένα 4×4 ή ένα SUV ξεκίνησαν να κάνουν 
περισσότερες ψυχαγωγικές δραστηρι-
ότητες, με πιο πολλές οδικές εκδρομές, 
εξερεύνηση περισσότερων αγροτικών 
τοποθεσιών και συχνές διακοπές με κατα-
σκήνωση. Επίσης, το 20% δηλώνει πως 
θέλει να κάνει περισσότερες εκτός δρόμου 
εξορμήσεις, με το 4×4 ή το SUV του.

Τα αποτελέσματα, σχετικά με τις απαιτή-
σεις των οδηγών από τα 4×4 και τα SUV 
και πώς οι ανάγκες τους αλλάζουν με την 
πάροδο του χρόνου είναι εντυπωσιακά. 
Τη στιγμή που τόσοι πολλοί δηλώνουν 
την επιθυμία τους για ένα όχημα ικανό 
να ανταπεξέλθει σε δύσκολες καιρικές 
συνθήκες και εδάφη, η σημασία ενός 
σετ ελαστικών που δίνουν στον οδηγό 
αυτοπεποίθηση και ασφάλεια, αναδεικνύ-
εται αυτόματα. Η General Tire πιστεύει 
ακράδαντα ότι «είναι δυνατό να πας 
οπουδήποτε»!
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