Διαβάστε περισσότερα
στο www.trcoff.gr
Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας
στο YouTube.com/trcoffgr
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα πράγματα θα
χειροτερέψουν…
πριν
καλυτερέψουν!

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
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Concept car:
Renault 5 Turbo
3E
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Η Honda αλλάζει πορεία και εξηλεκτρίζεται σε ολόκληρη τη γκάμα
της. Πλέον και το νέας γενιάς HR-V είναι πλήρως υβριδικό, όπως
άλλωστε τα Jazz και Civic

Νέο Jeep Avenger

6
Ανανεωμένο DS 3

7
Η Peugeot
εξηλεκτρίζεται
ακόμη
περισσότερο το
2023

EDITORIAL
ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΊΔΑ
ο ήλιος πάντα βγαίνει,
ωστόσο φαίνεται ότι ακόμα
η καταιγίδα δεν ξεκίνησε.
Ο λόγος βέβαια για την
αγορά του αυτοκινήτου, την
αβεβαιότητα στις παραγωγές
και φυσικά την πολύμηνη
αναμονή των υποψήφιων
αγοραστών στις αγορές
καινούριων αυτοκινήτων.

Η

οικονομική και ενεργειακή κρίση,
η έλλειψη σε ημιαγωγούς - ναι,
μας απασχολεί ακόμα το θέμα - και
βεβαίως οι συγκρούσεις Ρωσίας
και Ουκρανίας δυσκολεύουν συνεχώς την
κατάσταση. Αυτοκίνητα δεν υπάρχουν… ή
για να το θέσουμε αλλιώς, δεν υπάρχουν για
όλους. Η ζήτηση είναι μεγάλη, ωστόσο τα
εργοστάσια, πλέον συρρικνωμένα, αδυνατούν
να εξυπηρετήσουν τους τεράστιους όγκους.
Η αναμονή δεν δείχνει να βελτιώνεται και
πλέον οι παραδόσεις καινούριων μοντέλων σε
κάποιες μάρκες φτάνουν ακόμη και στο 2024.
Όσο πιο δημοφιλές ένα μοντέλο, τόσο πιο
μακριά η παράδοση, με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Πλέον η αναμονή 7-8 μηνών θεωρείται
μεγάλη υπόθεση και προνομιούχοι όσοι
παραλαμβάνουν νωρίτερα. Τουλάχιστον σε
αυτοκίνητα που αφορούν το ευρύ κοινό. Και
η κατάσταση δεν δείχνει να ομαλοποιείται
για το 2023, με το ίδιο θέμα που βιώνουμε
φέτος να συνεχίζεται και τη νέα χρονιά.

Στην εποχή που το κόστος στις μετακινήσεις απασχολεί σχεδόν όλους
στην αυτοκίνηση, η Seat παραμένει πιστή στους θερμικούς κινητήρες
με το Ibiza TGI. Το μοντέλο κινείται με φυσικό αέριο και μάλιστα
προσφέρει το μισό κόστος στις μετακινήσεις από ότι με βενζίνη

Οι επενδύσεις που γίνονται στο θέμα των
ημιαγωγών θα αρχίσουν να αποδίδουν
σε επίπεδο παραγωγής και σταδιακά οι
χρόνοι παράδοσης θα μειωθούν. Αν και πάλι
θα κάνουμε καιρό να ακούσουμε τη λέξη
“ετοιμοπαράδοτο” σε καινούρια αυτοκίνητα.

Νέο Audi R8 V10
GT RWD
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Νέα Porsche 911
Carrera T
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Νέο Nissan
X-Trail
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Το νέο Jeep Avenger είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της
μάρκας, ένα μικρό SUV σχεδιασμένο για αστικές και υπεραστικές
περιπέτειες

Οδηγούμε το Seat
Ibiza TGI

16
Οδηγούμε το
υβριδικό Honda
HR-V e:HEV

20
Ειδήσεις από την
Ελλάδα και τον
κόσμο
Το Nissan X-Trail έφτασε στη νέα του γενιά και ανοίγει ένα
νέο κεφάλαιο για τη μάρκα, αφού διατίθεται αποκλειστικά σε
εξηλεκτρισμένες εκδόσεις Mild Hybrid και e-Power

Ποιός μπορεί να προβλέψει πότε θα έρθει το
τέλος; Μάλλον κανεις.
Η δική μας εκτίμηση είναι πως κάπου εκεί
στις αρχές του 2024, και δεδομένου ότι θα
έχουμε αποφύγει τα χειρότερα σενάρια του
πολέμου, θα ξεκινήσει να ομαλοποιείται η
κατάσταση.
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Αρχισυνταξία - Επιμέλεια έκδοσης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΥ
Art Director: ΓΙΩΤΑ ΓΙΑΓΤΖΗ
Επικοινωνία: contact@trcoff.gr
Ιστοσελίδα: www.trcoff.gr
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Τεχνολογία: Τα
αυτοκίνητα θα
γίνονται από μόνα
τους εξυπνότερα
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Το R5 Turbo
3E είναι ένα
ηλεκτρικό
drift car που
ξυπνά μνήμες!
Η RENAULT ΣΥΝΕΧΊΖΕΙ και ανατρέχει
στο παρελθόν της για τη δημιουργία
πρωτότυπων μοντέλων που βασίζονται
σε θρυλικά αυτοκίνητα. Ξεκάθαρα μια
τέτοια περίπτωση είναι και αυτή του R5
Turbo 3E.

Π

ρόκειται βεβαίως για ένα showcar, αμιγώς ηλεκτρικό
φυσικά και άκρως εντυπωσιακό. Είναι ένα μοντέλο σχεδιασμένο για drifting, που δημιουργήθηκε
με στόχο να αποτίνει φόρο τιμής στις πιο σπορ
εκδόσεις του διάσημου μοντέλου: το Renault 5 Turbo και το
Turbo 2.
Το ιδιαίτερο αυτό πρωτότυπο είναι σχεδιασμένο για πίστα,
καθώς πρόκειται για ένα καθαρόαιμο «drifter», πλήρως
ηλεκτρικό και με κίνηση στους πίσω τροχούς. Όπως και ο
εμβληματικός προκάτοχός του, είναι αυστηρά διθέσιο. Το
πίσω μέρος φιλοξενεί το κινητήριο σύνολο που εδώ αποτελείται από δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν για κάθε τροχό, με
τις μπαταρίες στη μέση, κάτω από το πάτωμα. Το R5 Turbo
3E διαθέτει σωληνωτό πλαίσιο, με επίπεδη βάση και roll bar
εγκεκριμένο από τη FIA. Ο κινητήρας έχει συνολική ισχύ 380
ίππων και 700 Nm άμεσα διαθέσιμης ροπής.
Παράλληλα, κάνει το 0-100 km/h σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα (3,9 δευτερόλεπτα σε πρόγραμμα Drift) και επιτυγχάνει
τελική ταχύτητα της τάξης των 200 km/h. Η μπαταρία έχει
χωρητικότητα 42kWh, ενώ η γωνία του τιμονιού ξεπερνά
τις 50 μοίρες για να μπορεί να διαχειριστεί με άνεση και
μεγαλύτερες πλαγιολισθήσεις. Το R5 Turbo 3E διαθέτει 10
βραχίονες στήριξης για κάμερες εσωτερικά και εξωτερικά, οι
οποίες είναι ιδανικές για την καλύτερη λήψη της πορείας «με
το πλάι».

Σχεδίαση με εμβληματικές παραπομπές
Για κάποιους πρόκειται για ένα έργο τέχνης με
extreme γραμμές και εμφανείς με παραπομπές
στο Renault 5 και το Renault 5 Turbo, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Το αποτέλεσμα είναι
εντυπωσιακό! Το καπό, οι πόρτες και το cockpit
έχουν το ίδιο σχήμα με τους αυτά του προκατόχου του, αλλά το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο
από ανθρακονήματα. Το R5 Turbo 3E αποτελεί
αναμφισβήτητα κομμάτι της κληρονομιάς του R5.
Οι χαρακτηριστικές εισαγωγές αέρα του Turbo 2
στα πίσω φτερά εδώ έχουν αποτυπωθεί με ένα
νέο, ξεχωριστό τρόπο. Το νέο αμάξωμα έχει πλάτος 2,02 μέτρα (25 εκατοστά φαρδύτερο από τον
πρόγονό του), μήκος 4 μέτρα και ύψος 1,32 μέτρα.
Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του είναι η
τεράστια πίσω αεροτομή, που φροντίζει να κρατά
το αυτοκίνητο «βιδωμένο» στο έδαφος, ακόμα και
στις πιο έντονες πλαγιολισθήσεις.
Οι εισαγωγές αέρα στον μπροστινό προφυλακτήρα
φροντίζουν για την ψύξη των ηλεκτροκινητήρων
και αυξάνουν την κάθετη δύναμη. Τα τρία κάθετα
τμήματα θυμίζουν τον προφυλακτήρα του Renault
5 Turbo 2. Τα τετράγωνα φώτα ομίχλης μοιάζουν
να μας γυρνούν «πίσω το χρόνο», μόνο που τώρα
υπάρχουν τέσσερα και το καθένα περιέχει 16
LED. Μπροστά και πίσω υπάρχουν ροζ, μπλε και
κίτρινες λωρίδες LED, οι οποίες αναβοσβήνουν
όταν το αυτοκίνητο πλαγιολισθαίνει, προσθέτοντας ατμόσφαιρα βιντεοπαιχνιδιών της δεκαετίας
του 1980 και του 1990. Τα ρετρό βιντεοπαιχνίδια
έδωσαν επίσης την έμπνευση για τα αυτοκόλλητα
παραλλαγής που κοσμούν το αμάξωμα. Τα παράθυρα από πλεξιγκλάς είναι σε ροζ απόχρωση και
ένα αυτοκόλλητο που γράφει “La vie en rose” στο

πίσω αριστερό παράθυρο, προσθέτει μία γλυκιά
πινελιά στη συνολική εμφάνιση.
Στο εσωτερικό του R5 Turbo 3E, κυριαρχεί επίσης
το πνεύμα της εποχής συνδυάζοντας στοιχεία από
τους αγώνες αυτοκινήτου, τα videogames και την
εικόνα των εμβληματικών Renault 5 και Renault 5
Turbo 2 του παρελθόντος. Τα αγωνιστικά καθίσματα από ανθρακονήματα, οι ζώνες ασφαλείας και το
τιμόνι είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με την
εταιρεία Sabelt. Ο κάθετος μοχλός του χειρόφρενου – ένα χαρακτηριστικό των αυτοκινήτων που
προορίζονται για drift – βρίσκεται στη μέση της
κεντρικής κονσόλας που είναι βαμμένη σε έντονη
«pop» κίτρινη απόχρωση. Το ίδιο κίτρινο συνδυάζεται με το ροζ, για να προσθέσει λάμψη στο γκρι
και μαύρο ταρτάν (μία ακόμα παραπομπή στις
επενδύσεις των μοντέλων της δεκαετίας του 1980)
στα καθίσματα και στο ταμπλό. Υπάρχει επίσης
ένα φωτιζόμενο λογότυπο στο κέντρο του τιμονιού. Όλες αυτές οι πολύχρωμες πινελιές έρχονται
σε αντίθεση με την επένδυση του πατώματος από
μαύρο φελλό, ενώ το πάνω μέρος του ταμπλό και
τα πάνελ των θυρών καλύπτονται με Alcantara.
Τα 10 αναλογικά όργανα του θρυλικού Renault 5
Turbo 2, στο R5 Turbo 3E έχουν αντικατασταθεί
από 10 ψηφιακές οθόνες και λειτουργούν σαν
widgets. Η τελευταία πινελιά που δείχνει ότι το R5
Turbo 3E δεν παίρνει τον εαυτό του και πολύ στα
σοβαρά (!), είναι ένα αρκουδάκι που ονομάζεται
Drifty. Είναι εκεί για να χαλαρώσει και να ηρεμήσει τους επιβάτες που τρομάζουν από το μυώδες
αμάξωμα του μοντέλου αλλά και τις πλαγιολισθήσεις που είναι ικανό να προσφέρει στην πίστα.
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Το Jeep Avenger:
Το πρώτο ηλεκτρικό Jeep

Το εσωτερικό του Avenger εκπέμπει στιλ, αλλά και χρηστικότητα.
Οι καθαρές και στιβαρές γραμμές είναι εμπνευσμένες από το
Wrangler, ενώ η οριζόντια διάταξη περιλαμβάνει τους αεραγωγούς, τον κρυφό φωτισμό, αλλά
και την οθόνη αφής των 10,25’’.
Στο κάτω μέρος του ταμπλό η
ανοικτή επιφάνεια προσφέρει
άπλετο χώρο αποθήκευσης.

Νέο σύστημα ηλεκτροκίνησης

Η νέα μπαταρία πέρασε ήδη με επιτυχία δοκιμές άνω των 2 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, είναι
εξαιρετικά συμπαγής και δεν μειώνει το διαθέσιμο εσωτερικό χώρο. Παράλληλα προστατεύεται ακόμα και στις εκτός
δρόμου διαδρομές από τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος, αλλά και
μεταλλικές προστατευτικές ποδιές.

Κορυφαίες δυνατότητες

Τ

ο Jeep Avenger αποτελεί την αιχμή
του δόρατος μιας νέας σειράς αμιγώς
ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας για
την Ευρώπη, τα οποία θα αποτελέσουν
βασικό στοιχείο της στρατηγικής εξηλεκτρισμού
της μάρκας σε παγκόσμιο επίπεδο. Σχεδιασμένο
και εξελιγμένο εξαρχής ως ένα αυθεντικό Jeep,
το Avenger ενσαρκώνει απόλυτα το DNA της
μάρκας σε ένα συμπαγές SUV με έναν ξεχωριστό
συνδυασμό στιλ, δυνατοτήτων, πρακτικότητας και
τεχνολογίας αιχμής.

Το Avenger είναι το πρώτο προσθιοκίνητο Jeep, το οποίο εφοδιάζεται
με τα συστήματα Selec-Terrain και Hill Descent Control. Το SelecTerrain προσφέρει έξι επιλογές: “Normal” για την καθημερινή χρήση,
“Eco” για μέγιστη αυτονομία, “Sport” για υψηλότερη απόδοση, “Snow”
για μέγιστη πρόσφυση σε παγωμένες συνθήκες, “Mud” για μέγιστη
απόδοση σε λασπωμένες διαδρομές και “Sand”, η οποία περιορίζει την
πιθανότητα το όχημα να ακινητοποιηθεί σε αμμώδες έδαφος.

Το μοντέλο θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο
της Stellantis στο Tychy της Πολωνίας και θα
διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό του τα συστήματα
SelecTerrain και Hill Descent Control. Αυτά σε
συνδυασμό με τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος
και τις κορυφαίες γωνίες προσέγγισης, ράμπας
και διαφυγής, αναμένεται να προσφέρουν εντυπωσιακές για τα μέτρα της κατηγορίας δυνατότητες. Σε επίπεδο κινητηρίου συνόλου, το Avenger
εφοδιάζεται με ένα νέας γενιάς αμιγώς ηλεκτρικό
σύστημα 400V, που αποτελείται από ένα νέο ηλεκτροκινητήρα και μια νέα μπαταρία. Με δυνατότητα φόρτισης 100 kW σε δίκτυο DC, μόλις τρία

Η αρχιτεκτονική του οχήματος επιτυγχάνει να είναι όσο το δυνατόν
περισσότερο συμπαγές. To Avenger έχει μήκος μόλις 4,08 μέτρα, 16
εκατοστά πιο μικρό από το Renegade. Την ίδια στιγμή οι πολύ μικροί
πρόβολοι εμπρός και πίσω και οι μεγάλοι τροχοί κάνουν ακόμα πιο
δυναμικές τις αναλογίες του. Οι μικροί πρόβολοι σε συνδυασμό με την
μεγαλύτερη στην κατηγορία απόσταση από το έδαφος (200χλστ.) προσφέρουν εξαιρετικές γωνίες προσέγγισης (20ο), ράμπας (20ο) και διαφυγής (32ο), οι οποίες είναι απαραίτητες για τις εκτός δρόμου διαδρομές, αλλά και εξαιρετικά χρήσιμες ακόμα και στις αστικές συνθήκες.

λεπτά φόρτισης αρκούν για την ανάκτηση 30χλμ.
αυτονομίας, ενώ 24 λεπτά είναι αρκετά έτσι ώστε
το επίπεδο φόρτισης να ανέβει από το 20 στο 80%.

Η αποστολή του Avenger
στην Ευρώπη
Το Avenger με μόλις 4 μέτρα μήκος τοποθετείται
στην ραγδαία αναπτυσσόμενη κατηγορία B-SUV,
η οποία είναι η δεύτερη δημοφιλέστερη στην Ευρώπη σε επίπεδο πωλήσεων. Το 2023 η κατηγορία
B-SUV αναμένεται να φτάσει τα 2,2 εκατομμύρια
πωλήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε 1 στις 5
πωλήσεις στην Ευρώπη. Το νέο Avenger τοποθετείται κάτω από το Renegade, συμπληρώνοντας τις
προτάσεις της Jeep στη συγκεκριμένη κατηγορία.
To ηλεκτρικό Jeep αναμένεται να φτάσει στις
εκθέσεις στις αρχές της επόμενης χρονιάς και θα
αποτελεί μια ξεχωριστή επιλογή για όσους αναζητούν ένα όχημα μηδενικών ρύπων. Το Avenger
στοχεύει να επεκτείνει τη βάση πελατών της μάρκας, στοχεύοντας σε όσους αναζητούν ένα ικανό
και μοντέρνο όχημα, με συμπαγείς διαστάσεις και
εξαιρετική ευρυχωρία.
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Άνετο
εσωτερικό

Το Jeep Avenger εφοδιάζεται με ένα νέας γενιάς ηλεκτρικό σύστημα
κίνησης που συνδυάζει έναν ηλεκτροκινητήρα και
μια νέα μπαταρία. Το νέας γενιάς σύστημα των
400V είναι το πρώτο που παρουσιάζει η Emotors, η
κοινοπραξία των Stellantis και Nidec Leroy-Somer
Holding. Αποδίδει 115 kW (156 ίπποι) και 260Nm
ροπής. Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 54 kWh
και κατασκευάζεται από τη Stellantis, προσφέρει υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και εξαιρετική
αναλογία ονομαστικής και ωφέλιμης χωρητικότητας. Συγκεκριμένα η μπαταρία αποτελείται από 17
μονάδες με συνολικά 102 στοιχεία (Lithium-Ion
NMC 811) και εξασφαλίζει στο Avenger 400χλμ.
αυτονομίας σε μικτές συνθήκες WLTP και 550χλμ.
σε αστικές συνθήκες.

ΤΟ ΝΈΟ JEEP AVENGER
ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΠΡΏΤΟ αμιγώς
ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας,
ένα μικρό SUV σχεδιασμένο για αστικές και υπεραστικές περιπέτειες
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Ένα μοντέρνο Jeep

Η σχεδιαστική προσέγγιση του Avenger αποτελεί
μια μοντέρνα εκδοχή του στιλ της Jeep σε συμπαγείς διαστάσεις. Η τυπική εμπρός μάσκα της Jeep
με τις 7 κάθετες γρίλιες, εξελίχθηκε σε μια πιο
οριζόντια διάταξη για μεγαλύτερη αποδοτικότητα.
Η μάσκα παρέχει προστασία στα φωτιστικά σώματα
σε περίπτωση μιας σύγκρουσης με χαμηλή ταχύτητα, ενώ τα τραπεζοειδή φτερά -ακόμα ένα κλασικό
σχεδιαστικό χαρακτηριστικό της Jeep- ενισχύουν
την αίσθηση στιβαρότητας. Τα τραπεζοειδή φτερά
επίσης επιτρέπουν τη μέγιστη ελευθερία άρθρωσης της ανάρτησης, ενώ όλα τα στοιχεία έχουν
εξελιχθεί και με βάση τη βέλτιστη αεροδυναμική
απόδοση, όπως για παράδειγμα η οροφή με την
«αιωρούμενη» πίσω κολόνα που επίσης χαρακτηρίζει τη σύγχρονη γκάμα της μάρκας. Στο πίσω
μέρος τα φωτιστικά σώματα με το σχήμα “X” που
έχει εμπνευστεί από τα κλασσικά δοχεία μεταφοράς
καυσίμου, εφαρμόζονται στο Avenger στην πλέον
μοντέρνα εκδοχή τους.
Με στόχο να μειωθούν οι ζημιές που προκύπτουν
από συγκρούσεις με χαμηλή ταχύτητα, οι οποίες
αντιστοιχούν στο 70% των περιπτώσεων στην Ευρώπη, το Avenger διαθέτει περιμετρικά προστατευτικές επιφάνειες, αλλά και φωτιστικά σώματα που
επίσης προστατεύονται χάρη στον τρόπο τοποθέτησής τους μέσα στη μάσκα. Αυτά τα στοιχεία υπολογίζεται ότι μπορούν να μειώσουν το κόστος επισκευής από μικρά ατυχήματα κατά περίπου 1.000
ευρώ. Επίσης οι ποδιές στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα είναι κατασκευασμένες από πολυμερές
υλικό με ενσωματωμένο το χρώμα, έτσι ώστε ακόμα
και να χαραχθούν η ζημιά δεν είναι εμφανής.

Η κεντρική κονσόλα επίσης
σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει
όσο το δυνατόν περισσότερο
χώρο, με 34 λίτρα χωρητικότητας, εντυπωσιακή τιμή σε σχέση
με τα 15 λίτρα που κατά μέσο
όρο προσφέρει ο ανταγωνισμός
στην κατηγορία. Με στόχο την
πρακτικότητα και την ευχρηστία,
η κεντρική κονσόλα μετακινείται
ώστε να φιλοξενεί αντικείμενα
διαφόρων μεγεθών, ενώ επιπλέον χώρος υπάρχει κάτω από τα
κουμπιά του αυτόματου κιβωτίου
ταχυτήτων, ο οποίος προστατεύεται από ένα μαγνητικό αναδιπλούμενο κάλυμμα. Σε αυτό
το χώρο ένα κινητό μπορεί να
φορτίζει και ταυτόχρονα να χωρά
και ένα μπουκάλι 1,5 λίτρων.
Η ίδια φιλοσοφία πρακτικότητας
κυριαρχεί και στο χώρο αποσκευών που με 380 λίτρα είναι
από τους κορυφαίους στην κατηγορία. Το κατώφλι φόρτωσης
έχει κατέβει στα μόλις 720 χλστ.,
ενώ το πλάτος του ανοίγματος
ξεπερνά το 1 μέτρο. Παράλληλα
η πόρτα έχει λειτουργία handsfree, επίσης κάτι που δεν είναι
συνηθισμένο στην κατηγορία.

Τεχνολογία
συνδεσιμότητας
Το Avenger προσφέρει μια
απόλυτα ψηφιακή εμπειρία,
χάρη στο προηγμένο σύστημα
πολυμέσων Uconnect με την
οθόνη των 10,25’’ και τον επίσης
ψηφιακό πίνακα οργάνων (από
7 έως 10,25 ίντσες ανάλογα με
την έκδοση). Το σύστημα επίσης
προσφέρει ασύρματη λειτουργία
mirroring με Android Auto και
Car Play, διαμόρφωση της οθόνης με widgets, πλοήγηση της
TomTom με φωνητικές εντολές
και αναβαθμίσεις μέσω διαδικτύου. Μέσω της εφαρμογής Jeep
Mobile App, οι χρήστες μπορούν
να εντοπίζουν μέσω του κινητού
τους το όχημα, να κλειδώνουν
και να ξεκλειδώνουν τις πόρτες,
να ρυθμίζουν τον κλιματισμό,
να προγραμματίζουν την ώρα
φόρτισης, κτλ.
Στον τομέα της ασφάλειας, τo
Avenger εφοδιάζεται με ένα πλήρες πακέτο συστημάτων που δίνουν τη δυνατότητα αυτόνομης
οδήγησης επιπέδου 2. Η λίστα
περιλαμβάνει εκτός των άλλων
ενεργό σύστημα διατήρησης
της πορείας και της ταχύτητας,
σύστημα αυτόματης πέδησης
με αναγνώριση πεζών, σύστημα επόπτευσης τυφλής γωνίας,
αυτόματο παρκάρισμα, κ.α.
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Αυτό είναι το
ανανεωμένο
DS 3

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Ηλεκτρική επέλαση
από την Peugeot το 2023
ΑΠΌ ΤΟ 2023 ΌΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΈΛΑ ΤΗΣ
PEUGEOT θα διατίθενται και με εξηλεκτρισμένα
συστήματα, παρέχοντας έτσι τη μεγαλύτερη
γκάμα ηλεκτρικής κινητικότητας στην Ευρώπη

Η ΓΑΛΛΙΚΉ DS AUTOMOBILES
προχωρά στην ανανέωση του
μικρού της μοντέλου, το οποίο πλέον
ακολουθεί τη σχεδιαστική ταυτότητα
που λανσάρουν τα μεγαλύτερα
μοντέλα της μάρκας

Τ

Ο

ι πιο εμφανείς διαφορές στο ανανεωμένο DS 3, βρίσκονται στην εμπρός όψη του
αυτοκινήτου όπου κυριαρχούν πλέον τα νέα
LED φώτα ημέρας, αντίστοιχα των μεγαλύτερων
DS 4 και DS 7. Επίσης, νέοι είναι οι προβολείς LED - στάνταρ σε όλη τη γκάμα - εισάγοντας μια
πιο δυναμική σχεδίαση με τρεις μονάδες LED που τονίζονται από το φόντο σε σατινέ χρώμιο. Το
σύστημα φωτισμού DS MATRIX LED VISION διατίθεται ως έξτρα εξοπλισμός και διαθέτει έξυπνο
έλεγχο και αυτόματη μεγάλη σκάλα για μέγιστη άνεση και ασφάλεια στις μετακινήσεις. Τα νέα φώτα
ημέρας αποτελούνται από δύο γραμμές LED τοποθετημένες κάθετα στις δύο πλευρές του μπροστινού
μέρους.
Ακόμη, το ανανεωμένο DS 3 έχει επανασχεδιασμένη αεροτομή και μάσκα που βελτιστοποιούν την
αεροδυναμική απόδοση του αυτοκινήτου. Η προσοχή στη λεπτομέρεια δίνεται επίσης στο φινίρισμα
των σημάτων που τοποθετούνται στη μάσκα και το καπό με την προσθήκη ενός ανάγλυφου ένθετου
Clous de Paris και μια ποικιλία χρωμάτων ανάλογα με την έκδοση του μοντέλου.
Στο εσωτερικό, το νέο τιμόνι ορίζει μια πολύ ανώτερη εικόνα για τη θέση του οδηγού, ενώ ταυτόχρονα, η υιοθέτηση νέας διάταξης των χειριστηρίων και των διακοπτών για το infotainment, σε
συνδυασμό με τα χειριστήρια για τα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, ολοκληρώνουν την νέα εμφάνιση.
Μια νέα κεντρική οθόνη υψηλής ευκρίνειας 10,3 ιντσών προσφέρεται τώρα ως στάνταρ, με το νέο
ενσωματωμένο σύστημα ψυχαγωγίας DS IRIS SYSTEM.
Το ανανεωμένο DS 3 κατασκευάζεται αποκλειστικά στο
Poissy στην περιοχή του
Παρισιού, με εκδόσεις
βενζίνης, πετρελαίου και
αμιγώς ηλεκτρικού. Οι
κινητήρες καθώς και ο
νέος ηλεκτροκινητήρας
και η μπαταρία αυξημένης χωρητικότητας
κατασκευάζονται επίσης
στη Γαλλία.

ο 2023 θα είναι μια χρονιά ταχύτατης ανάπτυξης του εξηλεκτρισμού για την Peugeot. Μάλιστα από το πρώτο εξάμηνο του 2023,
όλα τα μοντέλα της μάρκας θα είναι διαθέσιμα με ένα ή περισσότερα εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης. Η εισαγωγή νέων
υβριδικών κινητήρων από τις αρχές του 2023, αρχικά στα Peugeot 3008
και 5008, θα διευρύνει τις επιλογές, ενώ θα ακολουθήσουν νέες λύσεις
μπαταριών στο e-208 και e-308, κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, καθώς και
plug-in υβριδικά μοντέλα, με κίνηση στους δύο και τους 4 τροχούς.

Νέα υβριδικά Peugeot 3008 και 5008
Η Peugeot θα είναι η πρώτη μάρκα του ομίλου Stellantis που θα λανσάρει τη νέα γενιά υβριδικών κινητήρων. Αρχικά στα SUV 3008 και 5008
και στη συνέχεια και σε άλλα μοντέλα της γκάμας. Το νέο υβριδικό σύστημα κίνησης κατατάσσεται στα ήπια υβριδικά συστήματα και περιλαμβάνει
τον νέας γενιάς βενζινοκινητήρα PureTech 136hp. Συνδυάζεται με ένα
νέο ρομποτικό αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και μια μπαταρία που φορτίζεται κατά την οδήγηση. Η συγκεκριμένη τεχνολογία 48V
εξασφαλίζει επιπλέον ροπή στις χαμηλές στροφές καθώς και κατά 15%
μείωση της κατανάλωσης. Δίνει επίσης τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να
κινηθεί με μηδενικές εκπομπές σε απόσταση μέχρι 1χλμ. και με χαμηλή
ταχύτητα, καλύπτοντας σύντομες αστικές διαδρομές.

Νέο ηλεκτρικό Peugeot e-308
Η γκάμα του 308 μέσα στο 2023 θα εμπλουτιστεί με το e-308 και το e-308
SW. Μάλιστα η Peugeot θα γίνει από τις πρώτες ευρωπαϊκές μάρκες
που θα προσφέρει ένα 100% ηλεκτροκίνητο μοντέλο station wagon. Οι
ηλεκτρικές εκδόσεις του 308 θα εφοδιάζονται με έναν νέο και ισχυρό ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 115 kW (156 bhp), προσφέροντας μέση κατανάλωση 12,7 kWh/100χλμ. και αυτονομία μεγαλύτερη των 400 χλμ. Επίσης
στο segment C, η μάρκα θα λανσάρει και το Peugeot e-408 που θα συμπληρώσει τις αναμενόμενες υβριδικές εκδόσεις του fastback μοντέλου.

Καλύτερες επιδόσεις για το e-208
Το e-208, ο ηγέτης στην 100% ηλεκτρική γκάμα της Peugeot, θα υποστεί κάποιες σημαντικές αναβαθμίσεις το 2023, κυρίως στον τομέα του του κινητήρα. Πρακτικά θα υιοθετήσει τον κινητήρα του e-308 και έτσι από 136 ίππους θα φτάσει πλέον
στους 156, αύξηση της τάξεως του 15%. Το μοντέλο θα προσφέρει παράλληλα βελτιωμένη οικονομία, με μέση κατανάλωση
στις 12 kWh/100χλμ, εξασφαλίζοντας έτσι μία αύξηση κατά 10,5% στην αυτονομία του που αναμένεται πλέον στα 400 χλμ.
Όλα αυτά έρχονται να ενισχύσουν την επιτυχία του e-208, το οποίο από τις αρχές του 2022 είναι το κορυφαίο σε πωλήσεις
ηλεκτρικό αυτοκίνητο του segment Β στην Ευρώπη, και το κορυφαίο σε πωλήσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη Γαλλία. Το e-208
έχει ήδη πουλήσει σχεδόν 110.000 μονάδες από την κυκλοφορία του το 2019.

Νέα έκδοση DS 4 OPÉRA

e-EXPERT Hydrogen με κυψέλες καυσίμου

Στα πλαίσια των αποκαλυπτηρίων του DS 3, η μάρκα παρουσίασε το DS 4 OPÉRA, μια νέα έκδοση εξοπλισμού που αποτελεί
σύμβολο της τεχνογνωσίας της DS Automobiles. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι βελτιωμένη με δερμάτινα καθίσματα
υψηλής πυκνότητας Criollo Brown Nappa με ταπετσαρία που
εμφανίζει σχέδιο ανάλογο των ποιοτικών δερμάτινων ρολογιών από την ωρολογοποιεία. Στην έκδοση OPÉRA, το μοντέλο
διαθέτει κορυφαία στοιχεία εξοπλισμού, όπως η μεγάλη ηλιοροφή και η ηλεκτρική πίσω πόρτα με πρόσβαση hands-free.
Προαιρετικά, διαθέσιμο θα είναι και το DS DRIVE ASSIST 2.0,
με την εφαρμογή νέων χαρακτηριστικών, όπως η ημιαυτόματη
αλλαγή λωρίδας μεταξύ 70 και 180 km/h με ένα απλό πάτημα
της ένδειξης και η συνιστώμενη προσαρμογή ταχύτητας.

Εφοδιασμένο με τεχνολογία κυψελών καυσίμου υδρογόνου, το νέο
e-EXPERT Hydrogen, είναι η πρόταση της Peugeot στον επαγγελματία και
τις τοπικές αρχές που αναζητούν καινοτόμες λύσεις μετακίνησης μηδενικών
ρύπων. Το κύριο πλεονέκτημα του αμιγώς ηλεκτρικού e-EXPERT Hydrogen
έγκειται στον εξαιρετικά μικρό χρόνο γεμίσματος της δεξαμενής υδρογόνου
του, που δεν υπερβαίνει τα 3 λεπτά.

Ταυτόχρονα, το plug-in υβριδικό DS 4 E-TENSE 225, έχει
τώρα βελτιωμένη αυτονομία μηδενικών εκπομπών κατά 13%,
κάτι που σημαίνει πως σε ηλεκτρική λειτουργία το αυτοκίνητο
μπορεί να καλύψει 62 χιλιόμετρα. Η εξέλιξη αυτή, οφείλεται
στον βελτιωμένο έλεγχο λογισμικού της μπαταρίας των 12,4
kWh.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 •

Με αυτονομία
400 χλμ., ισχύ
100kW και
ροπή 260Nm,
το e-EXPERT
Hydrogen
μπορεί να μεταφέρει έως και
1.000 κιλά ωφέλιμου φορτίου,
ενώ ο ωφέλιμος
όγκος φόρτωσης φτάνει τα
6,1 κ.μ.
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Νέο Audi R8
Coupé V10 GT
RWD: Last…
but not least

9

Νέα Porsche 911 Carrera T

Η

Το R8 GT αποχαιρετά
τον κινητήρα V10

τελευταία έκδοση του Audi R8 πριν ο V10 πάρει το
δρόμο για το ράφι, θα παραχθεί σε μόλις 333 κομμάτια και θα αποδίδει 620 ίππους!

Σε σύγκριση με το R8 V10
Performance RWD με 570ps, η Audi
Sport αύξησε τις επιδόσεις προκειμένου να το φέρει στο ίδιο επίπεδο με
την έκδοση quattro. Αυτό σημαίνει ότι
η ισχύς από τον V10 κινητήρα των 5,2
λίτρων φθάνει τους 620 ps και 565 Nm
ροπής, διαθέσιμα από τις 6.400 έως
τις 7.000 rpm (μέγιστο: 8.700 rpm).
Ως αποτέλεσμα, το νέο R8 GT επιταχύνει στα 100 km/h από στάση σε 3,4
δευτερόλεπτα, φθάνει τα 200 km/h από
στάση σε 10,1 δευτερόλεπτα και η τελική του ταχύτητα είναι στα 320 km/h.

Δώδεκα χρόνια μετά την πρεμιέρα του πρώτου R8
GT, η Audi λανσάρει τη δεύτερη έκδοση του κορυφαίου μοντέλου. Αυτό είναι το Audi R8 Coupé V10 GT RWD, αποδίδει
620 ίππους από τον κινητήρα V10 των 5,2 λίτρων και είναι
το ισχυρότερο πισωκίνητο μοντέλο στην ιστορία της μάρκας.
Ένα νέο κιβώτιο 7 σχέσεων διπλού
συμπλέκτη και το νέο πρόγραμμα
οδήγησης Torque Rear, παρέχουν
στον οδηγό τη δυνατότητα να επιλέξει το επίπεδο εμπλοκής του ESC.
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τον πιο
ακριβή έλεγχο της υπερστροφής. Η
μετάδοση της ροπής στον πίσω άξονα σε επτά στάδια, μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ενός διακόπτη ελέγχου
που είναι τοποθετημένος στο τιμόνι.

Μία ακόμα σημαντική αναβάθμιση
αφορά το νέο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων με ακόμα πιο γρήγορους χρόνους αλλαγής ταχυτήτων.
Χάρη στη διαφορετική τελική σχέση
μετάδοσης το νέο κιβώτιο ταχυτήτων
επιτρέπει ακόμα πιο εντυπωσιακές
επιταχύνσεις σε όλη την κλίμακα
των στροφών και σε κάθε ταχύτητα.
Επιπλέον, υπάρχει ένα σχεδιαστικό
στοιχείο αποκλειστικά για το R8 GT, η
πολλαπλή εισαγωγής που είναι βαμμένη σε μαύρο χρώμα.

Το νέο R8 GT είναι περιορισμένης
παραγωγής και θα κατασκευαστεί
σε μόλις 333 μονάδες για τις αγορές
όλου του κόσμου. Διαθέτει νέα και
αποκλειστικά χαρακτηριστικά στο
αμάξωμα και το σαλόνι, τα οποία
αποτίνουν φόρο τιμής στην πρώτη
γενιά του R8 GT. Μεταξύ αυτών
περιλαμβάνονται η ένδειξη με τον
αύξοντα αριθμό του μοντέλου, ειδικές ζάντες ελαφρού κράματος και ένα
σαλόνι με επενδύσεις σε συνδυασμό
μαύρου και κόκκινου.

Το νέο Audi R8 V10 GT RWD θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2023.

Νέο Audi RS Q3 edition
10 years

Η

Porsche προσθέτει στη γκάμα της 911 τη νέα 911
Carrera T, όπου “Τ” σημαίνει Touring. Η έκδοση αυτή
διαφοροποιείται τόσο στο επίπεδο εξοπλισμού όσο και
στο ότι σχεδιάστηκε για μια πιο “ανόθευτη” οδηγική
εμπειρία. με έμφαση στην απόλαυση και στις επιδόσεις. Η νέα
911 Carrera T εξοπλίζεται με μηχανικό 7άρι κιβώτιο ταχυτήτων
και είναι αποκλειστικά διθέσια, αφού έχουν αφαιρεθεί τα πίσω
καθίσματα. Βέβαια αν κάποιος το επιθυμεί, τα πίσω καθίσματα
είναι διαθέσιμα χωρίς πρόσθετο κόστος. Προαιρετικά και το 8άρι
αυτόματο κιβώτιο PDK, επίσης χωρίς έξτρα κόστος.
Ωστόσο, η περισσότερη ουσία είναι στην υιοθέτηση του μηχανικού κιβωτίου σε συνδυασμό με την αφαίρεση των πίσω καθισμάτων. Με αυτό τον συνδυασμό η Carrera T είναι ελαφρύτερη
κατά 35 κιλά συγκριτικά με την στάνταρ 911 Carrera με PDK,
ζυγίζοντας συνολικά 1.470 κιλά. Επίσης χάρη στην στάνταρ
σπορ ανάρτηση PASM, η 911 Carrera T είναι χαμηλότερη κατά
10 χλστ. από την απλή Carrera.
Η νέα έκδοση τοποθετείται στη γκάμα ανάμεσα στις 911 Carrera
και 911 Carrera S. Υιοθετεί τον 6-κύλινδρο twin-turbo κινητήρα
με 385 ίππους και 450 Nm ροπής, ενώ διαθέτει και το μηχανικό μπλοκέ διαφορικό σε συνδυασμό με το Porsche Torque
Vectoring (PTV) που εξοπλίζουν και την 911 Carrera S (και όχι
την απλή Carrera). Στάνταρ στην 911 Carrera T είναι ακόμη και
το πακέτο Sport Chrono, ενώ προαιρετικά οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να προσθέσουν το Rear Axle Steering, που στρίβει
και τους πίσω τροχούς και επίσης δε διατίθεται στην απλή 911
Carrera. Όσο για τις επιδόσεις, με το στάνταρ 7άρι μηχανικό
κιβώτιο, η 911 Carrera T κάνει το 0-100 km/h σε 4,5 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να φτάνει στα 291 km/h.

Ανάμεσα στα στοιχεία που διαφοροποιούν οπτικά την Carrera T
από τις υπόλοιπες 911, είναι οι ζάντες της Carrera S σε απόχρωση τιτανίου, με διάμετρο 20” εμπρός και 21” πίσω, σε ελαστικά
245/35 και 305/30 αντίστοιχα. Επίσης, η 911 Carrera T έχει ως
στάνταρ το τιμόνι GT Sport, σπορ εξάτμιση και σπορ καθίσματα
στο εσωτερικό. Εκτός από την αφαίρεση των δύο πίσω καθισμάτων, η 911 Τ έχει και πιο λεπτά κρύσταλλα στα παράθυρα αλλά
και μικρότερη μπαταρία, σε μια προσπάθεια περαιτέρω μείωσης
του συνολικού βάρους.

Η

Το RS Q3 κινείται με τον πεντακύλινδρο
κινητήρα 2.5 TFSI. Με 400 ίππους διαθέτει
περίπου 17% περισσότερη ισχύ από την προηγούμενη γενιά, η οποία με τη σειρά της είχε
αυξημένη απόδοση (340 ps), όταν παρουσιάστηκε το 2015. Η μέγιστη ροπή των 480 Nm
είναι διαθέσιμη μεταξύ 2.250 και 5.850 σ.α.λ.
Τα RS Q3 και RS Q3 Sportback φτάνουν τα

ΕΛΑΦΡΎΤΕΡΗ,
ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΌ
ΚΙΒΏΤΙΟ και
καλύτερες επιδόσεις.
Αυτή είναι η Porsche
911 Carrera T, η νέα
προσθήκη στη γκάμα
του εμβληματικού
sportscar

Σχεδιαστικές αλλαγές

Audi γιορτάζει την 10η επέτειο του Audi RS Q3 με μια ιδιαίτερη, σπορ έκδοση, την RS Q3 edition 10 years. Το μοντέλο
θα παραχθεί σε 555 αυτοκίνητα και διατίθεται ως RS Q3 και
RS Q3 Sportback. Η ισχύς του κινητήρα είναι 400ps με ροπή
480 Nm. Η ειδική έκδοση «edition 10 years» εφοδιάζεται με τον υπερτροφοδοτούμενο, πεντακύλινδρο κινητήρα 2,5 λίτρων και αυτόματο
κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων S tronic με μόνιμη τετρακίνηση
quattro. Η επετειακή έκδοση διαθέτει αποκλειστικές πινελιές τόσο
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, όπως η νέα μεταλλική βαφή
Chronos Gray, ζάντες αλουμινίου 21 ιντσών, μπάκετ καθίσματα RS με
microfiber επενδύσεις Dinamica και διακοσμητικά στοιχεία Jet Black
στον πίνακα οργάνων.
Το υψηλών επιδόσεων σύστημα πέδησης συνδυάζεται με στάνταρ
δαγκάνες φρένων Anthracite Gray, ή εναλλακτικά κόκκινες ή μπλε.
Πολυάριθμα πρόσθετα τμήματα σε μαύρο ή γυαλιστερό μαύρο χρώμα
υπογραμμίζουν την αποκλειστική εμφάνιση της έκδοσης «edition 10
years». Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι σκουρόχρωμοι
προβολείς LED matrix και το περίβλημα των εξωτερικών καθρεπτών.
Οι επιβάτες κάθονται στα νέα μπάκετ καθίσματα RS που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για αυτή την έκδοση και έχουν επένδυση πλάτης σε ματ Carbon, που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στο RS Q3.
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100 km/h από στάση σε μόλις 4,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα
250 km/h, με επιλογή αύξησης στα 280 km/h.
Η ισχύς του κινητήρα μεταφέρεται μόνιμα
και στους τέσσερις τροχούς, μέσω του αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων
S tronic, που αποτελεί στοιχείο του βασικού
εξοπλισμού.

Λεπτομέρειες σε ανοιχτό γκρι συναντούμε σε διάφορα σημεία,
όπως στα καλύμματα των καθρεπτών και στην αναγραφή του
μοντέλου στο πίσω μέρος και στις πόρτες. Το εσωτερικό είναι σε
μαύρο ματ τριμ, με ενθέσεις σε μαύρο γυαλιστερό, ενώ προαιρετικά υπάρχουν και πακέτα εξατομίκευσης που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν γκρι ή πράσινες ρίγες στα καθίσματα, γκρι ή πράσινες ραφές και λογότυπα στα πατάκια και κεντημένα λογότυπα
στα προσκέφαλα των καθισμάτων. Η νέα Porsche 911 Carrera
T διατίθεται σε μια ευρεία γκάμα χρωμάτων αμαξώματος, όπου
εκτός από τα τυπικά λευκό, μαύρο, κόκκινο και κίτρινο, υπάρχει
μια παλέτα μεταλλικών αποχρώσεων σε μαύρο, μπλε, γκρι του
πάγου, ασημί, κεραμικό κόκκινο και πράσινο. Για τους πιο απαιτητικούς η Porsche προσφέρει και στην Carrera T το πρόγραμμα
“Paint to Sample”, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους να
αποκτήσουν το αυτοκίνητο τους στην απόχρωση που επιθυμούν,
καλύπτοντας μια τεράστια γκάμα περίπου 110 αποχρώσεων.
Οι πρώτες Porsche 911 Carrera T θα φτάσουν στις εκθέσεις τον
Φεβρουάριο του 2023, ωστόσο οι παραγγελίες ανοίγουν ήδη με
τις τιμές στη Γερμανία να ξεκινούν από 123.845 ευρώ.
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Τ

ο X-Trail τέταρτης
γενιάς διατηρεί τη
φιλοσοφία του «σκληροτράχηλου» από το
μοντέλο πρώτης γενιάς, με
ακόμη μεγαλύτερη έμφαση
στην ποιότητα. Το εξωτερικό
μέρος της σχεδίασης του τονίζεται από τα χαρακτηριστικά
στοιχεία της Nissan, όπως η
“αιωρούμενη” οροφή και η
μάσκα V-motion. Η μπροστινή
όψη πλαισιώνεται από εντυπωσιακούς προβολείς και έναν
συνδυασμό φώτων ημέρας και
φλας κατά μήκος της γραμμής
κλεισίματος του καπό. Στο πλάι
υπάρχουν μυώδεις θόλοι, ενώ
το σχήμα της κολώνας C θυμίζει πτερύγιο δελφινιού.

Το X-Trail είναι το δεύτερο
μοντέλο στην ευρωπαϊκή γκάμα της Nissan με το σύστημα
κίνησης e-POWER, προσφέροντας την αίσθηση και αμεσότητα ενός ηλεκτρικού οχήματος,
χωρίς την ανάγκη φόρτισης σε
πρίζα. Το σύστημα e-POWER
στο X-Trail αποτελείται από
μπαταρία και σύστημα μετάδοσης κίνησης ενσωματωμένα
με βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων,
γεννήτρια ισχύος, μετατροπέα
και μπροστινό ηλεκτροκινητήρα 150 kW. Αυτό το μοναδικό
σύστημα μετάδοσης κίνησης
σημαίνει ότι η ισχύς στους
τροχούς προέρχεται μόνο
από έναν ηλεκτροκινητήρα,
ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα
την άμεση, γραμμική απόκριση
στο γκάζι, με την τελική ισχύ
του συστήματος να φτάνει τα
213ps στην έκδοση e-4ORCE.
Εδώ ο βενζινοκινητήρας
χρησιμοποιείται αποκλειστικά
για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, ενώ οι τροχοί κινούνται πλήρως από τον ηλεκτροκινητήρα.
Εκτός από την έκδοση
e-POWER, το X-Trail είναι
διαθέσιμο και με έναν turbo
κινητήρα βενζίνης 1,5 λτ. και
απόδοση 163ps και 300 Nm
ροπής. Η έκδοση αυτή προσφέρεται μόνο σε κίνηση στους
εμπρός τροχούς και αυτόματο
κιβώτιο Xtronic. Το σύστημα
κίνησης είναι εξοπλισμένο με
υβριδική τεχνολογία 12v, παρέχοντας υποβοήθηση ροπής,
εκτεταμένο σταμάτημα στο ρελαντί, γρήγορη επανεκκίνηση
και διακοπή κίνησης, με οφέλη
στην οικονομία καυσίμου και
στις εκπομπές CO2.
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Εκδόσεις και εξοπλισμός

Ήρθε το νέο
Nissan X-Trail

ΤΟ ΕΝΤΕΛΏΣ ΝΈΟ NISSAN X-TRAIL ΞΕΚΊΝΗΣΕ την πορεία του, ανοίγοντας
ταυτόχρονα ένα νέο κεφάλαιο στη γκάμα των εξηλεκτρισμένων μοντέλων της
μάρκας. Το μοντέλο διατίθεται ήδη στην Ελλάδα, σε τιμές από 38.590 ευρώ

Το νέας γενιάς Nissan X-Trail διατίθεται
στις εκδόσεις Energy, Acenta, N-Connecta,
Techna και Techna Plus, με 5-θέσια ή
7-θέσια διάταξη στις περισσότερες από
αυτές. Ο εξοπλισμός είναι πλήρης από τη
βασική κιόλας επιλογή με στοιχεία όπως
ζάντες αλουμινίου 18’’, θερμαινόμενοι εξ.
καθρέπτες, φώτα LED εμπρός-πίσω και
φώτα ημέρας LED, αισθητήρες φωτός/βροχής, αισθητήρες παρκαρίσματος, αυτόματος
κλιματισμός, μπουτόν εκκίνησης κινητήρα,
επιλέξιμα προφίλ οδήγησης και Bluetooth.

Νέα δεδομένα
με το e-4ORCE
Το τετρακίνητο Nissan X-Trail
e-POWER είναι εξοπλισμένο με το
e-4ORCE, το οποίο ενσωματώνει
τις τεχνολογίες ηλεκτρικής πρόωσης και ελέγχου 4WD της Nissan
με την τεχνολογία chassis-control.
Το e-4ORCE αυξάνει την οδηγική
απόδοση και την αυτοπεποίθηση
σε μια μεγάλη ποικιλία οδοστρωμάτων, παρέχοντας παράλληλα
μια εξαιρετικά άνετη εμπειρία. Το
σύστημα ελέγχει με ακρίβεια την
κινητήρια δύναμη και την πέδηση στους διπλούς ηλεκτροκινητήρες, εμπρός και πίσω, για μεγιστοποίηση του συντελεστή τριβής
ολίσθησης. Κατά την επιβράδυνση, οι διπλοί κινητήρες εμπρός
και πίσω, ελέγχουν την ισορροπία
της αναγεννητικής πέδησης για
να σταθεροποιήσουν την κίνηση
του οχήματος, διασφαλίζοντας
ομαλή κύλιση, ενώ οι κινητήρες ανταποκρίνονται άμεσα στο
δεξί πεντάλ, παρέχοντας ισχυρή
επιτάχυνση.

Άνετο
και ποιοτικό
εσωτερικά
Η καμπίνα στο νέο X-Trail ξεχωρίζει από την αναβαθμισμένη
ατμόσφαιρα και τη βελτιωμένη
χρηστικότητα. Υπάρχουν υλικά
κορυφαίας ποιότητας, έξυπνα
χαρακτηριστικά και με προσοχή
στην λεπτομέρεια. Οι πόρτες,
όπως και στο Qashqai, ανοίγουν
σε γωνία σχεδόν 90 μοιρών,
επιτρέποντας εύκολη πρόσβαση
για όλους και άνετη εγκατάσταση
παιδικού καθίσματος. Η δεύτερη
σειρά καθισμάτων χωρίζεται σε
αναλογία 60:40, ενώ υπάρχει μια
κεντρική “καταπακτή”, ώστε μεγαλύτερα αντικείμενα όπως πέδιλα
του σκι, να μεταφέρονται εύκολα.
Επίσης η δεύτερη σειρά καθισμάτων μπορεί να μετακινηθεί προς
τα εμπρός, μεγιστοποιώντας τον
χώρο αποσκευών. Προαιρετικά το
μοντέλο διατίιεται και σε 7-θέσια
διάταξη, με την πρόσβαση στην
τρίτη σειρά να γίνεται με την ανατροπή του εξωτερικού καθίσματος
της δεύτερης σειράς. Ο χώρος
αποσκευών στην 5-θέσια διάταξη
είναι στα 585 λίτρα.

Ιδιαίτερα πλούσια είναι και η παλέτα συστημάτων ασφαλείας, περιλαμβάνοντας ως στάνταρ σύστημα με αυτόματο φρενάρισμα και
ανίχνευση πεζών/δικυκλιστών, υποβοήθηση
τυφλού σημείου διασταύρωσης, προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας με σύστημα διατήρησης λωρίδας, προειδοποίηση τυφλού σημείου, ειδοποίηση προσοχής οδηγού, “έξυπνο”
Cruise Control, αναγνώριση σημάτων
οδικής κυκλοφορίας, προειδοποίηση κάθετης κίνησης αντικειμένου ή οχήματος κατά
την οπισθοπορεία με αυτόματο φρενάρισμα,
υποβοήθηση υψηλής δέσμης προβολέων,
διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης και
πλήρες σετ 9 αερόσακων.
Η δεύτερη έκδοση εξοπλισμού, Acenta,
περιλαμβάνει επιπλέον έξυπνο κλειδί με
αισθητήρες αφής στις εξωτερικές χειρολαβές των θυρών, αισθητήρες παρκαρίσματος
εμπρός, δερμάτινο τιμόνι, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ηλεκτροχρωματικό εσωτερικό καθρέπτη, 2 θύρες USB Type-C, οθόνη
αφής για το σύστημα infotainment στις 8’’
με Apple CarPlay και Android Auto, 6 ηχεία
και οσφυϊκή υποστήριξη στο κάθισμα του
οδηγού.
Οι τιμές του μοντέλου ξεκινούν από τις
38.590 ευρώ στην mild hybrid έκδοση
βενζίνης με 163 ίππους και 5-θέσια διάταξη, ενώ οι εκδόσεις 7 θέσεων ξεκινούν
από 43.590 ευρώ στο επίπεδο εξοπλισμού
Acenta. Τέλος, οι εκδόσεις e-POWER ξεκινούν από 44.990 ευρώ με 204 ίππους και κίνηση στους εμπρός τροχούς, ενώ τα X-Trail
e-4ORCE με τετρακίνηση και 213 ίππους
ξεκινούν από 50.590 ευρώ. Όλες οι εκδόσεις
έχουν αυτόματο κιβώτιο ως στάνταρ.
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Seat Ibiza 1.0 TGI:
Πρωταθλητής
οικονομίας
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΉ ΠΟΥ ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ
ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΉΣΕΙΣ απασχολεί
σχεδόν όλους στην αυτοκίνηση,
η Seat παραμένει πιστή στους
θερμικούς κινητήρες με το Ibiza
TGI. Το μοντέλο κινείται με
φυσικό αέριο και μάλιστα
προσφέρει το μισό κόστος
στις μετακινήσεις από ότι
με βενζίνη, χωρίς καν
να είναι υβριδικό

Δείτε τη video-δοκιμή στο κανάλι μας στο YouTube:
https://youtu.be/Qy0PtaS6v4Y
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Τ

ο Seat Ibiza στα μέσα του 2021 υπέστη μια
σειρά αναβαθμίσεων, αλλαγές που αφορούν
τόσο την εξωτερική όσο και την εσωτερική του εμφάνιση. Έτσι άλλαξαν ελαφρώς
τα φώτα, οι ζάντες και προστέθηκαν νέα χρώματα
αμαξώματος. Επίσης πλέον η ονομασία Ibiza έχει
νέα γραμματοσειρά, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και
στο Leon.
Σημαντικότερο ωστόσο είναι πως πλέον όλες οι
εκδόσεις του Ibiza έχουν ως στάνταρ προβολείς LED
και μια πλούσια παλέτα συστημάτων ασφαλείας,
όπως Lane Assist και βελτιωμένο σύστημα αναγνώριση πεζών και ποδηλάτων. Επίσης στο κομμάτι της
παθητικής ασφάλειας έχουμε επανασχεδιασμένη
δομή μπροστινού άκρου, ενισχύσεις για προστασία
από πλευρική πρόσκρουση, διπλό προεντατήρα στις
ζώνες ασφαλείας και έναν νέο αερόσακο συνοδηγού.
Και με όλες αυτές τις αλλαγές, το Ibiza υποβλήθηκε
στις νέες και πιο αυστηρές δοκιμές του EuroNCAP,
όπου πήρε κορυφαία βαθμολογία με 5 αστέρια.

Μεγάλες αλλαγές
στο εσωτερικό
Πιο ορατές είναι οι αλλαγές στο εσωτερικό του
ανανεωμένου Ibiza, όπου πλέον έχουμε νέο τιμόνι
αλλά και μια νέα αιωρούμενη οθόνη αφής για το
σύστημα infotainment. Αυτή η οθόνη, όπως και στο
ανανεωμένο Arona, έχει μεγαλώσει κατά περίπου
20% και πλέον είναι στάνταρ στις 8,25 ίντσες, ενώ
προαιρετικά φτάνει στις 9,2’. Σε κάθε περίπτωση διαθέτει ελληνικό menu και Full Link με Android Auto
και CarPlay, επιτρέποντας πέρα από την αγαπημένη
μας μουσική να έχουμε στην οθόνη αφής και τους
χάρτες του κινητού μας.
Ο πίνακας οργάνων είναι αναλογικός με δύο τυπικά
όργανα και με τις ωραίες γραμματοσειρές της Seat,
ενώ προαιρετικά διατίθεται και πλήρως ψηφιακός
πίνακας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που υπάρχει
στην έκδοση TGI, είναι ο δεύτερος δείκτης καυσίμου.
Εδώ έχουμε δύο τύπους καυσίμου και βεβαίως δύο
ρεζερβουάρ, ένα βενζίνης και ένα φυσικού αερίου.

Αρνητικά

Θετικά

• Μικρό ρεζερβουάρ βενζίνης

• Ασυναγώνιστη οικονομία

• Εσωτερική ποιότητα στις πόρτες

• Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας/ελεύθερη είσοδος στο δακτύλιο

• Χώρος αποσκευών

• Εσωτερικοί χώροι επιβατών

Μια επίσης σημαντική αλλαγή στο εσωτερικό είναι
στα υλικά του ταμπλό. Το ανανεωμένο Ibiza έχει
υψηλής ποιότητας μαλακό υλικό στο πάνω μέρος του
ταμπλό, κάτι που δίνει μια έξτρα δόση ποιότητας.
Νέοι είναι και οι αεραγωγοί του κλιματιστικού, οι
οποίοι άλλαξαν θέση και κατέβηκαν πιο χαμηλά. Χωρίς αλλαγές είναι η θέση οδήγησης, άνετη και ρυθμιζόμενη προς κάθε κατεύθυνση, ενώ η εργονομία
παραμένει κορυφαία. Υπάρχουν βολικές θήκες, ποτηροθήκες και άνετα ανοίγματα στις πόρτες. Αυτό που
δεν υπάρχει όμως είναι ένα κεντρικό υποβραχιόνιο
με θήκη, τουλάχιστον όχι στη μεσαία έκδοση Style,
ούτε και τσέπες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων.
Ο χώρος πάντως για τους πίσω επιβάτες είναι παραπάνω από ικανοποιητικός, καθιστώντας το Ibiza ένα
από τα πιο ευρύχωρα μοντέλα στην κατηγορία.
Ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 355 λίτρα, ωστόσο
στην έκδοση TGI το ρεζερβουάρ του φυσικού αερίου
καταλαμβάνει χώρο κάτω από το δάπεδο και πρακτικά μειώνει το διαθέσιμο βάθος, περιορίζοντας τον
χώρο στα 262 λίτρα. Ρεζέρβα πάντως δεν υπάρχει σε
καμία έκδοση του Ibiza. Στο TGI ένας λόγος παραπάνω, λόγω ρεζερβουάρ CNG.
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Εξοπλισμός και τιμή
Τα επίπεδα εξοπλισμού στο Seat Ibiza είναι τα
Reference, Business, Style, Optimum, FR και FR
Vision. Από τη βασική έκδοση Reference υπάρχουν ως στάνταρ στοιχεία όπως Front Assist
με προστασία πεζών, σύστημα προειδοποίησης
κόπωσης οδηγού, σύστημα συγκράτησης στη
λωρίδα κυκλοφορίας, περιοριστής ταχύτητας, Air
Condition, αισθητήρες φωτός, προβολείς LED με
φώτα ημέρας LED, ηχοσύστημα με οθόνη αφής
8,25’’, Bluetooth, θύρα USB-C και σύστημα e-call.
Η έκδοση Style όπως το αυτοκίνητο της δοκιμής έχει ακόμη, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό,
ηλεκτρικά αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους
καθρέπτες, αισθητήρες βροχής, ηλεκτροχρωματικό εσωτερικό καθρέπτη, σύστημα Coming
home, δερμάτινο τιμόνι και επιλογέα ταχυτήτων,
διαιρούμενη πλάτη πίσω καθίσματος, ζάντες
αλουμινίου 15’’, 6 ηχεία (αντί για 4) και Full Link
με Apple CarPlay/Android Auto.
Οι τιμές του Ibiza ξεκινούν λίγο κάτω από τις
16.000 ευρώ με την ατμοσφαιρική έκδοση των
80 ίππων, ενώ οι turbo εκδόσεις κοστίζουν από
17.090 ευρώ με 95 ίππους. Οι εκδόσεις TGI με
φυσικό αέριο ξεκινούν από 18.500 ευρώ, τιμή
άκρως ανταγωνιστική για τη συνολική οικονομία
που προσφέρει το μοντέλο.

Κινητήρας και κατανάλωση
Προφανώς και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο Ibiza TGI στρέφεται στον
κινητήρα του. Ζούμε άλλωστε στην εποχή όπου το χαμηλό κόστος μετακίνησης υπερισχύει από οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Πλέον δεν έχει τόση
σημασία ούτε ο χώρος αποσκευών, ούτε η πρακτικότητα, ούτε η ποιότητα.
Και το καλό με το Ibiza TGI είναι πως τα καταφέρνει εξαιρετικά σε αυτόν
τον τομέα, και μάλιστα χωρίς καν να είναι υβριδικό. Έχει έναν θερμικό κινητήρα, τον γνώριμο 3-κύλινδρο 1000άρι TSI, με turbo.
Μόνο που στην περίπτωση του Ibiza TGI ο κινητήρας έχει δεχθεί μια σειρά
από αλλαγές για να μπορεί να λειτουργεί και με φυσικό αέριο αλλά και με
βενζίνη. Πάντα προτεραιότητα δίνεται στο CNG, το φυσικό αέριο, ενώ ο
κινητήρας θα λειτουργήσει με βενζίνη μόνο όταν οι δεξαμενές αδειάσουν ή
σε ένα κρύο ξεκίνημα και μέχρι να επιτευχθούν οι επιθυμητές θερμοκρασίες
λειτουργίας.
Το πλεονέκτημα σε αυτού του είδους το καύσιμο δεν είναι μόνο στην χαμηλότερη τιμή αγοράς από τη βενζίνη, αλλά και στη διαφορετική απόδοση.
Έτσι λοιπόν ένα κιλό CNG προσφέρει μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση από
ένα λίτρο βενζίνης, πετρελαίου ή υγραερίου. Που σημαίνει ότι με την ίδια
ποσότητα καυσίμου θα έχουμε μεγαλύτερη αυτονομία, άρα και περισσότερη
οικονομία. Και για να μιλήσουμε λίγο με αριθμούς, η μέση κατανάλωση
CNG σύμφωνα με τη Seat είναι στα 3,5-4,1 κιλά/100 χλμ, τιμές που δεν
απέχουν καθόλου από την πραγματικότητα αφού χωρίς κόπο στη διάρκεια
της εβδομαδιαίας δοκιμής μας κυμανθήκαμε κοντά στα 4,5 κιλά/100χλμ.
Σήμερα το CNG κοστίζει περίπου 1,3 ευρώ/κιλό (υπολογίζεται σε κιλά και
όχι σε λίτρα όπως τα υγρά καύσιμα) και πάλι προσφέρει τεράστια οικονομία
σε σύγκριση με τη βενζίνη.
Το ουσιαστικότερο αρνητικό στοιχείο στο Ibiza TGI, όπως και σε κάθε άλλο
αυτοκίνητο που κινείται με CNG, είναι το γνώριμο θέμα με τον ανεφοδιασμό σε φυσικό αέριο ανά την Ελλάδα. Αν κινούμαστε σε περιοχές με πρατήρια, τότε δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, όμως αν πρόκειται να κάνουμε
μεγάλα ταξίδια, τα μόλις 9 λτ. χωρητικότητας στο ρεζερβουάρ βενζίνης πρακτικά αναγκάζουν για στάσεις ανεφοδιασμού κάθε περίπου 100-150 χλμ. Για
παράδειγμα, από τη Θεσσαλονίκη και προς την Αλεξανδρούπολη, το αμέσως
επόμενο πρατήριο με φυσικό αέριο είναι στην Ξάνθη, ενώ ολόκληρη η Πελοπόννησος έχει πρατήριο μόνο στην Πάτρα και ολόκληρη η Κρήτη δεν έχει
κανένα. Η Αθήνα έχει εννέα πρατήρια και η Θεσσαλονίκη μόλις τρία.
Όσο για τη δεξαμενή του CNG στο Ibiza, αυτή έχει χωρητικότητα 13,8 κιλά
και η αυτονομία μόνο με φυσικό αέριο είναι της τάξεως των 350 χλμ. Ο κινητήρας προκειμένου να λειτουργήσει με CNG έχει ελαφρώς μειωμένη απόδοση στους 90 ίππους αντί για 95 και ροπή στα 160 Nm/1800 σ.α.λ. (αντί
για 175/1600). Μικρή θυσία μπροστά στο τεράστιο όφελος της οικονομίας.
Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι μηχανικό 6 ταχυτήτων και με καλή κλιμάκωση
και πρακτικά βοηθά το αυτοκίνητο να διατηρήσει μια σβελτάδα παρά τη
λίγο χαμηλότερη ισχύ. Πάντως για τους πιο απαιτητικούς σε επιδόσεις, το
Ibiza διατίθεται και σε συμβατικές εκδόσεις βενζίνης, το ατμοσφαιρικό MPI
με 80 ίππους και τα turbo σύνολα TSI με 95, 110 και 150 ίππους.

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Seat Ibiza 1.0 TGI 90hp
Κυβισμός: 999 cc
Ισχύς: 90 ps/4000 rpm
Ροπή: 160 Nm/1800 rpm
0-100 km/h: 12,1 sec
Τελική ταχύτητα: 181 km/h
Μικτή κατανάλωση*: 3,5-4,1
kg/100km
Εκπομπές CO2*: 95-109 g/km
Βάρος: 1.257 kg
Ρεζερβουάρ: 9 lt βενζίνη +
13,8 kg CNG
Χώρος αποσκευών: 262 lt
*εργοστασιακή μέτρηση
κατά WLTP, τιμές από-εώς
ανάλογα με την έκδοση.
Αρχική τιμή Seat Ibiza 1.0
80hp Referene: 15.890€
Τιμή έκδοσης δοκιμής
1.0 TGI CNG 90hp Style:
19.290€
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Honda HR-V e:HEV:
Αλλαγή πορείας!
Η HONDA ΑΛΛΆΖΕΙ ΠΟΡΕΊΑ και
εξηλεκτρίζεται σε ολόκληρη τη γκάμα
της. Πλέον και το νέας γενιάς HR-V
είναι πλήρως υβριδικό, όπως άλλωστε
τα Jazz και Civic

Α

υτό είναι το νέο HR-V e:HEV, ένα μεσαίο SUV
εντελώς νέο σχεδιαστικά, που πλέον διατίθεται
αποκλειστικά ως υβριδικό. Πλήρως υβριδικό για την
ακρίβεια όπως δηλώνει και το όνομα του (e:HEV),
που σημαίνει χαμηλότερη κατανάλωση και άλλα οφέλη για
την τσέπη μας. Η νέα γενιά HR-V βασίζεται σε νέα πλατφόρμα, υιοθετεί νέες τεχνολογίες και βεβαίως μια εντελώς
νέα σχεδιαστική προσέγγιση. Εκ πρώτης μάλιστα μοιάζει με
ηλεκτρικό και αυτό κυρίως λόγω της εμπρός γρίλιας που είναι
στο χρώμα του αμαξώματος, ενώ το λογότυπο της Honda έχει
μπλε λεπτομέρειες.
Υπάρχουν όμορφα φωτιστικά LED, ενώ η συνολική σχεδίαση
δείχνει να το κατατάσσει ανάμεσα στα πιο “κουπέ” SUV αφού
έχει σχετικά χαμηλή οροφή, έντονη κλίση στο πίσω παρμπρίζ
με αεροτομή οροφής και κρυφές χειρολαβές στις πίσω πόρτες.
Το SUV παρουσιαστικό πάντως υποστηρίζουν οι μαύρες
γυαλιστερές προεκτάσεις στα φτερά αλλά και χαμηλά στους
προφυλακτήρες. Πίσω έχουμε μια ενδιαφέρουσα σχεδίαση με
κυρίαρχο στοιχείο τα τρισδιάστατα LED φώτα που ενώνονται
με μία φωτιζόμενη μπάρα.
Το νέο HR-V e:HEV δείχνει λίγο μεγαλύτερο από την προηγούμενη γενιά και έχει μήκος 4,34 μέτρα. Μεγάλωσε δηλαδή
κατά 6 εκ., ενώ μεγάλωσε σχεδόν 2 εκ. και στο πλάτος. Σημαντικό ρόλο στη συνολική σχεδίαση έχει και η τοποθέτηση της
καμπίνας ελαφρώς προς τα πίσω, κάτι που δημιουργεί ένα πιο
μυώδες παρουσιαστικό με το μεγαλύτερο καπό, το οποίο μάλιστα είναι και πιο οριζόντιο από ότι στο προηγούμενο μοντέλο.

Νέα προσέγγιση και στο εσωτερικό
Εντελώς νέα είναι η σχεδιαστική φιλοσοφία στο εσωτερικό, ακολουθώντας κάπως τη
λογική που ξεκίνησε η Honda με το τελευταίο Jazz και βεβαίως συναντάμε και στο νέο
Civic. Έτσι λοιπόν οι γραμμές έχουν απλοποιηθεί, υπάρχουν οριζόντιες επιφάνειες,
ενώ όλο το ταμπλό είναι τοποθετημένο χαμηλότερα από το συνηθισμένο για καλύτερη
ορατότητα. Γενικά οι χώροι είναι καλύτεροι από το αναμενόμενο, ενώ σχεδόν αμέσως
διαπιστώνει κανείς ότι άφθονες και βολικές είναι όλες οι θήκες στην καμπίνα.
Η συνολική ποιότητα δείχνει εξαιρετική, παρότι στο πάνω μέρος του ταμπλό έχουμε
κυρίως σκληρά πλαστικά. Ωστόσο πιο κάτω, σε σημεία που θα φτάσει το χέρι, η Honda
έβαλε μαλακά υλικά, όπως για παράδειγμα στο εμπρός μέρος του ταμπλό και στο τμήμα
γύρω από την κονσόλα. Το σύστημα κλιματισμού έχει εργονομική σχεδίαση με περιστροφικά χειριστήρια σε ένα χωριστό οριζόντιο πάνελ με χωριστές ψηφιακές ενδείξεις.
Επίσης, αξίζει να σταθούμε στη σχεδίαση των αεραγωγών στα άκρα του ταμπλό, το Air
Diffusion όπως λέει και η Honda, στο οποίο τα ανοίγματα είναι γωνιακά με τη ροή του
αέρα να μην ενοχλεί στο πρόσωπο οδηγό και συνοδηγό.
Στο κέντρο του ταμπλό έχουμε την οθόνη για το infotainment σε αυτή τη νέα μόδα που
τη θέλει να μοιάζει ακουμπισμένη στο ταμπλό. Έχει διαγώνιο στις 9’’, υιοθετεί το νέο
λειτουργικό της Honda και έχει ελληνικό menu, Apple CarPlay (ασύρματο) και Android
Auto. Χαμηλά στην κονσόλα υπάρχουν δύο πρακτικές θήκες για μικροαντικείμενα, ενώ
προαιρετικά υπάρχει και ασύρματη φόρτιση κινητού.
Ο πίνακας οργάνων στο HR-V είναι μισός αναλογικός και μισός ψηφιακός, αναμειγνύοντας ιδανικά τα πλεονεκτήματα και των δύο περιπτώσεων. Έτσι το ταχύμετρο είναι
κυκλικό με την κλασική βελόνα, ενώ αριστερά έχουμε μια οθόνη 7’’ όπου μπορούμε να
επιλέξουμε τις πληροφορίες που θα προβάλλει. Έτσι σε ένα ψηφιακό πλέον πολυόργανο
έχουμε λεπτομέρειες για την κατανάλωση, τη λειτουργία του υβριδικού συστήματος αλλά
και ένα όργανο ισχύος. Κλασικό στροφόμετρο πάντως, έστω και ψηφιακό δεν υπάρχει.
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Χώροι

Υβριδική τεχνολογία

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα
στοιχεία του HR-V όσον αφορά
στην ευρυχωρία του, είναι τα
λεγόμενα magic seats. Καθίσματα που μπορούν να αναδιπλώνουν με μία κίνηση και να
ανασηκώνονται χωριστά δημιουργώντας αμέτρητα σενάρια
φόρτωσης. Μπορεί να χωρέσει
στην καμπίνα ένα ποδήλατο ή
μία ψηλή γλάστρα και πολλά
πολλά ακόμη. Το κλειδί βέβαια
σε αυτό είναι η μετακίνηση
του ρεζερβουάρ καυσίμου κάτω από τα καθίσματα οδηγού
και συνοδηγού.

Το HR-V πλέον διατίθεται αποκλειστικά ως αυτοφορτιζόμενο υβριδικό. Όπως συμβαίνει
συνήθως σε αυτά τα συστήματα, έχουμε έναν κινητήρα βενζίνης, μ;iα μπαταρία και έναν
ηλεκτροκινητήρα ο οποίος υποστηρίζει τον θερμικό κινητήρα. Μόνο που στην περίπτωση
του HR-V e:HEV έχουμε δύο ηλεκτροκινητήρες και όχι έναν. Ο πρώτος κινεί το αυτοκίνητο
και μάλιστα είναι και αρκετά αποδοτικός με ισχύ 131 ίππους και 253 Nm ροπής. Ο δεύτερος είναι μικρότερος και πρακτικά λειτουργεί ως γεννήτρια, φορτίζοντας τη μπαταρία του
συστήματος.

Ακόμη και με τα καθίσματα
στη θέση τους, οι διαθέσιμοι χώροι είναι τεράστιοι σε
σύγκριση με άλλα μεσαία SUV,
παρά το φαινομενικά μικρό
μέγεθος του HR-V. Υπάρχει
άφθονος χώρος στα γόνατα,
οριακά ικανοποιητικός χώρος
στο κεφάλι, ενώ υπάρχει και
σχεδόν επίπεδο δάπεδο στην
περίπτωση που καθίσει τρίτος
επιβάτης πίσω. Ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 335 μόλις,
αρκετά περιορισμένος για τα
δεδομένα της κατηγορίας,
ωστόσο δείχνει αρκετά εκμεταλλεύσιμος και έχει χαμηλό
κατώφλι φόρτωσης. Δεν υπάρχει όμως ρκετό βάθος ή μεταβαλλόμενο δάπεδο, ούτε και
θέση για ρεζέρβα, αφού από
κάτω βρίσκεται η μπαταρία του
υβριδικού συστήματος. Θετικό
είναι ότι υπάρχει υφασμάτινο
κάλυμμα σε ρόλο εταζέρας, ενώ
το άνοιγμα και κλείσιμο της
πόρτας από τη μεσαία έκδοση
εξοπλισμού γίνεται ηλεκτρικά.

Σε ταχύτητες πάνω από τα 80 km/h, ο βενζινοκινητήρας έχει μεγαλύτερη συμμετοχή, ενώ
θα είναι πιο ενεργός και χαμηλότερα, αν για παράδειγμα πατήσουμε έντονα το γκάζι για να
ανεβούμε μια ανηφόρα ή να κάνουμε μια προσπέραση. Το υβριδικό σύστημα της Honda
έχει τρεις άξονες λειτουργίας: τη λειτουργία EV όπου δίνεται προτεραιότητα στην αμιγώς
ηλεκτρική κίνηση, το Hybrid όπου επίσης δίνεται προτεραιότητα στην ηλεκτροκίνηση αλλά
με πιο ενεργή συμμετοχή του βενζινοκινητήρα, και τη λειτουργία Engine Drive, όπου δίνεται προτεραιότητα στον θερμικό κινητήρα, για παράδειγμα όταν ταξιδεύουμε στον αυτοκινητόδρομο. Αυτές οι λειτουργίες εναλλάσσονται αυτόματα, ενώ ο οδηγός μπορεί να επιλέξει
χειροκίνητα και τρία προγράμματα οδήγησης (ECON, NORMAL και SPORT) που μεταξύ άλλων επηρεάζουν την απόκριση του κινητήρα, του κιβωτίου και την αίσθηση του τιμονιού.
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Και αναρωτιέστε τι κάνει ο βενζινοκινητήρας, τα πράγματα έχουν ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον, αφού κάνει ότι και οι δύο ηλεκτροκινητήρες. Μπορεί να κινεί το αυτοκίνητο, ενώ
μπορεί να λειτουργεί και ως γεννήτρια και να φορτίζει τη μπαταρία. Πρόκειται για ένα σύνολο 1.5 i-VTEC που λειτουργεί σε κύκλο «Atkinson», αποδίδει από μόνος του 107 ίππους
και πρακτικά αναλαμβάνει σε σενάρια κίνησης κυρίως άνω των 80 km/h. Σε χαμηλότερες
ταχύτητες, πρακτικά σχεδόν σε όλα τα αστικά σενάρια μετακίνησης, ο θερμικός κινητήρας
συνεργάζεται με τον ηλεκτροκινητήρα, τουλάχιστον όταν ο ηλεκτροκινητήρας δεν κινεί από
μόνος του το αυτοκίνητο. Εφόσον η μπαταρία έχει αρκετή φόρτιση και δεν πατάμε πολύ το
γκάζι, το αυτοκίνητο κινείται κυρίως ηλεκτρικά, άρα και δωρεάν.

Το κιβώτιο ταχυτήτων στο HR-V είναι μονής σχέσης ηλεκτρονικά ελεγχόμενο eCVT και
προσομοιώνει πολλαπλές σχέσεις. Όπως όλα τα κιβώτια του είδους δημιουργεί αυτό το
περίεργο βουητό αν επιμείνουμε στο γκάζι σε μία επιτάχυνση, ωστόσο υπό προϋποθέσεις
προσομοιώνει τις αλλαγές δίνοντας την ψευδαίσθηση σταθερών σχέσεων. Επίσης περίεργο
για eCVT είναι πως έχουμε paddles πίσω από το τιμόνι, όμως αυτά δεν προορίζονται για
αλλαγές. Η λειτουργία τους έχει να κάνει με τον τρόπο που ανακτάται ενέργεια στο ρολάρισμα και έτσι μπορούμε να μεταβάλλουμε χειροκίνητα τη λειτουργία ανάμεσα σε χαμηλή ή
υψηλή ανάκτηση, έχοντας στη διάθεσή μας συνολικά 4 επιλογές.
Όσο για τις επιδόσεις, η τελική ταχύτητας είναι στα 170 km/h και το τυπικό 0-100 γίνεται
σε 10,7’’, τουλάχιστον σύμφωνα με τη Honda. Στα χέρια μας η διαδικασία έγινε οριακά κάτω από τα 9 δευτερόλεπτα. Φυσικά όλα αυτά έχουν δευτερεύουσα σημασία, αφού τα νούμερα που ενδιαφέρουν περισσότερο στο HR-V e:HEV είναι αυτά της κατανάλωσης. Η Honda
ανακοινώνει μέση τιμή στα 5,4 λτ/100 χλμ. και στην πράξη όντως πετύχαμε τα 5,4 λίτρα σε
μικτή χρήση. Μάλιστα σε αποκλειστική χρήση εντός πόλης φτάσαμε μέχρι τα 4 λτ/100 χλμ
και μάλιστα χωρίς κόπο, αφού σε αστικό περιβάλλον γίνεται μεγαλύτερη εκμετάλλευση του
ηλεκτροκινητήρα. Στο ταξίδι προφανώς έχουμε κυρίως τον βενζινοκινητήρα, αλλά αν δεν
πιέσουμε και πάλι τα νούμερα κατανάλωσης είναι κοντά στα 6 λτ/100 χλμ.

Εξοπλισμός και τιμή

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

Τα επίπεδα εξοπλισμού στο νέο Honda HR-V e:HEV είναι τρία
τα Elegance, Advance και Advance Style. Πρακτικά και οι τρεις
επιλογές είναι υπερπλήρεις αφού ως στάνταρ έχουμε μια ολοκληρωμένη παλέτα συστημάτων ασφαλείας με αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση λωρίδας κυκλοφορίας, αναγνώριση οδικών
σημάτων, adaptive cruise control και σύστημα κλήσης SOS,
έχουμε σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, την οθόνη
9’’ για το infotainment με ασύρματο CarPlay και ενσύρματο
Android Auto, θερμαινόμενα καθίσματα, αυτόματο κλιματισμό
(διζωνικό στην Advance), αυτόματους υαλοκαθαριστήρες, κάμερα οπισθοπορείας με αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω,
τα μαγικά καθίσματα, φώτα LED εμπρός-πίσω και φώτα ημέρας
LED και τέλος ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών.

Honda HR-V e:HEV
Κυβισμός: 1498 cc
Ισχύς βενζινοκινητήρα:
107 ps/6200 rpm
Ροπή βενζινοκινητήρα:
131 Nm/4000 rpm
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα:
131 ps
Ροπή ηλεκτροκινητήρα:
253 Nm

Όσο για τις τιμές, αυτές ξεκινούν από τις 33.800 ευρώ, με τη
δεύτερη έκδοση της δοκιμής, Advance, να κοστίζει 36.800 ευρώ.

0-100 km/h: 10,7 sec
Τελική ταχύτητα: 170 km/h
Μικτή κατανάλωση*: 5,4
kg/100km

Οδική συμπεριφορά

Εκπομπές CO2*: 122 g/km

Όπως κάθε Honda, στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς το HR-V τα καταφέρνει εξαιρετικά. Σε σημείο μάλιστα που ξεχνάς ότι οδηγείς SUV, πέρα δηλαδή από το γεγονός ότι κάθεσαι λίγο ψηλότερα. Η κίνηση γίνεται μόνο στους εμπρός τροχούς, κάτι που αυτομάτως θα
περιορίσει τις όποιες ορέξεις για περιπέτειες, αν και τα σχεδόν 19 εκ. από το έδαφος είναι
αρκετά, τουλάχιστον για όσο θα επιτρέψουν τα ασφάλτινα ελαστικά. Καλοδεχούμενο είναι
το σύστημα υποβοήθησης σε κατηφόρα, που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κατέβει αυτόματα και με σταθερή χαμηλή ταχύτητα μια απότομη κατηφόρα χωρίς να πατάμε το φρένο.
Η ανάρτηση συνολικά είναι καλή και ισορροπημένη σε αίσθηση, ίσως με λίγη παραπάνω
σκληρότητα που θα εκτιμηθεί. Αρχιτεκτονικά, εμπρός υπάρχει διάταξη με γόνατα ΜακΦέρσον και πίσω ημιάκαμπτος άξονας. Προσοχή έχει δοθεί και στην ηχομόνωση, αν
και υπάρχουν κάποιοι αεροδυναμικοί θόρυβοι στην περιοχή γύρω από τους πλευρικούς
καθρέπτες. Στα θετικά τέλος συγκαταλέγεται και το σύστημα διεύθυνσης που αν και σχετικά ελαφρύ σε αίσθηση δίνει αρκετή πληροφορία και αμεσότητα. Τα φρένα επίσης έχουν
καλή αίσθηση και απόδοση, με δίσκους εμπρός και πίσω.
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Βάρος: 1.380-1401 kg
Ρεζερβουάρ: 40 lt
Χώρος αποσκευών: 335 lt

Αρνητικά

Θετικά

• Ελαφρώς ακριβότερο από τον άμεσο ανταγωνισμό στα υβριδικά SUV

• Υπερ-πλήρης εξοπλισμός

• Χώρος αποσκευών

• Χώροι επιβατών

• Θόρυβος eCVT υπό πίεση

• Υβριδικό σύστημα και κατανάλωση

*εργοστασιακή μέτρηση
κατά WLTP, τιμές από-εώς
ανάλογα με την έκδοση.
Αρχική τιμή Honda HR-V
e:HEV Elegance: 33.800€
Τιμή έκδοσης δοκιμής
Advance: 36.800€
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Οι Abarth, Alfa Romeo, Fiat και Jeep αλλάζουν “χέρια” στην Ελλάδα
Οι όμιλοι Autohellas και Samelet ιδρύουν κοινή εταιρεία για να καταστεί ο συνεργάτης της Stellantis στην ελληνική αγορά που θα αναλάβει την εισαγωγή και διανομή των μαρκών Abarth, Alfa Romeo Fiat, Fiat Professional
και Jeep. Η ολοκλήρωση αυτής της σχεδιαζόμενης εξαγοράς τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Η συναλλαγή έρχεται στον απόηχο της συγχώνευσης των κατασκευαστών αυτοκινήτων PSA και FCA (πέρυσι) η
οποία δημιούργησε τη Stellantis, μια από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο με εργοστασιακές
δραστηριότητες σε 30 χώρες και εμπορική παρουσία σε 130 αγορές παγκοσμίως. Μετά την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης συναλλαγής, η κοινή εταιρεία των ομίλων των Autohellas & Samelet θα είναι υπεύθυνη για την
εισαγωγή και διανομή 5 συνολικά μαρκών της Stellantis, αποκτώντας τη θυγατρική της FCA Italy S.p.A. στην
Ελλάδα, τον μέχρι τώρα εισαγωγέα και διανομέα αυτών. Οι συμβάσεις του προσωπικού της FCA Greece ΑΕ δεν
θα επηρεαστούν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής.
Οι όμιλοι Autohellas και Samelet θα βασιστούν στην εκτεταμένη τεχνογνωσία, εμπειρία, πόρους και παρουσία
τους στην αγορά αυτοκινήτου και υπηρεσιών κινητικότητας για να εξασφαλίσουν τη συνέχιση των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες, να διανείμουν το σύνολο των ανταλλακτικών που αφορούν τις μάρκες αυτές
καθώς και να αναπτύξουν με επιτυχία τη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα.

Το νέο Citroen
My Ami Tonic
Το Ami συνεχίζει να δίνει έμφαση στην διαφορετικότητα
του με αυτήν την ζωηρή εμφανισιακά έκδοση που περιλαμβάνει πολύχρωμα διακοσμητικά στοιχεία και πολλά
αξεσουάρ. Η νέα αυτή έκδοση διαθέτει αισθητικά στοιχεία
που εκφράζουν μια άλλη πλευρά του χαρακτήρα του Ami.
Έρχεται με στοιχεία εξατομίκευσης όπως είναι οι ενισχυμένοι προφυλακτήρες, τα μαρσπιέ και οι θόλοι, καθώς και οι
μπάρες οροφής. Οι νέες στυλιστικές λεπτομέρειες συνδυάζουν το χακί και το έντονο κίτρινο. Το εσωτερικό του
My Ami Tonic είναι εξοπλισμένο βάση για smartphone,
τρεις αποθηκευτικούς χώρους, διχτάκια στις πόρτες και το
κεντρικό διαχωριστικό, γάντζος για κρέμασμα τσάντας, πατάκια και το Dat@mi που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση
του smartphone με το αυτοκίνητο.

Τα παιδιά ζωγραφίζουν
το αυτοκίνητο των ονείρων τους
Ο δημιουργικός θεσμός «Toyota Dream Car Contest» ξεκινάει για 16η χρονιά. Σε αυτόν τον
διεθνή διαγωνισμό ζωγραφικής η Toyota καλεί τα παιδιά να σχεδιάσουν το αυτοκίνητο των
ονείρων τους. Από τις 15 Οκτωβρίου 2022 μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2023, επίδοξοι μικροί
ζωγράφοι από την Ελλάδα μπορούν να πάρουν μέρος στον ελληνικό διαγωνισμό που διοργανώνει η Toyota Ελλάς και να διεκδικήσουν ένα από τα τρία βραβεία που δίνονται σε κάθε
ηλικιακή κατηγορία. Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός απευθύνεται σε τρεις κατηγορίες: παιδιά
έως και 7 ετών, παιδιά από 8 έως 11 ετών και παιδιά από 12 έως 15 ετών. Οι τρεις νικητές
της κάθε κατηγορίας που θα επιλεχθούν από την κριτική επιτροπή, θα κερδίσουν ένα υπέροχο
δώρο.
Σε επόμενο στάδιο, οι ζωγραφιές των 9 νικητών που θα διακριθούν στον ελληνικό διαγωνισμό, θα διαγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο με τις ζωγραφιές των νικητών των υπόλοιπων
χωρών, διεκδικώντας ένα από τα χρηματικά έπαθλα. Το μόνο που χρειάζεται κανείς για να
συμμετάσχει στον διαγωνισμό της Toyota είναι η όρεξη για δημιουργία. Σε ένα χαρτί Α3 ή Α4,
τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν το δικό τους ονειρικό αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας υλικά,
όπως ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, τέμπερες, κηρομπογιές ή ακόμα και να το σχεδιάσουν στον
υπολογιστή. Οι συμμετέχοντες καλούνται να βουτήξουν τα πινέλα τους βαθιά στη φαντασία
τους, να βάλουν χρώμα και να δημιουργήσουν το ιδανικό τους αυτοκίνητο, έτσι ακριβώς όπως
το ονειρεύονται. Και ποιος ξέρει; Μπορεί και να εμπνεύσουν την επόμενη γενιά αυτοκινήτων!
Περισσότερες πληροφορίες στο www.toyota.gr/company/news/16th-dream-car-contest
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Kia και encore | DB
δημιουργούν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

6 χρόνια εργοστασιακή
εγγύηση για όλα τα Mazda
Η Mazda, στοχεύοντας στην μακροχρόνια σύνδεση
της με τους πελάτες της και την έμπρακτη επιβεβαίωση της αξιοπιστίας που τη διακρίνει, επεκτείνει
την εργοστασιακή εγγύηση για όλα της τα μοντέλα
από τα 3 στα 6 χρόνια ή 150.000 χλμ. Το γεγονός
αυτό υποδεικνύει, για άλλη μια φορά, ότι η ιαπωνική
μάρκα χαρακτηρίζεται από μια σαφή προτεραιότητα:
την απόλυτη ικανοποίηση καθενός από τους οδηγούς των οχημάτων της. Όλα τα προγράμματα που
προσφέρονται στις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες της
εταιρείας, περιστρέφονται γύρω από αυτόν τον στόχο. Το πρόγραμμα εργοστασιακής εγγύησης 6 ετών
ισχύει για όλα τα νέα αυτοκίνητα Mazda που έχουν
ταξινομηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.
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5 αστέρια στα
ανανεωμένα Seat
Ibiza και Arona
Τα Seat Ibiza και το Seat Arona
διατηρούν την κορυφαία βαθμολογία ασφαλείας 5 αστέρων στο
Euro NCAP, πέντε χρόνια αφότου
πέτυχαν για πρώτη φορά τον
εντυπωσιακό αυτό στόχο στην
πρώτη τους παρουσίαση. Η δεύτερη επιτυχία τους είναι ακόμη πιο
εντυπωσιακή, δεδομένου ότι οι
διαδικασία αξιολόγησης του Euro
NCAP έχει γίνει ιδιαίτερα απαιτητική τα τελευταία χρόνια.
Τα crash test του ευρωπαϊκού
οργανισμού περιλαμβάνουν τώρα
την εισαγωγή ενός κινούμενου
εμποδίου στη δοκιμή μετωπικής
σύγκρουσης κινούμενου αυτοκινήτου, που αντικαθιστά τη δοκιμή εμποδίου μέτριας μετατόπισης
με παραμόρφωση. Αυτό βοηθά
το Euro NCAP να αξιολογήσει
την προστασία των επιβατών
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου,
καθώς και τον τρόπο με τον οποίο
συνεισφέρουν οι κατασκευές
του μπροστινού τμήματος των
αυτοκινήτων. Προσθέστε σε αυτό
τις ενημερωμένες πλευρικές
κρούσεις για να συμπεριληφθούν
προσαρμογές στην ταχύτητα δοκιμής κοντά στο εμπόδιο και στην
προστασία μάζας και μακρινής
πρόσκρουσης, εστιάζοντας στην
προστασία του οδηγού και στην
πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ
οδηγού και συνοδηγού στο μπροστινό κάθισμα.
Εκτός από τον υπάρχοντα εξοπλισμό που διαθέτουν ήδη τα οχήματα, και τα δύο αναβαθμίστηκαν
με επανασχεδιασμένη δομή
μπροστινού άκρου, ενώ έγιναν
και δομικές ενισχύσεις για προστασία από πλευρική πρόσκρουση. Τα συστήματα συγκράτησης
των οχημάτων ενημερώθηκαν
επίσης για να ενσωματώσουν τις
μπροστινές ζώνες ασφαλείας με
διπλό προεντατήρα, ενώ στο πίσω
μέρος περιλαμβάνεται επίσης
μια υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας. Επιπλέον σχεδιάστηκε ένας
νέος αερόσακος συνοδηγού και
το εσωτερικό έγινε ακόμα πιο
ασφαλές. Τόσο το Ibiza όσο και
το Arona ενσωματώνουν πλέον
τη νέα τεχνολογία κάμερας στον
στάνταρ εξοπλισμό καθώς και την
τεχνολογία Lane Assist. Επιπλέον, το ενσωματωμένο λογισμικό
ραντάρ έχει βελτιστοποιηθεί ώστε
να περιλαμβάνει αναγνώριση
πεζών και ποδηλάτων, συμβάλλοντας στην προστασία των ευάλωτων χρηστών του δρόμου.

Η Kia Europe επιβεβαίωσε τα σχέδιά της για την επαναχρησιμοποίηση μπαταριών από ηλεκτρικά αυτοκίνητα (EV) σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
μπαταρίας «Second Life» ως μέρος της παγκόσμιας στρατηγικής στο πλαίσιο
της βιωσιμότητας. Για το σκοπό αυτό, η αυτοκινητοβιομηχανία συνεργάζεται
με την encore, μια start-up εταιρία της Deutsche Bahn. Η encore παραλαμβάνει τις μπαταρίες από όλη την Ευρώπη για την κατασκευή και διανομή
συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών δεύτερης ζωής. Οι μπαταρίες
EV αποσυναρμολογούνται και υποβάλλονται σε λεπτομερείς διαγνωστικούς
ελέγχους ώστε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν είτε για νέα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπαταρίας είτε για να ανακυκλωθούν, ανάλογα με την ωφέλιμη χωρητικότητά τους.
Η Kia Europe έγινε η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που συνεργάστηκε με την encore | DB.
Οι δύο εταιρείες παρουσίασαν πρόσφατα στο EUREF-Campus στο Βερολίνο μια πρωτότυπη
εγκατάσταση αποθήκευσης μπαταριών, κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από επαναχρησιμοποιημένες μονάδες μπαταριών Kia Soul EV.

Euro NCAP: 5 αστέρια στο Mazda CX-60
Το νέο Mazda CX-60 έλαβε τη μέγιστη βαθμολογία πέντε αστέρων από το Euro
NCAP στην τελευταία του σειρά από τεστ, με 91% και 88% βαθμολογίες στις κατηγορίες προστασία παιδιών και ενηλίκων αντίστοιχα. Η βαθμολογία 89% στον τομέα
της προστασίας ευάλωτων χρηστών του δρόμου είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που
έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής, μεταξύ όλων των οχημάτων που δοκιμάστηκαν από
τις τελευταίες αξιολογήσεις του Euro NCAP για το 2021.

Η BMW
φέρνει το casual
gaming
στα οχήματα το 2023
Η AirConsole και το BMW Group ανακοίνωσαν μία συνεργασία που θα φέρει το
casual gaming σε νέα οχήματα της BMW,
ξεκινώντας από του χρόνου. Η AirConsole
είναι μία πλατφόρμα gaming και θα
παρέχει στο BMW Curved Display μία
μεγάλη λίστα παιχνιδιών. Αυτά θα τρέχουν
απευθείας στο σύστημα ψυχαγωγίας του
οχήματος, ενώ θα επιτρέπεται η άμεση,
over-the-air διανομή των παιχνιδιών και
τον έλεγχο μέσω smartphone. Το στήσιμο
της εμπειρίας gaming με την AirConsole
γίνεται απρόσκοπτα. Το μόνο που χρειάζονται οι παίκτες είναι ένα smartphone, που
λειτουργεί ως χειριστήριο του παιχνιδιού,
και το BMW Curved Display. Η σύνδεση
μεταξύ του smartphone και του οχήματος
πραγματοποιείται, για παράδειγμα, σκανάροντας έναν QR κωδικό στο όχημα. Στη
συνέχεια, οι παίκτες μπορούν να απολαμβάνουν άμεσα το παιχνίδι.

Το Mazda CX-60 απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία για επιδόσεις crash test για
παιδιά 6 και 10 ετών, τόσο για μετωπική όσο και για πλευρική πρόσκρουση. Στον
τομέα της πληρότητας παιδιών, η σωστή τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων – έλεγχος εγκατάστασης CRS – έλαβε επίσης την απόλυτη βαθμολογία, οδηγώντας στο
εξαιρετικό συνολικό αποτέλεσμα του 91%. Με πλήρη βαθμολογία στα τεστ πλευρικής
πρόσκρουσης και ένα καλό επίπεδο προστασίας που φάνηκε στη δοκιμή άκαμπτου
φράγματος πλήρους πλάτους, η βαθμολογία 88% για την πληρότητα ενηλίκων ήταν
επίσης σημαντική. Τόσο στο πλευρικό φράγμα όσο και στην, πιο σοβαρή, πρόσκρουση σε πλευρική κολώνα, η προστασία όλων των κρίσιμων περιοχών του σώματος
ήταν σημαντικά καλή, οδηγώντας στη μέγιστη βαθμολογία σε αυτό το μέρος της
αξιολόγησης.
Το CX-60 σημείωσε ένα εντυπωσιακό 89% στην κατηγορία «Ευάλωτοι Χρήστες του
Δρόμου». Η επαρκής απόδοση του αυτόνομου φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης
(AEB) έδωσε στο μεγάλο SUV το καλύτερο αποτέλεσμα από όλα τα οχήματα που
δοκιμάστηκαν, από τις πιο τελευταίες αξιολογήσεις Euro NCAP του 2021. Στην
βαθμολογία των πέντε αστέρων συμβάλλει το Skyactiv Multi-Solution Scalable
Architecture, το οποίο διαθέτει πολυάριθμες βελτιώσεις που προσφέρουν εξαιρετική
δυναμική οδήγηση. Η ολοκληρωμένη γκάμα των προηγμένων τεχνολογιών ασφάλειας i-Activsense της εταιρείας
που υποστηρίζουν τον οδηγό με τις
οποίες είναι εξοπλισμένο το όχημα,
διαδραματίζει έναν άλλο βασικό
ρόλο στο αποτέλεσμα της βαθμολογίας. Οι νέες τεχνολογίες, μεταξύ
των οποίων το Turn Across Traffic
Assist, η ανίχνευση πεζών SBS-R
και η προειδοποίηση εξόδου οχήματος BSM βοηθούν τον οδηγό να
εντοπίζει πιθανούς κινδύνους και
να μειώνει την πιθανότητα ζημιάς
ή τραυματισμού, ενώ προσφέρουν
επίσης υψηλές αποδόσεις όσον
αφορά την προστασία πεζών.

Το ηλεκτρικό Volvo XC40
Recharge στον 10ο νυχτερινό
ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης
Η Volvo Παπαδόπουλος «έτρεξε» μαζί με περισσότερους από 15.000 χιλιάδες δρομείς που
συμμετείχαν στον 10ο Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Το χρονόμετρο του αγώνα ήταν τοποθετημένο σε ένα Volvo XC40 Recharge, το οποίο και
καθοδήγησε καθόλη τη διάρκεια του αγώνα πλήθος μαραθωνοδρόμων και τους παρότρυνε όλες
εκείνες τις στιγμές που η κούραση υπερίσχυε. Το
Volvo C40 ήταν το όχημα συνοδείας του τελευταίου αθλητή. Επίσης, ένας στόλος από ηλεκτρικά
και plug-in υβριδικά μοντέλα της Volvo Παπαδόπουλος υποστήριξαν ολιστικά τη διοργάνωση.
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Έτσι θα γίνουν
πιο έξυπνα
τα μελλοντικά
Hyundai & Kia

Η

Με βάση την πλατφόρμα EV επόμενης γενιάς, τον
ενσωματωμένο ελεγκτή και ένα εσωτερικά αναπτυγμένο λειτουργικό σύστημα οχημάτων (ccOS),
έως το 2025 όλα τα οχήματα του ομίλου θα είναι
εξοπλισμένα για να λαμβάνουν ενημερώσεις ασύρματου λογισμικού Over-The-Air (OTA). Το Hyundai
Motor Group εκτιμά πως μέχρι το 2025 περίπου
20 εκατομμύρια οχήματα θα ταξινομηθούν παγκοσμίως στις υπηρεσίες Connected Car Services
(CCS). Τα συνδεδεμένα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με τηλεπικοινωνιακά χαρακτηριστικά και
δυνατότητες θα παρέχουν στους πελάτες εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως συνδρομές λογισμικού.
Επιπλέον, τα δεδομένα συνδεδεμένων αυτοκινήτων θα είναι διαθέσιμα και σε μελλοντικές λύσεις
κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών
οχημάτων (PBV), προηγμένων μέσων αερομετακινήσεων (AAM), robotaxis και ρομπότ. Με τη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας δεδομένων, θα παρέχονται καινοτόμες υπηρεσίες μέσω της σύνδεσης
και της επεξεργασίας των διαφόρων δεδομένων
που παράγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου
ζωής του αυτοκινήτου, καθώς και την προώθηση
της δημιουργίας ενός ανοιχτού οικοσυστήματος σε
συνεργασία με διάφορους κλάδους, όπως του εφοδιασμού και της διαμονής. Έως το 2030, ο όμιλος
Hyundai σχεδιάζει να επενδύσει 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε πόρους, συμπεριλαμβανομένης
της δημιουργίας ενός νέου παγκόσμιου κέντρου
λογισμικού για την ενίσχυση των δυνατοτήτων
του λογισμικού και την επιτάχυνση της ανάπτυξης
οχημάτων που καθορίζονται από λογισμικό.
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Ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνονται
«σκούπες» μικροσωματιδίων
ΣΕ ΈΝΑ ΠΙΛΟΤΙΚΌ
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ, Η AUDI
συνεργάζεται με την
MANN+HUMMEL για την
εξέλιξη και κατασκευή
ενός φίλτρου για ηλεκτρικά
αυτοκίνητα που θα συλλέγει
τα μικροσωματίδια από τον
περιβάλλοντα χώρο όσο τα
οδηγούμε ή τα φορτίζουμε

Η HYUNDAI ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΕ μια νέα
παγκόσμια στρατηγική για τη μετατροπή
όλων των οχημάτων του σε οχήματα
που καθορίζονται από λογισμικό SDV
(Software Defined Vehicles) έως το 2025
κορυφαία στον κλάδο πρωτοβουλία θα
προσφέρει μια άνευ προηγουμένου εποχή
κινητικότητας. Με αυτό τον τρόπο η μάρκα θα δίνει στους πελάτες την ελευθερία
να αναβαθμίζουν εξ αποστάσεως τη λειτουργικότητα των αυτοκινήτων τους, οπουδήποτε και σε
όποια χρονική στιγμή αυτό απαιτείται. Παράλληλα, ο όμιλος Hyundai μοιράστηκε τα σχέδια του
για να μεταμορφώσει την εμπειρία των πελατών
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος και να
προσφέρει μια νέα εποχή κινητικότητας μέσω της
συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας λογισμικού. Η
συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κινητικότητας
και software του ομίλου θα διασφαλίσει ότι όλα τα
αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
έχουν ήδη αγοραστεί, παραμένουν ενημερωμένα.
Αυτό θα επιτρέψει την αναβάθμιση των λειτουργιών του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της
ασφάλειας, της άνεσης, της συνδεσιμότητας και
της οδηγικής απόδοσης, μέσω ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ενημερώσεις λογισμικού Over-The-Air (OTA)
Από το 2023, όλα τα νέα αυτοκίνητα που θα παράγει το Hyundai Motor
Group θα είναι εξοπλισμένα για να λαμβάνουν ενημερώσεις λογισμικού
Over-The-Air (OTA), οι οποίες θα επιτρέπουν στους πελάτες να διατηρούν
τα οχήματά τους διαρκώς αναβαθμισμένα. Αυτή η αναβάθμιση θα ισχύει
τόσο για τα ηλεκτρικά μοντέλα, όσο και για τα αυτοκίνητα με κινητήρα
εσωτερικής καύσης. Οι πελάτες θα μπορούν να αναβαθμίσουν εξ αποστάσεως την απόδοση και τη λειτουργικότητα των οχημάτων τους οπουδήποτε
και ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να τα μεταφέρουν σε κέντρο
εξυπηρέτησης. Και καθώς το όχημα μπορεί να ενημερώνεται συνεχώς, η υπολειμματική του αξία θα ενισχυθεί επιπρόσθετα. Από το
2023 ο όμιλος θα εισαγάγει αυτήν την υπηρεσία, αρχικά σε διάφορα
μοντέλα οχημάτων σε περιοχές της παγκόσμιας αγοράς που μπορούν
να λάβουν Υπηρεσίες Συνδεδεμένων Αυτοκινήτων (CCS).
Ο τεράστιος όγκος δεδομένων που παράγεται από τα 20 εκατομμύρια
οχήματα που θα εγγραφούν στις υπηρεσίες Connected Car Services
(CCS) παρέχει τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη εξατομικευμένων υπηρεσιών. Ο όμιλος Hyundai σχεδιάζει να προσφέρει συνεχώς
εξατομικευμένες υπηρεσίες που μπορούν να βελτιώσουν τις ατομικές
απαιτήσεις των πελατών και να χειριστούν τα μεγάλα σε όγκο δεδομένα του οχήματος εξαιρετικά γρήγορα και με μεγάλη αξιοπιστία.

Λειτουργικό σύστημα διασυνδεδεμένου αυτοκινήτου (ccOS)
Τα εξελιγμένα εσωτερικά λειτουργικά συστήματα αυτοκινήτων (ccOS) θα αποδειχθούν το κλειδί για τη
φιλοδοξία του γκρουπ Hyundai να πρωτοστατήσει στην παροχή λύσεων μετασχηματισμού της παγκόσμιας
κινητικότητας. Η πλατφόρμα λογισμικού ccOS μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους ελεγκτές και μπορεί να
μεγιστοποιήσει την απόδοση του υλικού μέσω εξαιρετικά υψηλής υπολογιστικής ισχύος. Για την αποτελεσματική συλλογή και επεξεργασία του μεγάλου όγκου πληροφοριών που παράγονται από τα συνδεδεμένα
αυτοκίνητα, απαιτούνται ημιαγωγοί επεξεργασίας πληροφοριών υψηλής απόδοσης.
Ως εκ τούτου, η Hyundai εργάζεται μαζί με την NVIDIA που ηγείται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης
και συνεργάζονται για τη φόρτωση ενός βελτιστοποιημένου ccOS στο NVIDIA Drive, έναν ημιαγωγό επεξεργασίας πληροφοριών υψηλής απόδοσης. Η NVIDIA είναι μια εταιρεία με τεχνολογικά πλεονεκτήματα στην
τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική εκμάθηση, τη ανάπτυξη και την επεξεργασία γραφικών. Η υψηλής απόδοσης πλατφόρμα NVIDIA Drive επιτρέπει την επεξεργασία υπολογιστικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με
εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό. Ο Όμιλος υπέγραψε συμφωνία ανάπτυξης τεχνολογίας με την NVIDIA το 2015
και διεξάγει έρευνες για την εφαρμογή της τεχνολογίας συνδεδεμένων αυτοκινήτων σε οχήματα μαζικής
παραγωγής.
Με βάση τους ενσωματωμένους ελεγκτές και την εσωτερική πλατφόρμα λογισμικού, η Hyundai ενισχύει
επίσης σημαντικά την ανταγωνιστικότητά του στην τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης. Το λειτουργικό ccOS
θα υποστηρίζει την τεχνολογία λογισμικού που απαιτείται για την εξαιρετικά γρήγορη ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων που παρέχονται από τις τεράστιες δυνατότητες συλλογής δεδομένων από στοιχεία όπως οι
αισθητήρες στις κάμερες, τα ραντάρ και τα LiDAR που υπάρχουν στο αυτοκίνητο.
Ο όμιλος αναπτύσσει έναν ολοκληρωμένο ελεγκτή τρίτης γενιάς που βασίζεται στον επόμενης γενιάς ημιαγωγό CPU υψηλής απόδοσης για την προώθηση της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης. Ο νέος ενσωματωμένος ελεγκτής θα επιτρέψει ακόμη ταχύτερους υπολογισμούς και πιο αποτελεσματικό έλεγχο εγκαθιστώντας
μια CPU υψηλότερης απόδοσης και αυξάνοντας την ενοποίηση μεταξύ των ελεγκτών σε σύγκριση με τον επί
του παρόντος διαθέσιμο ολοκληρωμένο ελεγκτή δεύτερης γενιάς. Ο ενσωματωμένος ελεγκτής τρίτης γενιάς
θα αποτελέσει τη βάση για την επέκταση του ομίλου στη μαζική παραγωγής οχημάτων αυτόνομης οδήγησης 3ου επιπέδου καθώς και αργότερα της εμπορικής διάθεσης του 4ου και του 5ου επιπέδου αυτόνομης
οδήγησης.

Α

νεξάρτητα από το είδος του συστήματος κίνησης ενός
αυτοκινήτου, το 85% της λεπτής σκόνης στην οδική
κυκλοφορία προκαλείται από τα φρένα, τα ελαστικά ή την
τριβή του οδοστρώματος. Τα μικρότερα σωματίδια σκόνης, τα οποία δύσκολα γίνονται αντιληπτά με γυμνό μάτι, έχουν
μέγεθος μόνο μερικά μικρόμετρα, με διάμετρο μόλις 10 μικρόμετρα
και, επομένως μπορούν εύκολα να εισπνευστούν. Κατά το προηγούμενο έτος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνέστησε
σημαντικά χαμηλότερα όρια σωματιδίων σε σχέση με το παρελθόν,
αλλά σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες τα συγκεκριμένα όρια θα
ήταν αδύνατο να τηρηθούν, τουλάχιστον σε πολλές αστικές περιοχές της Γερμανίας.

Παθητικό φιλτράρισμα στην οδήγηση,
ενεργό στη φόρτιση
Η Audi θέτει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων
της και αναλαμβάνει δράσεις ευθύνης για το περιβάλλον και την
κοινωνία. Μαζί με την εταιρεία MANN+HUMMEL η Audi έχει
αναπτύξει ένα φίλτρο που τοποθετείται στο εμπρός τμήμα του
αυτοκινήτου, το οποίο έχει πρωταρχικό σκοπό να συλλέγει τα
μικροσωματίδια από το περιβάλλον. Η αρχή λειτουργίας του είναι
παρόμοια με τα σταθερά συστήματα που χρησιμοποιούνται ήδη σε
ορισμένες πόλεις. Η εξελιγμένη εκδοχή του εξασφαλίζει την απορρόφηση, πέραν των εκπομπών λεπτών σωματιδίων που παράγει το
ίδιο το αυτοκίνητο, όπως αυτές ενός Audi e-tron αλλά και αυτών
που παράγουν άλλα οχήματα, ακριβώς την στιγμή που παράγονται.
Το πιλοτικό πρόγραμμα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2020
και θα συνεχιστεί για μια περίοδο τεσσάρων ακόμα ετών. Το φίλτρο βρίσκεται τοποθετημένο εμπρός από το ψυγείο, με αποτέλεσμα
να απαιτούνται μόνο λίγες τροποποιήσεις στο αυτοκίνητο διατηρώντας χαμηλά τα κόστη. Ο έλεγχός του γίνεται μέσω της ρυθμιζόμενης πτέρυγας που ψύχει τον αέρα, ενώ η λειτουργία του είναι
παρόμοια με την αντίστοιχη μιας ηλεκτρικής σκούπας. Διατηρώντας τις ίδιες μηχανικές αρχές τα μικροσωματίδια παραμένουν
κολλημένα στο φίλτρο και ο αέρας εξακολουθεί να ρέει μέσα από
αυτό.
Προς το παρόν το φίλτρο έχει χρησιμοποιηθεί σε Audi e-tron αυτοκίνητα δοκιμής. Κατά την οδήγηση δουλεύει παθητικά, μέσω της
κίνησης του οχήματος, δηλαδή ο αέρας περνά μέσα από το φίλτρο
το οποίο εγκλωβίζει ακόμη και τα πιο μικρού μεγέθους σωματίδια.
Μία άλλη λειτουργία αποτελεί το φιλτράρισμα κατά τη διάρκεια
της φόρτισης σε σταθερή πηγή. Ένας ανεμιστήρας, που είναι ήδη
ενσωματωμένος σε κάθε ηλεκτρικό μοντέλο, μεταφέρει τον εξωτερικό αέρα μέσω του ψυγείου, με το σύστημα να εκμεταλλεύεται στο
μέγιστο αυτή τη διαδικασία και να μπορεί έτσι να φιλτράρει ενεργά τον αέρα που ρέει μέσα από αυτό χρησιμοποιώντας το φίλτρο
λεπτής σκόνης, που εξασφαλίζει την απορρόφηση των λεπτότερων
σωματιδίων, ακόμη και στην περίπτωση που το αυτοκίνητο δεν
κινείται. Η παραπάνω διαδικασία είναι ιδανική για χρήση μέσα σε
αστικά περιβάλλοντα, όπου η ρύπανση από αιωρούμενα μικροσωματίδια είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι σε περιοχές εκτός πόλης.

Αποδεδειγμένη
αποτελεσματικότητα
Οι αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα αυτοκίνητα
δοκιμών δεν χρησιμοποιήθηκαν
αποκλειστικά για την ανάλυση της
αποτελεσματικότητας των φίλτρων, αλλά και για τον προσδιορισμό του κατά πόσον η τεχνολογία
επηρεάζει τη συνολική χρήση του
οχήματος. Μετά από πάνω από
50.000 χιλιόμετρα δοκιμών αντοχής στο Audi e-tron, η απάντηση
ήταν ξεκάθαρη: τα φίλτρα δεν
έχουν καμία αρνητική επίδραση
στη λειτουργία του ηλεκτρικού
οχήματος, τόσο στις υψηλές θερμοκρασίες που σημειώνονται τους
καλοκαιρινούς μήνες όσο και κατά
τη διάρκεια της ταχείας φόρτισης.
Το σύστημα είναι τόσο αποτελεσματικό που, ανάλογα με τη
χρήση, τα μικροσωματίδια του
Audi e-tron φιλτράρονται πλήρως
σε μια πόλη με υψηλή ρύπανση,
όπως είναι η Στουτγάρδη. Σε ακόμη πιο μολυσμένες πόλεις, όπως
το Πεκίνο, οι εκπομπές λεπτής
σκόνης μπορούν να απορροφηθούν, είτε ενεργά είτε παθητικά,
σε ποσοστό αντίστοιχο έως και
τριών οχημάτων. Για να γίνει
ακόμη πιο αποτελεσματικό το
σύστημα η Audi συνεργάζεται με
την MANN+HUMMEL με σκοπό
να συνδεθεί το εν λόγω σύστημα με εξωτερικές πηγές, όπως
μετεωρολογικούς σταθμούς, ενώ
σχεδιάζουν να αναπτύξουν μία
οθόνη που θα τοποθετείται μέσα
στο αυτοκίνητο και θα επιτρέπει
στους επιβάτες να γνωρίζουν πότε
το σύστημα είναι ενεργό και πόσο
αέρα έχει ήδη φιλτράρει.

Φίλτρο με υψηλό ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών
Το φίλτρο συντηρείται εύκολα και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο όταν συμπληρωθεί το κανονικό
διάστημα ανάμεσα στα σέρβις. Αναλύοντας τον κύκλο ζωής ολόκληρου του συστήματος δείχνει ότι το
όφελος προς το περιβάλλον ισούται με 14,9 κιλά CO2. Επιπλέον, το ίδιο το φίλτρο αποτελείται από 15%
ανακυκλωμένα υλικά και ολόκληρο το σύστημα είναι 60% ανακυκλώσιμο.
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