
Διαβάστε περισσότερα  
στο www.trcoff.gr

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας  
στο YouTube.com/trcoffgr



2                        •  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022  •                         3

Π
ΕΡ

ΙΕ
Χ

Ο
Μ

ΕΝ
Α

3
Νέο  
Toyota 
Prius  
PHEV

4
Νέο  
Abarth 
500e

6
Νέο 
Hyundai 
Santa Fe

8
Ειδήσεις 
από την 
Ελλάδα και 
τον κόσμο

12
Οδηγούμε 
το Dacia 
Jogger 1.0 
LPG

16
Οδηγούμε 
το Jeep 
Renegade 
e-Hybrid

20
Hyundai 
Kona:  
Ενα  
SUV,  
πολλές 
επιλογές

22
Αφιέρωμα: 
Η 
αναγέννηση 
της Lancia

Χειμώνας,  
προσοχή  
στους δρόμους!

ΚΑΛΌ ΜΉΝΑ, επισήμως 
πλέον είμαστε στην 
περίοδο του χειμώνα. 
Και ημερολογιακά αλλά 
και σε επίπεδο καιρικών 
φαινομένων, αφού ο 
Δεκέμβριος ξεκινά με βροχές 
και πτώση θερμοκρασίας. 

Η προσοχή μας στην οδήγηση, ειδικά 
αυτή την περίοδο, θα πρέπει να είναι 
τεράστια καθώς πλέον οι συνθήκες 
είναι ιδιαίτερες. Οι Έλληνες είμαστε 

άμαθοι στη χειμερινή οδήγηση, η οποία 
γενικότερα απαιτεί μια πιο αμυντική στάση. 
Οι δρόμοι γλιστράνε, τα ελαστικά αργούν 
να έρθουν σε θερμοκρασία λειτουργίας και 
η ορατότητα είναι περιορισμένη, ειδικά τις 
απογευματινές ώρες.

Ανάβουμε τα φώτα μας, σιγουρευόμαστε ότι 
βλέπουμε και μας βλέπουν καλά, αποφεύγουμε 
τη χρήση προβολέων ομίχλης (όταν δεν έχει 
ομίχλη) και φροντίζουμε το αυτοκίνητο μας. 
Τα ελαστικά μας θα πρέπει να είναι σε καλή 
κατάσταση, το ίδιο και τα μάκτρα στους 
υαλοκαθαριστήρες.

Στα του τεύχους μας, ο εξηλεκτρισμός μας 
απασχολεί και πάλι. Μάλιστα πρόσφατα 
είχαμε την τιμή να συμμετέχουμε στο Energy 
& Sustainability σεμινάριο του Inefan, 
όπου αναπτύξαμε μια ομιλία με θέμα την 
ηλεκτροκίνηση. Άλλωστε είναι το μέλλον, είτε 
το θέλουμε… είτε όχι. Αυτό αποδεικνύεται 
συνεχώς και στην αυτοκίνηση. Πλέον η Abarth 
παρουσίασε το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό 
μοντέλο της, το 500e, ενώ παραδοσιακά 
“βενζινοβόρες” μάρκες εξηλεκτρίζονται επίσης. 
Το έκανε άλλωστε και η Jeep με το ήπια 
υβριδικό Renegade (και Compass), μάρκα 
που επίσης ετοιμάζει το πρώτο της ηλεκτρικό 
μοντέλο, θα το κάνει και η Lancia η οποία 
πατά δυνατά το Reset και επανέρχεται με 3 
ηλεκτρικά μοντέλα! Ναι… η Lancia.

Για τους παραδοσιακούς πάντως, αξίζει να 
σταθούμε στο Dacia Jogger, με βενζίνη αλλά 
και εργοστασιακό υγραέριο για απίστευτα 
χαμηλή οικονομία. Ένα αυτοκίνητο πέρα από 
τα όρια ενός παραδοσιακού οικογενειακού, με 
station wagon αμάξωμα και crossover πινελιές 
αλλά και την υποστήριξη μέχρι 7 επιβάτες.

Όλα αυτά αναλυτικά μέσα στις επόμενες 
σελίδες. Καλό μήνα, καλό χειμώνα και βεβαίως 
καλή ανάγνωση!

EDITORIAL

Η νέα έκδοση του μικρού Jeep είναι υβριδική. Για την ακρίβεια 
ήπια υβριδική, αλλά στην καλύτερη μορφή που μπορεί να έχει 

ένα τέτοιο σύστημα μέχρι σήμερα

Το ηλεκτρικό Abarth 500e έρχεται με 155ps, καλύτερες επιδόσεις 
από το Abarth 695 βενζίνης των 180ps και σπορ ήχο παρότι 

αμιγώς ηλεκτρικό!

Το νέο Dacia Jogger δεν είναι απλά το μοναδικό οικογενειακό 
αυτοκίνητο κάτω από το ψυχολογικό όριο των 20.000 ευρώ 

αλλά ταυτόχρονα αποτελεί τον ορισμό του value for money, για 
πολύτεκνους και μη!

Το Hyundai Kona διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης, ήπια 
υβριδικές, πλήρως υβριδικές, αμιγώς ηλεκτρικές και φυσικά σε 

μια top spec έκδοση υψηλών επιδόσεων!

Αρχισυνταξία - Επιμέλεια έκδοσης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΥ

Art Director: ΓΙΩΤΑ ΓΙΑΓΤΖΗ

Επικοινωνία: contact@trcoff.gr

Ιστοσελίδα: www.trcoff.gr

YouTube.com/trcoffgr

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Νέο Toyota 
Prius,  
πλέον μόνο 
ως Plug-in 
Hybrid
Ή TOYOTA ΑΠΌΚΑΛΎΠΤΕΙ το νέο 
Prius που θα διατίθεται αποκλειστικά 
ως plug-in Hybrid στην Ευρώπη, από 
την άνοιξη του 2023.

Η Toyota παρουσίασε το νέο Prius, πέμπτης πλέον 
γενιάς. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό μοντέλο 
που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του τόσο στην 
ιστορία της Toyota όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο 

από το λανσάρισμά του το 1997. Έχει καθιερωθεί ως ένα 
αυτοκινητικό σύμβολο, που ανέδειξε την ηλεκτροκίνηση και 
εισήγαγε μελλοντικές τάσεις. Τώρα με τη νέα γενιά, το Toyota 
Prius θα διατίθεται αποκλειστικά σε Plug-in Hybrid έκδοση 
στην Ευρώπη.

Πλέον το μοντέλο διαθέτει έναν ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα 
που συνδυάζεται με 2-λιτρο θερμικό κινητήρα, αποδίδοντας 
συνολικά 223 ίππους. Το υβριδικό σύστημα νέας γενιάς 
πετυχαίνει μία εξέλιξη της οδηγικής εμπειρίας σε όλα τα επί-
πεδα για το plug-in Prius. Ο θερμικός κινητήρας TNGA 2.0lt 
παράγει 148 hp, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας 160 hp (120kW). 
Συγκριτικά με τον κινητήρα της τρέχουσας γενιάς Prius στην 
έκδοση Plug-in Hybrid που αποδίδει 122 hp, η αυξημένη 
ισχύς εξασφαλίζει ισχυρή και άμεσης απόκρισης επιτάχυνση. 
Με στόχο να καλύπτει τις περισσότερες καθημερινές δια-
δρομές αποκλειστικά ηλεκτρικά, η ηλεκτρική αυτονομία έχει 
αυξηθεί πάνω από 50% συγκριτικά με της τρέχουσας γενιάς. 
Αυτό οφείλεται σε μία νέα μπαταρία ιόντων λιθίου 13,6 kWh. 
Οι κυψέλες υψηλότερης ενεργειακής πυκνότητας επιτρέπουν 
βελτιστοποιημένο σχεδιασμό και επομένως οι διαστάσεις 
της μπαταρίας είναι αρκετά συμπαγείς ώστε να τοποθετείται 
κάτω από το πίσω κάθισμα, χαμηλώνοντας το κέντρο βάρους. 
Καθαρή ενέργεια μπορεί επίσης να παράγεται προαιρετικά 
μέσω ηλιακών κυψελών στην οροφή.

Το 5ης γενιά Toyota Prius, 
πλέον σε Plug-in έκδοση,  

θα λανσαριστεί στην Ευρώπη 
την άνοιξη του 2023.

Νέα coupe σχεδίαση
Σχεδιαστικά, το ξεχωριστό στυλ για 
το οποίο το Prius έχει γίνει διάσημο 
αποκτά περισσότερο δυναμισμό. 
Πλέον συναντούμε μια νέα, μία τύ-
που coupe, σιλουέτα. Το σφηνοειδές 
σχήμα του εμπρός μέρους έχει νέες 
κομψές γραμμές, ενώ το συνολικό 
ύψος έχει μειωθεί κατά 50 mm. Τα 
ελαστικά είναι μεγαλύτερης διαμέ-
τρου, έως 19 ιντσών, ενώ το χαρα-
κτηριστικό σχήμα του αυτοκινήτου 
ενισχύεται από το διευρυμένο κατά 
50 mm μεταξόνιο συγκριτικά με 
αυτό της προηγούμενης γενιάς. Το 
συνολικό μήκος έχει μειωθεί κατά 46 
mm. Το πλάτος έχει επίσης αυξηθεί 
συνολικά κατά 22 mm. Καθαρά ως 
προς τη σχεδίαση, το γνωστό σχεδια-
στικό σφυροκέφαλο μοτίβο ενσωμα-
τώνει νέα φώτα που αναδεικνύουν 
το ξεχωριστό σχήμα. Πίσω συνα-
ντάμε ένα τρισδιάστατο γραμμικό 
στοιχείο φωτισμού που δίνει έμφαση 
στην προοδευτική σχεδίαση.

Το κατά βάση μαύρο εσωτερικό χωρίζεται σε τρεις ζώνες σύμ-
φωνα με τη νέα φιλοσοφία “Island Architecture” του Prius: 
περιβάλλον, μονάδα οδηγού και ταμπλό οργάνων που μοιάζει 
να αιωρείται. Για τον οδηγό και τους επιβάτες το περιβάλ-
λον είναι ευρύχωρο και κατασκευάζεται από κομψά υλικά. 
Η μονάδα οδηγού βασίζεται σε μία οθόνη TFT LCD 7’’ που 
τοποθετείται ακριβώς στο οπτικό πεδίο του. Ο νέας σχεδία-
σης πίνακας οργάνων δίνει προτεραιότητα στην άνεση της 
καμπίνας και έχει ελάχιστη διείσδυση στο πεδίο ορατότητας 
του οδηγού. Συνδυάζει μία διακριτική και χαμηλότερα τοπο-
θετημένη κεντρική οθόνη και slim χειριστήρια κλιματισμού, 
ενώ ο φωτισμός του πίνακα οργάνων είναι συνδεδεμένος με 
ειδοποιήσεις από το Toyota Safety Sense, με την κάθε μια 
από αυτές να έχει το δικό της χαρακτηριστικό χρώμα.
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Abarth 500e:  
Ο “σκορπιός” μπαίνει 
στην πρίζα

ΤΌ ΉΛΕΚΤΡΙΚΌ ABARTH 500E έρχεται με 155ps, καλύτερες επιδόσεις από το 
Abarth 695 βενζίνης των 180ps και σπορ ήχο παρότι αμιγώς ηλεκτρικό!

Σπορ αυτοκίνητο  
χωρίς σπορ ήχο;
Όχι δεν γίνεται! Ξεκάθαρα ΟΧΙ. Ευτυχώς η 
Abarth δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα 
αυτό, λογικό για μια εταιρία που στα θερ-
μικά της μοντέλα προσφέρει μια ηχητική 
εμπειρία που θυμίζουν σε ήχο supercar, 
χάρη στην εξάτμιση Record Monza. Ο ήχος 
παίζει διαχρονικά σημαντικό ρόλο για 
την Abarth. Έτσι το Abarth 500e είναι το 
μοναδικό μοντέλο της κατηγορίας του που 
προσφέρει μια ηχητική εμπειρία. Έστω και 
ψεύτικη μέσω ενός ηχείου στη θέση της 
πραγματικής εξάτμισης, αφού ως γνωστόν 
τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι αθόρυβα. 
Ακόμη κι έτσι όμως, η μάρκα βρίσκει τον 
τρόπο και προσφέρει τον ήχο και τον 
“βρυχηθμό” ενός σπορ αυτοκινήτου για 
όσους δυσκολεύονται ή απλά αρνούνται 
να αποχωριστούν τον παλιό καλό ήχο της 
εξάτμισης.

Κάθε φορά που ο οδηγός ενεργοποιεί το 
αυτοκίνητο, το σύστημα αναπαράγει έναν 
ήχο από ηλεκτρική κιθάρα (!), ωστόσο για 
αυτούς που δεν θέλουν να αποχωριστούν 
ούτε για μια στιγμή το χαρακτηριστικό ήχο 
ενός Turbo βενζινοκινητήρα, το μοντέλο 
φροντίζει για ένα απολαυστικό ηχητικό 
“γουργουρητό”, ακόμη και αν κινούμαστε 
100% ηλεκτρικά.

Ο Σκορπιός ξεχωρίζει
Προφανώς και είναι για πολλούς ένα ηλε-
κτρικό Fiat 500e, όμως – όπως συμβαίνει 
και στα θερμικά μοντέλα – η Abarth βάζει 
τις δικές της πινελιές στα σημεία. Έτσι το 
500e δέχθηκε τις καλοδεχούμενες σχεδια-
στικές παρεμβάσεις στους προφυλακτήρες, 
στον πίσω διαχύτη, στα πλευρικά μαρσπιέ 
και βεβαίως στος εντυπωσιακές ζάντες 
αλουμινίου. Πίσω τους υπάρχουν μεγάλα 
δισκόφρενα εμπρός και πίσω, ενώ η φω-
τεινή υπογραφή είναι διαφορετική από τα 
απλά Fiat 500e χάρη στα επανασχεδιασμέ-
να εμπρός φώτα με διαφορετικά “φρύδια”. 
Όπως και σε όλα τα Abarth, πουθενά δεν 
υπάρχει το σήμα της Fiat, στη θέση των 
οποίων βρίσκουμε το επανασχεδιασμένη 
(εξηλεκτρισμένο) λογότυπο με τον Σκορ-
πιό. Το μοναδικό ίσως στοιχείο που θα 
αλλάζαμε στην εξωτερική εμφάνιση είναι 
το χρώμα των “αεραγωγών” στον εμπρός 
προφυλακτήρα, όπου εδώ οι σχεδιαστές της 
μάρκας επέλεξαν να βάψουν στο χρώμα και 
του υπόλοιπου αμαξώματος.

Ειδικά για το λανσάρισμα του μοντέλου, θα 
διατεθεί η έκδοση 500e Scorpionissima, 
η οποία και θα παραχθεί σε μόλις 1.949 
μονάδες, αριθμός που αντιστοιχεί στη 
χρονολογία γέννησης της μάρκας. Η 
Scorpionissima είναι διαθέσιμη σε αμα-
ξώματα hatchback και cabrio και περιλαμ-
βάνει στοιχεία όπως ζάντες 18 ιντσών με 
φινίρισμα Diamond-Cut, ηλιοροφή, φιμέ 
τζάμια, σπορ πεντάλ και καθίσματα με 
επένδυση από Alcantara. Η συλλεκτική έκ-
δοση ολοκληρώνεται με την επιλογή μεταξύ 
δύο νέων χρωμάτων, του Acid Green και 
του Poison Blue.

Πάντως όλες οι εκδόσεις του μοντέλου θα 
διαθέτουν πλούσιο εξοπλισμό, συμπερι-
λαμβανομένου του συστήματος πολυμέσων 
Uconnect με οθόνη αφής 10,25’’ και συμβα-
τότητα με Apple CarPlay και Android Auto. 
Παράλληλα, χάρη στις υπηρεσίες συνδεσι-
μότητας, ο οδηγός μπορεί ανά πάσα στιγμή 
να ελέγχει από απόσταση τη λειτουργία και 
την κατάσταση του αυτοκινήτου του, μέσω 
της κινητού του τηλεφώνου.

Το ηλεκτρικό Abarth 500e θα είναι διαθέσι-
μο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023.

Με το σλόγκαν “περισσότερο Abarth από 
ποτέ” η μάρκα του σκορπιού αποκαλύπτει το 
Abarth 500e, το πρώτο της ηλεκτρικό μοντέλο 
με ισχύ 155 ίππων. Το δικό μας σλόγκαν 

είναι πως “δεν θα γλιτώσει κανείς”, αφού πρακτικά όλες 
οι μάρκες εξηλεκτρίζουν τη γκάμα τους. Τουλάχιστον 
στην περίπτωση της Abarth η μετάβαση γίνεται με τον 
“σωστό” τρόπο. Όσο “σωστή” μπορεί να θεωρηθεί η 
απουσία θερμικού κινητήρα σε ένα παραδοσιακά σπορ 
αυτοκίνητο! Το σημαντικότερο όμως εδώ είναι πως η 
Abarth πήρε ως βάση το ηλεκτρικό Fiat 500e και του 
έδωσε όλες εκείνες τις απαραίτητες πινελιές και ανα-
βαθμίσεις, όπως αντίστοιχα έκανε στα θερμικά 500αρά-
κια όλον αυτό τον καιρό.

Το μεγάλο πλεονέκτημα στο τυπικό ηλεκτρικό Fiat 500e 
είναι το ενισχυμένο πλαίσιο, η καλή κατανομή βάρους 
και τα αισθητά μεγαλύτερα μετατρόχια. Σε όλα αυτά να 
προσθέσουμε και την άνεση στην καμπίνα, την πολύ 
αναβαθμισμένη ποιότητα και βεβαίως τον αποδοτι-
κό ηλεκτροκινητήρα. Όλα τα παραπάνω η Abarth τα 
βελτίωσε σε υπερθετικό βαθμό, προσφέροντας πρακτικά 
το καλύτερο 500 που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα. 
Αυτό λοιπόν είναι το Abarth 500e.

Μπορεί ένα ηλεκτρικό Abarth 
500 να είναι διασκεδαστικό;
Κρίνοντας από την ιστορία της μάρκας, προφα-
νώς και ναι θα πει κάποιος! Η Abarth δεν είναι 
μια μάρκα επιδόσεων, αλλά ουσίας. Στη δική μας 
λογική μοιάζει περισσότερο με τη Lotus (από 
τους πιο “ειδικούς” κατασκευαστές) αφού δίνει 
στα μοντέλα της περισσότερο fun-to-drive χαρα-
κτήρα παρά αριθμούς ισχύος και επιταχύνσεων. 
Αναφερόμαστε σε μια μάρκα που όλα αυτά τα 
χρόνια παίρνει ως βάση το αθώο Fiat 500 και το 
μεταμορφώνει σε ένα γνήσιο σπορ μοντέλο για το 
δρόμο και την πίστα, στριμώχνοντας στο μικρο-
σκοπικό αμάξωμα αγωνιστική τεχνογνωσία και 
τεχνολογία, πέρα από την υπερδιπλάσια ισχύ. Για 
παράδειγμα σήμερα ένα θερμικό Abarth 695 απο-
δίδει 180 ίππους, έχει φρένα Brembo, αναρτήσεις 
Koni, καθίσματα Sabelt και πολλά άλλα καλούδια 
που συναντάμε σε καθαρόαιμα αγωνιστικά.

Αρκετά όμως με τα όσα έκανε η μάρκα έως 
σήμερα. Σειρά έχει τώρα το ηλεκτρικό Abarth 
500e που σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις 
της μάρκας προσφέρει καλύτερες επιδόσεις και 
καλύτερη απόκριση από το Abarth 695 των 180 
ίππων. Ειδικότερα στην επιτάχυνση στις χαμηλές 
ταχύτητες (20-40 χλμ./ώρα) είναι ένα δευτερό-
λεπτο ταχύτερο (50%) σε σχέση με το βενζινο-
κίνητο μοντέλο 695. Η επιτάχυνση 40-60 χλμ./
ώρα γίνεται σε μόλις 1,5δλ. -πολύ ταχύτερα από 
τη συμβατική έκδοση- που μένει πίσω κατά 15 
μέτρα, φτάνοντας τα 60 χλμ./ώρα ένα δευτερόλε-
πτο αργότερα. Το 60-100 χλμ./ώρα στο ηλεκτρικό 
μοντέλο γίνεται επίσης ταχύτερα κατά σχεδόν 1 
δλ., ενώ η συνολική του ανωτερότητα καταγράφε-
ται στην πίστα. Στο Misto Alfa Handling Track 
του κέντρου δοκιμών του Balocco, το νέο Abarth 
500e κερδίζει το 695 στο γύρο με περισσότερο 
από ένα δευτερόλεπτο διαφορά.

Κάτω από το καπό

Όπως σε όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σημαντικό πλεονέκτημα 
στο Abarth 500e είναι η αμεσότητα του ηλεκτροκινητήρα. Ωστό-
σο, εδώ η αμεσότητα και η ισχύς ενισχύονται ως προς το οδηγικό 
κομμάτι από τα φαρδύτερα μετατρόχια και την καλύτερη κατανομή 
βάρους μεταξύ των αξόνων. Το ηλεκτρικό Abarth εφοδιάζεται με 
μπαταρία 42 kWh και έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 
ισχύος 155hp, “γράφοντας” το τυπικό 0-100 χλμ./ώρα σε 7 δευτε-
ρόλεπτα.
Τα διαθέσιμα προγράμματα, όπως και στο ηλεκτρικό Fiat 500e, 
είναι τρία. Μόνο που στο Abarth έχουμε τα Turismo, Scorpion 
Street και Scorpion Track, για κανονική οδήγηση στο δρόμο, σπορ 
οδήγηση και οδήγηση σε πίστα. Στην επιλογή Turismo η συνολική 
απόδοση περιορίζεται στους 136 ίππους και στα 220 Nm ροπής 
(αντί για 235), για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και βεβαίως 
μεγαλύτερη αυτονομία. Η επιλογή Scorpion Street παρέχει την 
μέγιστη ισχύ και ταυτόχρονα προσφέρει μέγιστη ανάκτηση ενέρ-
γειας, ενώ όπως και στην επιλογή Turismo διαθέσιμη είναι και 
η λειτουργία “one-pedal”. Στο πρόγραμμα Scorpion Track όλα τα 
συστήματα είναι ρυθμισμένα για μέγιστες επιδόσεις, όπως άλλω-
στε αφήνει να εννοηθεί το όνομα του.
Όσο για τη φόρτιση, το νέο Abarth 500e εφοδιάζεται με σύστημα 
ταχυφόρτισης ισχύος 85 kW, το οποίο επιτρέπει σε κατάλληλο 
δίκτυο την ανάκτηση αυτονομίας περίπου 40χλμ. σε μόλις 5 λεπτά, 
ενώ η φόρτιση της μπαταρίας φτάνει το 80% σε μόλις 35 λεπτά.
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Νέο Hyundai Santa Fe: 
Ήρθε στην Ελλάδα

ΤΌ ΕΝΤΕΛΏΣ ΝΕΌ HYUNDAI SANTA FE ξεκινά την πορεία 
του στην ελληνική αγορά, σε 6-θέσιες και 7-θέσιες εκδόσεις, 
υβριδικό ή plug-in υβριδικό με ισχύ έως 265 ίππους.

Διαθέσιμο και  
ως τετρακίνητο
Το Santa Fe υιοθετεί την τεχνολογία 
τετρακίνησης HTRAC των SUV της 
Hyundai. Για πρώτη φορά μάλιστα 
διατίθεται και ένας επιλογέας λει-
τουργίας εδάφους. Ένα πλήκτρο στην 
κεντρική κονσόλα, από όπου ο οδηγός 
εναλλάσσει τις λειτουργίες οδήγησης, 
παραμετροποιώντας στην πράξη τις 
διαφορετικές λειτουργίες οδήγησης για 
κίνηση σε συνθήκες άμμου, χιονιού 
και λάσπης. Επίσης υπάρχουν και τρία 
προγράμματα οδήγησης Eco, Sport και 
Comfort. Μια πρόσθετη επιλογή απο-
τελεί η «έξυπνη» λειτουργία, όπου το 
αυτοκίνητο θα αναγνωρίσει αυτόματα 
το στυλ οδήγησης και θα επιλέξει μια 
λειτουργία, χωρίς τη διαμεσολάβηση 
του οδηγού.

Στη λειτουργία Sport, το HTRAC επιτρέ-
πει βελτιωμένη επιτάχυνση κατανέμο-
ντας έως και 50 τοις εκατό ροπή στους 
πίσω τροχούς. Στη λειτουργία Comfort, 
βελτιώνει τη σταθερότητα κατανέμο-
ντας έως και 35 τοις εκατό ροπή στους 
πίσω τροχούς, ενώ στην λειτουργία Eco 
βελτιώνει την απόδοση καυσίμου χρη-
σιμοποιώντας μόνο την κίνηση στους 
εμπρός τροχούς.

Εξοπλισμός  
και τιμές
Το Hyundai Santa Fe ξεκινά την πορεία 
του στην Ελλάδα σε εκδόσεις 6 και 7 
θέσεων σε τρία επίπεδα εξοπλισμού: 
Premium, Distinctive και Limited, 
με τις plug-in υβριδικές εκδόσεις να 
ξεκινούν απευθείας από το δεύτερο 
επίπεδο Distinctive. Ο εξοπλισμός είναι 
υπερπλήρης ήδη από τη βασική έκδοση 
Premium και μεταξύ άλλων περιλαμ-
βάνει 7 αερόσακους (ανάμεσα τους και 
ένας κεντρικός ανάμεσα σε οδηγό-συ-
νοδηγό), όλη την παλέτα συστημάτων 
ασφαλείας της Hyundai όπως αυτό-
ματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης 
σε ευθεία αλλά και σε διασταύρωση, 
αυτόματη διατήρηση λωρίδας κυκλοφο-
ρίας, cruise control με λειτουργία Stop 
& GO και με περιοριστή ταχύτητας, 
προειδοποίηση απόσπασης προσοχής 
οδηγού, επιλέξιμα προφίλ οδήγησης και 
σύστημα προειδοποίησης εγκατάλειψης 
ατόμου στο πίσω κάθισμα.

Στο κομμάτι της άνεσης υπάρχουν 
επίσης όλες οι ηλεκτρικές ευκολίες, 
θερμαινόμενα καθίσματα, αυτόματος 
διζωνικός κλιματισμός με αεραγω-
γούς σε 2η και 3η σειρά καθισμάτων, 
ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί 
καθρέπτες, «έξυπνο» κλειδί με αυτό-
ματη είσοδο και εκκίνηση με μπου-
τόν, πλήρως φώτα LED με αυτόματη 
λειτουργία, κάμερα οπισθοπορείας 
με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης, 
σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 
8’’ και 6 ηχεία (10,25’’ από την έκδοση 
Distinctive), ασύρματα Apple CarPlay 
και Android Auto, ζάντες αλουμινίου 
17’’ και πλήρως εφεδρικό τροχό με 
ζάντα αλουμινίου.

Οι τιμές ξεκινούν από τις 50.990 ευρώ 
για το υβριδικό Hyundai Santa Fe 
Premium 230ps στην 7-θέσια διάταξη, 
με το αντίστοιχο μοντέλο στην τετρακί-
νητη εκδοχή να κοστίζει 53.090 ευρώ. 
Οι plug-in υβριδικές εκδόσεις, στάνταρ 
τετρακίνητες, ξεκινούν από 61.590 
ευρώ.

Το νέο Hyundai Santa Fe ξεκινά και επισήμως την πορεία 
του στην ελληνική αγορά. Το κορυφαίο SUV της Hyundai 
στην Ευρώπη προσφέρει μια σειρά από premium 
αναβαθμίσεις και αποκλειστικά Full Hybrid και Plug-

in Hybrid συστήματα μετάδοσης κίνησης. Μάλιστα, είναι το 
πρώτο Hyundai στην Ευρώπη που βασίζεται στην ολοκαίνουρια 
πλατφόρμα οχημάτων τρίτης γενιάς, με αποτέλεσμα να παρέχει 
βελτιωμένες επιδόσεις, καλύτερη απόδοση και μέγιστη ασφάλεια.

Το νέο Santa Fe ξεχωρίζει εκ πρώτης από μια δυναμική και 
«στιβαρή» εμφάνιση. Ειδικά το εμπρός μέρος είναι αρκετά ξεχω-
ριστό, τόσο χάρη στη φαρδιά μάσκα, όσο και χάρη στα φωτιστικά 
σώματα με ένα τονισμένο τρισδιάστατο μοτίβο. Τα φώτα LED 
είναι εντυπωσιακά και σε σχήμα Τ, δημιουργώντας μία αδιαμφι-
σβήτητη οπτική ταυτότητα στον δρόμο που καθιστούν το μοντέλο 
άμεσα αναγνωρίσιμο. Οι φαρδιές επενδύσεις στους θόλους των 
τροχών συνδυάζονται με όμορφες ζάντες 19’’, ενώ πίσω η σχεδί-
αση των φώτων με οριζόντια γραφικά ενισχύει οπτικά το πλάτος 
του αμαξώματος.

Εξαθέσια και  
επταθέσια άνεση
Μία ευρεία γκάμα εκδόσεων καθισμά-
των και πρακτικών χαρακτηριστικών 
εξυπηρετούν κάθε ανάγκη και περί-
σταση. Το Santa Fe προσφέρει μέγιστη 
άνεση και ευελιξία με ένα απίστευτα 
ευέλικτο σύστημα καθισμάτων και 
έξυπνους καθημερινούς βοηθούς. 
Στοιχεία όπως το Smart Power Tailgate 
με το οποίο ανοίγει αυτόματα η πίσω 
πόρτα. Εντύπωση ωστόσο προκαλεί η 
πρωτοποριακή 6-θέσια διάταξη. Εδώ 
οι δύο επιβάτες της μεσαίας σειράς 
έχουν ανεξάρτητα υποβραχιόνια σε 
καθίσματα που η Hyundai ονομάζει 
«captain seats». Η πρόσβαση στην τρίτη 
σειρά καθισμάτων διατηρείται διαρκώς 
ελεύθερη.

Στην 7-θέσια διάταξη, η πρόσβαση στα 
καθίσματα της 3ης σειράς γίνεται εύκο-
λα χάρη στη συρόμενη και αναδιπλού-
μενη 2η σειρά καθισμάτων. Η σχεδίαση 
και άριστη εκμετάλλευση των εσωτε-
ρικών χώρων του Santa Fe προσφέρει 
περισσότερο χώρο στη δεύτερη σειρά 
καθισμάτων και στο χώρο αποσκευών, 
διασφαλίζοντας ένα άνετο ταξίδι για 
όλους.

Nέα εξηλεκτρισμένα 
συστήματα κίνησης
Το νέο Santa Fe είναι το δεύτερο μο-
ντέλο της μάρκας στην Ευρώπη μετά 
το Hyundai Tucson, το «Αυτοκίνητο 
της Χρονιάς 2022 για την Ελλάδα» 

που διατίθεται με τα νέα Full 
Hybrid και Plug-in Hybrid 
συστήματα μετάδοσης κίνη-
σης, συνδυάζοντας έναν Turbo 
CVVD κινητήρα 1.6 lt τεχνολο-
γίας SmartStream. Η υβριδική 
έκδοση του Santa Fe υιοθετεί 
τον κινητήρα SmartStream 1.6 
T-GDi (turbo βενζίνης άμεσου 
ψεκασμού), έναν ηλεκτρο-
κινητήρα 44,2 kW και μια 
μπαταρία πολυμερούς ιόντων 
λίθου 1,49 kWh. Διατίθεται 

με κίνηση στους δύο ή στους τέσσερις 
τροχούς με συνδυαστική ισχύ 230ps 
και ροπή 350 Nm.

Η plug-in υβριδική έκδοση συνδυάζει 
τον ίδιο 1.6 T-GDi κινητήρα με έναν 
αποδοτικότερο ηλεκτροκινητήρα 66,9 
kW και μια μεγαλύτερη μπαταρία χω-
ρητικότητας 13,8 kWh. Αυτή η έκδοση 
διατίθεται αποκλειστικά με τετρακίνηση 
και αποδίδει 265ps και ροπή 350 Nm. 
Και στις δύο περιπτώσεις, το κιβώτιο 
ταχυτήτων είναι αυτόματο 6 σχέσεων 
(6AT) που προσφέρει άμεση μετάδοση 
και υψηλή οικονομία καυσίμου.

Premium εσωτερικό
Εκεί που το Hyundai Santa Fe ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο είναι στον εσωτερικό 
του διάκοσμο. Είναι ένα ευρύχωρο, μεγάλο SUV με άφθονους χώρους και ένα νέο 
επίπεδο πολυτέλειας. Υπάρχουν υλικά υψηλής ποιότητας και απαλής αφής, αλλά 
και άφθονη τεχνολογία. Ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών συνο-
δεύει την επιβλητική οθόνη αφής AVN 10,25 ιντσών, η οποία είναι τοποθετημένη 
πάνω από την αιωρούμενη κεντρική κονσόλα. Τα πλήκτρα μετάδοσης κίνησης, 
τεχνολογίας shift-by-wire, έχουν αντικαταστήσει τον παραδοσιακό λεβιέ, ενώ ένας 
ειδικός επιλογέας στην κεντρική κονσόλα εναλλάσσει εύκολα μεταξύ διαφορετικών 
λειτουργιών οδήγησης.

Τα πλήκτρα είναι κεντρικά τοποθετημένα για διαισθητική και εργονομική χρήση, 
εύκολα προσβάσιμα από τη θέση του οδηγού. Η ποτηροθήκη μπορεί να κλείσει 

όταν δε χρησιμοποιείται και 
η θήκη κάτω από την κον-
σόλα παρέχει επιπλέον χώρο 
αποθήκευσης.
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Στις 7-10 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το Ράλλυ 
Ακρόπολις, που θα αποτελέσει τον 10ο γύρο του 
αναβαθμισμένου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος 
Ράλλυ της FIA για το 2023. Για τρίτη διαδοχική 
χρονιά μάλιστα το Ράλλυ Ακρόπολις θα σημά-
νει την έναρξη της φθινοπωρινής περιόδου. Ο 
αγώνας της χώρας μας, έχοντας κερδίσει μια 
σταθερή θέση στο ημερολόγιο του Παγκόσμιου 
Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA, το 2023 θα συν-
δυάσει την αγωνιστική πρόκληση, που αναμ-
φίβολα εγγυάται για το Πρωτάθλημα, με τους 
εορτασμούς των 70 χρόνων παρουσίας του στα 
διεθνή αθλητικά δρώμενα.

Το ημερολόγιο του 2023 οριστικοποιήθηκε έπει-
τα από συνεδρίαση του Παγκόσμιου Συμβουλίου 
της FIA και θα περιλαμβάνει 13 αγώνες, εκ των 
οποίων οι 4 εκτός Ευρώπης. Η αυλαία για το 
Πρωτάθλημα του 2023 παραδοσιακά θα ανοίξει 
στο δεύτερο μισό του Ιανουαρίου από το Ράλλυ 
του Μόντε Κάρλο, ενώ στο θεσμό επανέρχεται 
μετά το 2020 το Ράλλυ του Μεξικού, καθώς και 
εκείνο της Χιλής, που βγήκε «εκτός» το 2021 
λόγω πανδημίας. Στις σημαντικότερες ειδήσεις 
της ανακοίνωσης του ημερολογίου περιλαμβάνε-
ται και μια εντελώς νέα ιδέα. Πρόκειται για ένα 
ασφάλτινο ράλλυ, που θα περάσει από την Τσεχία 
στην Αυστρία και τη Γερμανία, με επίκεντρο 
την πόλη του Passau στα νοτιοανατολικά της 
Γερμανίας.

Η Ford προσφέρει 5 
χρόνια εγγύηση
Η εγγύηση 5 ετών ή 100.000 
χλμ. της Ford Protect, την 
οποία προσφέρει η μάρκα στα 
επιβατικά μοντέλα της γκάμας 
της (εξαιρούνται τα μοντέ-
λα Mustang και Explorer), 
ενισχύει το αίσθημα σιγουριάς, 
εμπιστοσύνης και αυτοπεποί-
θησης το οποίο απολαμβάνουν 
οι πελάτες Ford. Στα πλαίσια 
της 5ετούς αυτής εγγύησης, 
όλες οι εργασίες επισκευών που 
πραγματοποιούνται στο Επί-
σημο Δίκτυο Ford εκτελούνται 
αποκλειστικά από εξειδικευμέ-
νους τεχνικούς και μηχανικούς 
της εταιρείας, χρησιμοποιώντας 
σε όλες τις περιπτώσεις γνήσια 
ανταλλακτικά Ford, καθώς και 
εξοπλισμό τελευταίας τεχνολο-
γίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. 
(ότι έρθει πρώτο) είναι πλήρως 
μεταβιβάσιμη, χωρίς καμία 
απολύτως επιβάρυνση, στον 
επόμενο ιδιοκτήτη του αυτοκι-
νήτου, γεγονός που έρχεται να 
αυξήσει ακόμα περισσότερο τη 
αξία μεταπώλησης ενός Ford. 
Το πρόγραμμα καλύπτει όλο το 
κόστος επισκευής ή αντικατά-
στασης, συμπεριλαμβανομένου 
του εργατικού κόστους, του 
κόστους των ανταλλακτικών και 
του ΦΠΑ.

Χάλκη: Το έξυπνο & πράσινο ελληνικό νησί 
“πήγε” στο Λονδίνο
Ο όμιλος Συγγελίδη και η Citroen παρουσίασαν τη μετατροπής της Χάλ-
κης στο 1ο έξυπνο & πράσινο νησί, στην έκθεση World Travel Market 
στο Λονδίνο. Το νησί έχει μπει εδώ και 1 χρόνο στην εποχή της αειφο-
ρίας και έχει μετατραπεί σε πρότυπο “πράσινης” οικονομίας, καινοτο-
μίας και αειφόρου κινητικότητας. Με τη χρήση οικονομικής, πράσινης 
ενέργειας για τις μετακινήσεις και τις ευρύτερες δραστηριότητες του 
νησιού, το project αποκτά παγκόσμια σημασία, καθώς η Χάλκη αποτελεί 
παράδειγμα και έχει αναδειχθεί σε διεθνές πρότυπο που θα επιτελέσει 
ρόλο “οδηγού” για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση, στη βιώσιμη 
μετακίνηση και την πλήρη απανθρακοποίηση των Ελληνικών νησιών.

Ένας στόλος νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες 
του Δήμου, του Λιμενικού, της Αστυνομίας και της Ενεργειακής κοι-
νότητας της Χάλκης. Η εφαρμογή του έργου έκανε τη Χάλκη το πρώτο 
GR-ECO ISLAND και οι κάτοικοι και οι τουρίστες έχουν σημαντική 
βελτίωση στην καθημερινότητα τους με λιγότερο θόρυβο, καλύτερη 
ποιότητα αέρα, ένα καθαρότερο περιβάλλον, σε συνδυασμό με χαμηλά 
κόστη χρήσης. Ο κος Δημήτρης Καββούρης, αναπληρωτής διευθύνων 
σύμβουλος του ομίλου Συγγελίδη, παρουσίασε τη συμβολή της Citroen 
στη μετατροπή της Χάλκης στο 1ο πράσινο και έξυπνο GR-ECO νησί, 
ενώ το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο Δήμαρχος Χάλκης, κος Ευάγ-
γελος Φραγκάκης.

Δωρεάν service 7 ετών  
στα ηλεκτρικά Volkswagen ID.3, ID.4 και ID.5
Με κάθε νέα παραγγελία των ηλεκτρικών Volkswagen ID.3, ID.4 και ID.5, η 
Kosmocar προσφέρει 7 χρόνια δωρεάν service. Οι ιδιοκτήτες των ηλεκτρι-
κών Volkswagen μπορούν να πραγματοποιούν τις εργασίες συντήρησης σε 
οποιοδήποτε συνεργείο του δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών Service 
Volkswagen της Kosmocar. Τόσο οι εργασίες όσο και τα ανταλλακτικά που 
αφορούν στα προγραμματισμένα services του αυτοκινήτου, βάσει των οδηγιών 
του κατασκευαστή, θα πραγματοποιούνται χωρίς κανένα κόστος για τον κάτο-
χο. Από το πρόγραμμα ωστόσο εξαιρούνται τα επαγγελματικά οχήματα ΤΑΞΙ.

Η παροχή των 7 ετών δωρεάν service δεν έχει κανένα χιλιομετρικό περιο-
ρισμό και ακολουθεί το αυτοκίνητο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
Επομένως, σε περίπτωση μεταπώλησης, μεταβιβάζεται αυτόματα στον επόμενο 
κάτοχο του αυτοκινήτου αυξάνοντας την εμπορική του αξία.

Το trcoff.gr στο  
“Energy and 
Sustainability” event
Ενέργεια! Δίχως αμφιβολία το φλέγον 
θέμα της περιόδου αλλά και κάτι που 
θα μας απασχολήσει έντονα σε όλα τα 
επίπεδα. Η ενέργεια είναι παντού γύρω 
μας, από τη θέρμανση και τη χρήση 
μιας συσκευής, μέχρι βέβαια και στην 
οδήγηση ενός αυτοκινήτου. Ειδικά 
τώρα που η ηλεκτροκίνηση μας χτυπά 
δυνατά την πόρτα! Με θέμα λοιπόν 
“Energy & Sustainability”, το inefan.gr διοργάνωσε την πρώτη δια ζώσης 
εκδήλωση μετά την πανδημία, στις 14 Νοεμβρίου στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση είχε σκοπό να θίξει το θέμα της Ενέργειας και της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπου πέντε ομιλητές με μεγάλη εμπειρία τόσο σε ακαδη-
μαϊκό αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο ανέπτυξαν τις ομιλίες τους γύρω από 
το συγκεκριμένο θέμα. Ανάμεσα τους και ο δικός μας Γιάννης Στέφου, εκπροσω-
πώντας το trcoff.gr.
Αναλυτικά οι ομιλητές ήταν:
Δρ. Σπύρος Κιαρτζής, Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών και Εναλλακτικών Πηγών 
Ενέργειας, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Δρ. Κυριακή Κοσμίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
Δρ. Διονύσης Μπουντουβάς, Διευθύνων Σύμβουλος, COMBATT A.E.
Δρ. Βασίλειος Νικολόπουλος, Επικεφαλής Εφαρμοσμένης Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης/ Καινοτομίας, Τομέας Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, MYTILINEOS S.A.
Γιάννης Στέφου, Δημοσιογράφος Αυτοκίνησης, trcoff.gr
Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Δρ. Ευάγγελος Ιωαννίδης, διδάσκων του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., ενώ στην αρχή της εκδήλωσης 
απευθύνθηκαν χαιρετισμοί από την πρόεδρο του Inefan, Κατερίνα Σαρίκου.
Η δική μας ομιλία είναι τίτλο “Ηλεκτροκίνηση: είναι όντως το μέλλον;”  και πε-
ριελάμβανε μια γενική ανάλυση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Συγκεκριμένα, 
έγινε μια ιστορική αναδρομή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενώ στην συνέχεια 
ακολούθησε μια διατύπωση όλων των μοντέλων που λειτουργούν συνδυαστι-
κά: θερμικός κινητήρας με ηλεκτρισμό (υβριδικά) ή αποκλειστικά με ρεύμα ή 
υδρογόνο.
Από αυτά τα μοντέλα έγινε διάκριση μεταξύ των Mild Hybrid, Full Hybrid, 
Plug-in Hybrid, Battery Electric και τέλος των Fuel Cell οχημάτων. Ως κα-
τακλείδα, ο Γιάννης αναφέρθηκε στην κατάργηση των οχημάτων με θερμικό 
κινητήρα (βενζίνη & diesel) στην EE από το έτος 2035 και τόνισε το πόσο θα 
απασχολήσει την επικράτεια η αλλαγή των μπαταριών και κατά αυτού η χρήση 
άλλων πηγών ενέργειας όπως του υδρογόνου.

Η Hyundai πηγαίνει στη Σελήνη
Η Hyundai Motor μαζί με 6 κορεατικά ερευνητικά ινστιτούτα θα αναπτύξουν λύσεις κινητικότητας εξερεύ-
νησης της επιφάνειας της Σελήνης. Η ανακοίνωση ακολουθεί την επιτυχημένη εκτόξευση από την Ν. Κορέα 
ενός πυραύλου εγχώριας παραγωγής τον Ιούνιο του 2022. Με τη συνεργασία αυτή, το συμβουλευτικό όργανο 
θα καθορίσει την έννοια της σεληνιακής εξερεύνησης και των σημαντικών βασικών τεχνολογιών, ενώ θα 
αναπτύξει συγκεκριμένες στρατηγικές και μέτρα εφαρμογής για την κινητικότητα στη Σελήνη.

Η Hyundai Motor θα υποστηρίξει το συμβουλευτικό σώμα με τις έξυπνες τεχνολογίες κινητικότητας που 
διαθέτει. Στο πλαίσιο της πολυμερούς ερευνητικής συμφωνίας, οι συμμετέχοντες από τον ιδιωτικό και τον 
δημόσιο τομέα θα ενσωμα-
τώσουν τις γνώσεις και τις 
δυνατότητές τους για να 
προωθήσουν σημαντικά τις 
υπάρχουσες τεχνολογίες και 
να δημιουργήσουν νέες λύ-
σεις για την εξερεύνηση της 
Σελήνης. Η τεχνογνωσία θα 
εφαρμοστεί σε πολλούς το-
μείς, συμπεριλαμβανομένου 
του εξοπλισμού εξερεύνη-
σης, του λογισμικού για την 
κινητικότητα και της επι-
κοινωνίας εξ αποστάσεως. 
Η Hyundai θα συνεργαστεί 
επίσης στη σχεδίαση και ερ-
μηνεία κατάλληλου λογισμι-
κού, τεχνολογία απόκρισης 
στο διαστημικό περιβάλλον 
και ειδικό εξοπλισμό για τη 
διεξαγωγή σεληνιακών απο-
στολών εξερεύνησης.

Ράλλυ Ακρόπολις 2023 στις 7-10 Σεπτεμβρίου

Οι σπουδαστές του ΙΕΚ Σίνδου στην 
Nissan – Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
Πρόσφατα, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Nissan – Νικ. 
Ι. Θεοχάρακης Α.Ε. στην Βόρεια Ελλάδα, υποδέχτηκαν με χα-
ρά τους σπουδαστές του τμήματος Μηχανοτρονικής του ΙΕΚ 
Σίνδου, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Καλοχώρι της 
Θεσσαλονίκης. Οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να ξεναγη-
θούν στους χώρους των εγκαταστάσεων της Νικ. Ι. Θεοχαρά-
κης Α.Ε. και να ενημερωθούν από τα στελέχη της σχετικά με 
την λειτουργία των συνεργείων και του after sales. Επίσης 
έμφαση δόθηκε στο LEAF, το δημοφιλές αμιγώς ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο της Nissan, για το οποίο έγινε σύντομη τεχνική 
παρουσίαση, όπως και στις νέες τεχνολογίες ηλεκτροκίνη-
σης της Nissan. Η συγκεκριμένη επίσκεψη εντάσσεται στο 
πλαίσιο της πολύχρονης συνεργασίας της Nissan – Νικ. Ι. 
Θεοχαράκης Α.Ε. με εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς 
(ΤΕΙ, ΙΕΚ, Πολυτεχνεία κ.α.), για την προσφορά πολύπλευρης 
επιμόρφωσης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.
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Η Hyundai στο Μουντιάλ με υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Η Hyundai στηρίζει το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου στον κόσμο παρέχοντας φιλικά προς το περιβάλ-
λον οχήματα για τις ανάγκες μετακίνησης στελεχών της διοργάνωσης και φιλάθλων. Αυτή σηματοδοτεί την 
πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης που υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα καλύπτουν το 50% του 
στόλου των οχημάτων για τις απαραίτητες μετακινήσεις.

Συνολικά, η μάρκα διαθέτει 616 οχήματα στο FIFA World Cup 2022. Από αυτά τα 446 είναι επιβατικά 
οχήματα, με 226 από αυτά να είναι πλήρως υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα. Το στόλο οχημάτων πλαισιώ-
νουν και 10 ηλεκτρικά λεωφορεία Elec City. Πιο αναλυτικά, τα μοντέλα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
τα Hyundai IONIQ 5, Sonata Hybrid, Tucson Hybrid και Kona Hybrid. Τα ηλεκτρικά Genesis G80 και GV70 
θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά VIP προσώπων και προσωπικού της FIFA, ενώ τα λεωφορεία Elec 
City για τη μεταφορά των εκπροσώπων των ΜΜΕ. Η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες φόρτισης καθ’ οδόν 
σε ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιώντας την καινοτόμο τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L) των Hyundai 
IONIQ 5. Παράλληλα, θα πραγματοποιεί παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των οχημάτων για τυχόν 
ατυχήματα και θα παρέχει άμεση βοήθεια, όπως αποστολή έκτακτης ανάγκης, αντιμετώπιση προβλημάτων 
και επιθεώρηση οχήματος, όπου απαιτείται.

Η πρώτη έκθεση  
της BYD στην Ελλάδα
Πρόσφατα ξεκίνησε τη λειτουργία της η PNT CARS 
PANTOPIKOS – BYD, η πρώτη έκθεση της BYD στην Ελ-
λάδα. Σε άρτιες και με βιομηχανικό design εγκαταστάσεις, 
σε επιφάνεια δύο στρεμμάτων επί της Ε.Ο. Αθηνών-Λα-
μίας στο ύψος της Κηφισιάς, φιλοξενούνται αρχικά τα 
ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα της BYD. 

Πρόκειται για το ETP3, το ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελμα-
τικό van ωφέλιμου φορτίου 780 κιλών και το ETM6, το 
ηλεκτρικό φορτηγό μικτού βάρους 7,5 τόνων, μοναδική 
πρόταση στην κατηγορία του, ιδανικό για αστικές διανο-
μές και μεταφορές με μηδενικές εκπομπές ρύπων. 

Η BYD, με παρουσία των ηλεκτρικών οχημάτων της 
σε περισσότερες από 70 χώρες και 400 μεγαλουπόλεις 
παγκοσμίως, έχει ήδη συμβάλλει μέχρι σήμερα στην εξοι-
κονόμηση περίπου 12 εκατομμυρίων τόνων ρύπων CO2, 
σε όλο τον πλανήτη!

Ετοιμοπαράδοτο το Jeep Gladiator
Το Gladiator, το επιβλητικό pick-up της Jeep είναι έτοιμο να κυριαρχήσει 
και στις χειμερινές συνθήκες, με ένα περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδο-
των αυτοκινήτων να βρίσκονται στην Ελλάδα. Με την κατασκευή του μοντέ-
λου να πραγματοποιείται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της μάρκας στις 
Η.Π.Α., ο τυπικός χρόνος παράδοσης του Gladiator καλύπτει ένα διάστημα 
αρκετών μηνών και έτσι η εξασφάλιση ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων δίνει 
την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν και να απολαύσουν το 
εντυπωσιακό pick-up στην προσεχή χειμερινή περίοδο. Τα ετοιμοπαράδοτα 
αυτοκίνητα είναι εφοδιασμένα με πλήρες πακέτο συστημάτων άνεσης, αλλά 
και ασφάλειας. 

Εφοδιασμένο με τον πανίσχυρο turbo diesel V6 κινητήρα των 3 λίτρων 
απόδοσης 264 ίππων και 600Nm ροπής, αλλά και το αυτόματο κιβώτιο 
των 8 σχέσεων, το Gladiator εκτός από εντυπωσιακή απόδοση, χάρη στην 
τετρακίνηση και το στιβαρό πλαίσιο προσφέρει και κορυφαία δυνατότητα 
έλξης, η οποία ξεπερνά τα 2.700 κιλά! Στην Ελλάδα το αμερικάνικο pick-up 
ταξινομείται ως ελαφρύ επαγγελματικό όχημα, ενώ όπως και τα υπόλοιπα 
μοντέλα της μάρκας καλύπτεται από 4ετη εργοστασιακή εγγύηση με ισχύ 
έως και 160.000χλμ. Η τιμή των ετοιμοπαράδοτων Gladiator ξεκινά από τις 
66.300 ευρώ (54.300 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.).

Νέο Opel Grandland GSe, Plug-in Hybrid με 300hp
Ακολουθώντας πιστά τα χνάρια των Astra GSe και Astra Sports Tourer GSe, η Opel λανσάρει το 
Grandland GSe. Πρόκειται για ένα SUV υψηλών επιδόσεων που συνδυάζει έναν turbo βενζινοκι-
νητήρα 1.6 λίτρων και δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα. Το μοντέλο αποδίδει συνδυα-
στικά ισχύ έως 300 hp και βεβαίως λόγω του plug-in υβριδικού συστήματος κίνησης μπορεί και 
προσφέρει μέση κατανάλωση 1,3 lt/100 km με 31-29 g/km CO2.

Το plug-in υβριδικό σύστημα μετάδοσης καθιστά το Grandland GSe και τετρακίνητο, παρέχοντας 
έτσι βέλτιστη πρόσφυση και βεβαίως κορυφαία επιτάχυνση από στάση. Το τυπικό 0-100 km/h 
γίνεται σε 6,1 δευτερόλεπτα, θυμίζοντας επιδόσεις σπορ αυτοκινήτου, ενώ η τελική ταχύτητα 
φτάνει τα 235 km/h (135 km/h με ηλεκτροκίνηση). Ο σπορ χαρακτήρας του μοντέλου ενισχύεται 
από τη διαφορετική ρύθμιση των συστημάτων ανάρτησης και διεύθυνσης. Υπάρχουν πιο σκληρά 
ελατήρια και αμορτισέρ με τεχνολογία KONI FSD (Frequency Selective Damping), που επιτρέπει 
διαφορετικά χαρακτηριστικά απόσβεσης με προτεραιότητα στον χειρισμό αντί για την άνεση.

Σχεδιαστικά, το Grandland GSe υιοθετεί βεβαίως τη νέα μάσκα με το χαρακτηριστικό πλέον 
όλων των Opel, το μαύρο “Opel Vizor”, ενώ αναδεικνύεται περαιτέρω με στιλιστικά στοιχεία που 
αποτελούν την υπογραφή των εκδόσεων GSe. Λεπτομέρειες όπως οι ζάντες 19” (εμπνευσμένες 
από το πρωτότυπο Manta GSe), ο πίσω διαχύτης και το λογότυπο GSe στην πίσω πόρτα, αλλά 
και το προαιρετικά μαύρο καπό. Στο εσωτερικό, τα εμπρός καθίσματα έχουν επένδυση Alcantara 
και πιστοποίηση AGR, παρέχοντας κορυφαία εργονομία  και άνεση. Το Opel Grandland GSe 
αναμένεται στην Ελλάδα τον Μάιο του 2023.

Η Kosmocar στηρίζει τη δράση της HELMEPA 
στην προστασία των θαλασσών
Η Kosmocar στηρίζει εμπράκτως τη δράση της Ελληνικής Ένωσης Προστα-
σίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος “HELMEPA Roadshow to Save The Seas”. 
Η δράση αφορά στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία 
των θαλασσών με έμφαση στα παιδιά αξιοποιώντας ένα αμιγώς ηλεκτρικό 
όχημα της Volkswagen. To ηλεκτρικό e-Crafter, “ντυμένο” στα χρώματα 
της HELMEPA και με τον εμβληματικό της Γλάρο να δίνει το μήνυμα, θα 
διασχίζει την Ελλάδα και θα μεταφέρει το μήνυμα για τη σημασία που έχει 
η συμβολή όλων στην προστασία των θαλασσών με μηδενικό αποτύπωμα 
εκπομπών ρύπων. Η HELMEPA αποτελεί μια πρότυπη ανοιχτή συμμετο-
χική πλατφόρμα συνεργασίας που πρωτοστατεί στην προστασία, καθώς 
και την προαγωγή των αξιών που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
αειφορία.

Η Citroen φέρνει και πάλι την απόσυρση
Η Citroen καινοτομεί ξανά, δημιουργώντας προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν εύ-
κολη την απόκτηση και τη χρήση ενός νέου αυτοκινήτου. Σε αυτό το πλαίσιο, δημι-
ούργησε ένα νέο πρόγραμμα απόσυρσης, καλώντας τους υποψήφιους αγοραστές να 
επισκεφθούν μία έκθεση Citroen, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να ανταλλάξουν 
ή να αποσύρουν το παλιό τους αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Στη συνέ-
χεια μπορούν να επιλέξουν μέσα από την γκάμα μοντέλων της, το νέο τους Citroen με 
σύντομο χρόνο παράδοσης. Το πρόγραμμα ισχύει για τα επιβατικά μοντέλα της γαλλι-
κής μάρκας, βενζίνης, πετρελαίου και Plug-in Hybrid, συμπεριλαμβανομένου και όλων 
των SUV της. Η διάρκεια του προγράμματος απόσυρσης είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2022.

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

Το πρόγραμμα «Αστυπάλαια – Έξυπνο και αειφόρο 
νησί», που βρίσκεται πλέον στο δεύτερο έτος υλοποί-
ησής του, έχει ως στόχο τη βελτίωση της ζωής των 
κατοίκων μέσω του μετασχηματισμού της Αστυπάλαι-
ας σε υπόδειγμα πράσινης κινητικότητας και κυκλι-
κής οικονομίας. Τόσο σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις 
όσο και στο σκέλος της παραγωγής ενέργειας. Στον 
πυλώνα της έξυπνης κινητικότητας, η λειτουργία της 
υπηρεσίας vehicle sharing “astyGO” σε συνδυασμό 
με τις υπηρεσίες shuttle service “ASTYBUS (με το 
συντονισμό της Kosmocar και αποκλειστικά μέσω 
ηλεκτρικών οχημάτων) ολοκληρώνουν το καινοτόμο 
οικοσύστημα έξυπνης και οικολογικής μετακίνησης 
στο νησί της Αστυπάλαιας. Έτσι όλες οι ανάγκες με-
τακίνησης στο νησί, μπορούν να πραγματοποιηθούν 
με εύκολο τρόπο μέσω της εφαρμογής “astyMOVE”, 
ενσωματώνοντας όλες τις υπηρεσίες στο smartphone 
του επισκέπτη και του μόνιμου κατοίκου της Αστυπά-
λαιας.

Τα αποτελέσματα της πρώτης περιόδου εφαρμογής 
του οικοσυστήματος μετακίνησης, από Ιούνιο έως και 
Σεπτέμβριο 2022, απέδειξαν την καθολική αποδοχή 
των υπηρεσιών, τόσο από τους επισκέπτες του νησιού, 
όσο και κυρίως από τους μόνιμους κατοίκους. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η εφαρμογή “astyMOVE” διαθέτει 
ήδη 1.900 εγκεκριμένους και ενεργούς χρήστες με πε-
ρισσότερα από 7.000 downloads. Τα ηλεκτρικά οχήμα-
τα της υπηρεσίας “ASTYBUS” διένυσαν 138.900 χλμ 
μέσα σε 4 μήνες, πραγματοποιώντας 21.798 διαδρο-
μές το ίδιο διάστημα. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό ότι το 22% των μόνιμων κατοίκων της Αστυπά-
λαιας χρησιμοποίησαν το “ASTYBUS”, γεγονός που 
αναδεικνύει και την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας 

μέσα τους πρώτους 4 μήνες λειτουργίας της εφαρμογής. Συνολικά, οι 
χρήστες του οικοσυστήματος “astyMOVE” διένυσαν περισσότερα από 
150.000 χλμ με ηλεκτρικά αυτοκίνητα Volkswagen, μετακινήσεις που 
θα ισοδυναμούσαν με επιβάρυνση 18 τόνων CO2 εφόσον πραγματο-
ποιούνταν με αυτοκίνητα κινητήρων εσωτερικής καύσης (μ.ο. 120 γρ 
/ χλμ).

Αστυπάλαια: Τα πρώτα αποτελέσματα 
της “έξυπνης” μετακίνησης
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ΔΟΚΙΜΗ

Dacia Jogger:  
Ο ορισμός  
του “family pack”

Θετικά
•  Τιμή

•  Χαμηλό κόστος χρήσης στην έκδοση LPG

•  Χώροι

Αρνητικά
•  Aπουσία συστημάτων υποστήριξης οδηγού

•  Tαμπούρα στον πίσω άξονα

•  Συνολική αίσθηση ποιότητας

ΑΎΤΌ ΕΙΝΑΙ ΤΌ ΝΕΌ DACIA JOGGER, το μοναδικό οικογενειακό 
αυτοκίνητο κάτω από το ψυχολογικό όριο των 20.000 ευρώ και ο 
ορισμός του value for money για πολύτεκνους και μη! Στα χέρια μας η 
7-θέσια εκδοχή του και μάλιστα  
με εργοστασιακό σύστημα  
υγραεριοκίνησης.

Εσωτερικό και χώροι
Ο χώρος αποσκευών στην 5-θέσια διάταξη του 
Jogger έχει όγκο 708 λίτρα, σχεδόν τον διπλάσιο από 
ένα τυπικό μικρό SUV, ενώ στην 7-θέσια διάταξη και 
με τα καθίσματα της 3ης σειράς διπλωμένα, ο χώρος 
είναι 565 λίτρα. Μάλιστα φτάνει τα 696 λίτρα αν βγά-
λουμε εντελώς τα καθίσματα, διαδικασία που γίνεται 
εύκολα και χωρίς εργαλεία.

Πρακτικά αυτό το τελευταίο δίνει τεράστια πλεονε-
κτήματα στο Jogger και κατά την άποψη μας αξίζει 
να δώσει κανείς τα +1000 ευρώ περίπου για την 7-θέ-
σια διάταξη. Ακόμη και αν δεν έχει τη μόνιμη ανάγκη 
των +2 θέσεων! Σε μια οικογένεια με 3 παιδιά το 
7-θέσιο Jogger θα προσφέρει πολλαπλά σενάρια ανέ-
σεων, αφού πρακτικά μπορεί να συνδυάσει τα πάντα.

Τα δύο καθίσματα της 3ης σειράς δεν είναι απαγο-
ρευτικά για να φιλοξενήσουν ακόμη και δύο ενήλικες, 
ενώ ο χώρος είναι φιλόξενος ακόμη και για μικρά 
ταξίδια. Βέβαια σε ένα 7-θέσιο αυτοκίνητο, πάντα οι 
ψηλότεροι θα έχουν την επιλογή των καθισμάτων της 
2ης σειράς, όπου οι χώροι είναι πολύ καλοί. Υπάρχει 
άφθονος χώρος στα γόνατα και στο κεφάλι, ενώ το δι-
αθέσιμο εσωτερικό πλάτος καθιστά ρεαλιστική τη με-
ταφορά ακόμη και τριών ενηλίκων σε αυτή τη σειρά. 
Επίσης η δεύτερη και τρίτη σειρά καθισμάτων είναι 
τοποθετημένες ελαφρώς ψηλότερα από το συνηθισμέ-
νο, παρέχοντας καλή ορατότητα προς τα έξω. Στοιχείο 
που θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τους επιβάτες των 
τέρμα πίσω θέσεων. Θήκες στις πλάτες των εμπρός 
καθισμάτων δεν υπάρχουν, αλλά αντιθέτως έχουμε 
αεροπορικού τύπου τραπεζάκια που “απογειώνουν” 
τη χρηστικότητα!

Πέρα των θέσεων, το εμπρός μέρος στο εσωτερικό 
του Jogger έρχεται από το Sandero Stepway. Έτσι 
εδώ βρίσκουμε ακριβώς το ίδιο ταμπλό, το ίδιο 
φινίρισμα σε ύφασμα αλλά και το ίδιο τιμόνι και 
πίνακα οργάνων με το Sandero. Οι αεραγωγοί είναι 
κομψοί και θυμίζουν τη σχεδίαση στο νέο λογότυπο 
της DACIA, ενώ τα ξεχωριστά χειριστήρια για τον 
κλιματισμό μοιάζουν να προέρχονται από τα μοντέλα 
της Renault. Όπως αντίστοιχα και οι διακόπτες στο 
τιμόνι και πίσω από αυτό.

Ο πίνακας οργάνων είναι αναλογικός, απλός και 
απολύτως κατανοητός, ενσωματώνοντας μια οθόνη 
πολλαπλών πληροφοριών, όπου μεταξύ άλλων έχουμε 
και τη στάθμη για τις δύο δεξαμενές καυσίμου: 
βενζίνης και LPG. Οι μεσαίες και πλούσιες εκδόσεις 
του Jogger έχουν οθόνη αφής 8’’ για το σύστημα 
infotainment, η οποία ενσωματώνει όλα όσα θα 
χρειαστεί ο οδηγός σε ένα κατανοητό menu, απολύ-
τως λειτουργικό και στα ελληνικά. Δίπλα στο Media 
Display, όπως το ονομάζει και η Dacia, υπάρχει 
ενσωματωμένη βάση στήριξης κινητού και ακριβώς 
από πίσω μια θύρα USB για να φορτίζουμε αλλά και 
να συνδέουμε το κινητό μας στα Apple CarPlay και 
Android Auto της οθόνης infotainment. Ωστόσο, οι 
βασικές εκδόσεις του μοντέλου δεν έχουν την οθόνη 
πολυμέσων και στη θέση της βρίσκουμε ένα ντουλα-
πάκι με θήκη για το κινητό στο οποίο μπορούμε να 
“τρέξουμε” το App της Dacia που πρακτικά θα μετα-
τρέψει το κινητό μας σε σύστημα πολυμέσων. Σε κάθε 
περίπτωση άφθονες είναι οι θήκες στην καμπίνα, για 
μικρά ή μεγάλα αντικείμενα, ενώ υπάρχουν ποτηρο-
θήκες σε όλες τις σειρές καθισμάτων.

Με το Jogger η Dacia μοιάζει να τετραγωνίζει τον κύκλο, αφού προσφέρει ένα 
μοντέλο με τις ανέσεις και το σχήμα ενός station wagon, το χαρακτήρα ενός 
crossover και την ευελιξία ενός παραδοσιακού MPV, αφού διατίθεται σε 
5-θέσια και 7-θέσια διάταξη. Και όλα αυτά τα κάνει σε μια άκρως ανταγωνι-

στική τιμή! Το Jogger ξεκινά κάτω από τις 20.000 ευρώ, με το συγκεκριμένο αυτοκίνη-
το της δοκιμής στην πλούσια έκδοση εξοπλισμού, με εργοστασιακό σύστημα LPG και 
σε 7-θέσια διάταξη, να κοστίζει κάτι παραπάνω από τις 24.000 ευρώ.

Βέβαια η χαμηλή τιμή εμπεριέχει και κάποιες θυσίες, τόσο στην ποιότητα των υλικών 
όσο και σε κάποιες λεπτομέρειες που βοήθησαν τη μάρκα να περιορίσει σημαντικά το 
κόστος. Ως μέλος του Renault Group, η Dacia εκμεταλλεύεται λύσεις που προέρχονται 
αυτούσιες από τη Renault, κάτι που βεβαίως είναι καλό και ταυτόχρονα περιορίζει το 
κόστος εξέλιξης. Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν την αρθρωτή πλατφόρμα του Jogger, 

η οποία είναι η ίδια με αυτή στα Clio, Captur αλλά και το SUV Arkana. Από τη Renault 
προέρχεται ο κινητήρας και το κιβώτιο ταχυτήτων, μαζί με πολλές ακόμη τεχνικές 
λύσεις, πρακτικά για τα πάντα σε μηχανικό επίπεδο. Βέβαια, εκπτώσεις έγιναν και σε 
άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα στις τεχνολογίες υποστήριξης του οδηγού, αλλά 
ακόμη και στα σήματα του αυτοκινήτου που δεν είναι ανάγλυφα… αλλά απλά αυτοκόλ-
λητα. Όπως αυτοκόλλητα είναι κάποια μαύρα τμήματα στις προεκτάσεις των εμπρός 
φτερών που από μακριά εύκολα θα μπερδέψει κάποιος με αεραγωγούς!

Η σχεδίαση στο εμπρός μέρος είναι ίδια με το Dacia Sandero Stepway. Πρακτικά το 
Jogger μέχρι και τις εμπρός πόρτες είναι ένα Sandero Stepway, από το οποίο προέρχο-
νται και οι ράγες οροφής που γυρίζουν σε εγκάρσια διάταξη αν χρειαστεί να το φορτώ-
σουμε και στην οροφή. Μάλιστα αντέχουν φορτίο έως 80 κιλά… αν τυχόν καταφέρουμε 
και γεμίσουμε τον χώρο φόρτωσης.

DACIA JOGGER
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Με σύστημα LPG  
για μέγιστη οικονομία
Κάτω από το καπό του Jogger βρίσκουμε τον γνώριμο 1000άρη 
turbo κινητήρα, ίδιο με αυτόν σε Sandero, Duster αλλά και 
μοντέλα της Renault (Clio και Captur). Στο Jogger διατίθεται είτε 
ως απλός βενζινοκινητήρας με 110 ίππους, είτε με εργοστασια-
κά τοποθετημένο σύστημα υγραερίου LPG και ισχύ 100 ίππων. 
Μάλιστα στην περίπτωση αυτή το υγραέριο δεν αντικαθιστά τη 
δεξαμενή βενζίνης και το αυτοκίνητο μπορεί να λειτουργήσει με 
το ένα ή με το άλλο καύσιμο, δίνοντας προτεραιότητα στο LPG 
πάντα για τη μέγιστη δυνατή οικονομία. Με τις δύο δεξαμενές 
καυσίμων γεμάτες, το Jogger θα καλύψει με άνεση 1000 χλμ. 
πριν χρειαστεί εκ νέου ανεφοδιασμό!

Όσο για την κατανάλωση, η μέση τιμή των 9,9 λτ/100 χλμ. που 
είδαμε στο LPG μπορεί αρχικά να ακούγεται υψηλή έναντι των 
περίπου 7,8 λτ/100 χλμ σε βενζίνη. Όμως το κέρδος βρίσκεται 
στο κόστος αγοράς του υγραερίου, το οποίο σήμερα είναι το μισό 
από ότι η βενζίνη. Έχουμε δηλαδή ένα τεράστιο πλεονέκτημα 
που προσφέρουν αυτή την περίοδο τα μοντέλα της Dacia, αφού 
τα σχεδόν +800 ευρώ στην τιμή αγοράς για το Jogger σε LPG θα 
γίνουν γρήγορα απόσβεση.

Ο κινητήρας 1.0 TCe είναι γνώριμος για τη σπιρτάδα του στις 
χαμηλές στροφές και όπως και στο αντίστοιχου μεγέθους (και 
βάρους) Dacia Duster, προσφέρει ικανοποιητικές επιδόσεις, 
γραμμικότητα και καλές ενδιάμεσες επιταχύνσεις. Σαφώς και αν 
το αυτοκίνητο φορτωθεί με 7 επιβάτες και αποσκευές, οι επιδό-
σεις δε θα είναι οι ίδιες, όμως στα περισσότερα σενάρια μετακι-
νήσεων το 1000αράκι Jogger θα είναι παραπάνω από ικανοποιη-
τικό. Και σε αυτό βοηθά σημαντικά το 6άρι μηχανικό κιβώτιο, το 
οποιο έχει σχετικά πυκνή κλιμάκωση βελτιώνοντας αισθητά τις 
επιταχύνσεις εν κινήσει.

Όπως συμβαίνει και σε όλα τα υπόλοιπα μοντέλα του ομίλου, 
όταν το αυτοκίνητο λειτουργεί με υγραέριο έχει ελαφρώς αυξημέ-
νες επιδόσεις, αγγίζοντας τους 100 ίππους, από τους 91 που εί-
ναι όταν το γυρίσουμε στη βενζίνη. Αυτό συμβαίνει γιατί το LPG 
είναι πιο “καθαρό” ως καύσιμο και πρακτικά παράγει λιγότερους 
ρύπους, επιτρέποντας έτσι στους μηχανικούς να στήσουν μια πιο 
επιθετική χαρτογράφιση όταν το αυτοκίνητο λειτουργεί με υγραέ-
ριο, χωρίς να ξεφύγουν από τους οικολογικούς περιορισμούς.

Επίσης αυτό που επίσης συμβαίνει - και είναι σημαντικό - οι 
ρύπου στο υγραεριοκίνητο Jogger είναι χαμηλότεροι από ότι στη 
βενζίνη και οριακά στα 120 γρ/χλμ. Γεγονός που απαλλάσσει το 
μοντέλο από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας και επιτρέπει ελεύθερη 
είσοδο στο δακτύλιο. Τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα…

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά
Dacia Jogger TCe 100 LPG 7-θέσιο
Κυβισμός: 999 cc

Ισχύς: 100 hp/4600-5000 rpm (91 hp/4800 
rpm με βενζίνη)

Ροπή: 170 Nm/2000 rpm (160 Nm/2100 
rpm με βενζίνη)

0-100 km/h: 13,0 sec (13,2 με βενζίνη)

Τελική ταχύτητα: 175 km/h (172 με βενζίνη)

Μικτή κατανάλωση*: 7,6 lt/100km

Εκπομπές CO2*: 118-121 g/km

Βάρος: 1252 kg

Ρεζερβουάρ: 40 lt LPG + 50 lt βενζίνη

Χώρος αποσκευών: 565 / 696 lt**

*εργοστασιακή μέτρηση κατά WLTP, τιμές 
από-εώς ανάλογα με την έκδοση.
**με τρίτη σειρά καθισμάτων 
αναδιπλωμένα / αφαιρεμένα
Αρχική τιμή Dacia Jogger TCe 5-θέσιο: 
19.280€
Τιμή έκδοσης δοκιμής Extreme TCe 100 
LPG 7-θέσιο: 24.180€

ΔΟΚΙΜΗ DACIA JOGGER

Στο δρόμο με το Jogger
Η συνολική αίσθηση του οικογενειακού Dacia στο δρόμο είναι αρκετά στιβαρή, με την πλατφόρμα της Renault να 
δείχνει τις ικανότητες της. Παρά το ότι εδώ βρίσκεται στη μακρύτερη της εκδοχή, μεγαλύτερη και από το Arkana. 
Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη προς τη γενικότερη άνεση και βεβαίως είναι αρκετά μαλακή, με γόνατα ΜακΦέρ-
σον μπροστά και ημιάκαμπτο άξονα πίσω.

Τα φρένα έχουν δισκόφρενα εμπρός και ταμπούρα στον πίσω άξονα. Μια επιλογή που ίσως προβληματίσει αρχι-
κά, ωστόσο στα χέρια μας το 7-θέσιο Jogger δεν έδειξε καμία αδυναμία φρεναρίσματος, παρά τα 1250 κιλά του 
(κενό). Με ταμπούρα βέβαια διατίθεται και το Duster, που σημαίνει πως η λύση αυτή είναι δοκιμασμένη από τη 
Dacia και οι όποιοι  ενδοιασμοί είναι κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο.

Στα πλεονεκτήματα του μοντέλου αξίζει να αναφέρουμε την απόσταση από το έδαφος που είναι στα 20 εκ., μόλις 
1 εκ. λιγότερο από το Duster, που πρακτικά θα επιτρέψει στο δικίνητο Jogger να πάει και λίγο εκτός δρόμου. Όσο 
θα του επιτρέψει η κίνηση εμπρός και τα ασφάλτινα ελαστικά του.

Όπως συμβαίνει και στο Sandero αλλά και στο Duster, το τιμόνι δεν είναι αυτό που λέμε “για ψαγμένους” 
οδηγούς. Εντός πόλης είναι μια χαρά, ελαφρύ και θα βολέψει σε ελιγμούς παρκαρίσματος, αλλά εκτός πόλης η 
πληροφόρηση του μετριάζεται αισθητά χωρίς να προβληματίζει παρόλα αυτά.

Εκδόσεις & εξοπλισμός

Η αρχική έκδοση του Jogger είναι αυτό που λέμε “απολύτως βασική” αφού θα βρούμε τα απολύτως απαραίτητα 
ως στάνταρ. ΣΤοιχεία δηλαδή όπως Air Condition, κεντρικό κλείδωμα και ηλεκτικτρικά παράθυρα εμπρός. Μόνο 
στις πιο πλούσιες εκδόσεις υπάρχει η οθόνη 8 ιντσών για το infotainemnt, αισθητήρες φωτός και βροχής, κάμε-
ρα παρκαρίσματος, σύστημα εισόδου με κάρτα-κλειδί και εκκίνηση με μπουτόν, δερμάτινο τιμόνι, ηλεκτρικά πίσω 
παράθυρα, αυτόματος κλιματισμός, οι αρθρωτές ράγες οροφής, ηλεκτρικοί καθρέπτες και ζάντες αλουμινίου. Προ-
αιρετικά έχουμε και στοιχεια όπως ηλεκτρικό χειρόφρενο, κονσόλα με κλειστό υποβραχιόνιο αλλά και συστήματα 
ασφάλειας όπως εποπτεία τυφλού σημείου.

Όσο για τις τιμές, η βασική 5-θέσια έκδοση του μοντέλου με κινητήρα βενζίνης ξεκινά από τις 119.280 ευρώ, 
ενώ η πλούσια έκδοση Extreme της δοκιμής μας, με 7 θέσεις και εργοστασιακό LPG κοστίζει 24.180 ευρώ. Τιμή 
ασυναγώνιστη για ένα τόσο ευρύχωρο αυτοκίνητο.
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ΑΎΤΌ ΕΙΝΑΙ ΤΌ JEEP RENEGADE 
E-HYBRID, η πιο πρόσφατη έκδοση 
του μικρού Jeep το οποίο όπως λέει 
και το όνομα είναι υβριδικό. Για την 
ακρίβεια όμως είναι ήπια υβριδικό, 
αλλά στην καλύτερη μορφή που μπορεί 
να έχει ένα τέτοιο σύστημα μέχρι 
σήμερα

Jeep Renegade e-Hybrid: 
Εξηλεκτρισμός με ουσία

Το Jeep Renegade, αλλά και το μεγαλύτερο Compass πρό-
σφατα εμπλούτησαν τη γκάμα τους με τις νέες e-Hybrid 
εκδόσεις. Αυτές συνδυάζουν έναν κινητήρα βενζίνης 
1,5 λίτρου, ισχύος 130 ίππων και 240 Nm ροπής, με μια 

μικρή μπαταρία και έναν αποδοτικό ηλεκτροκινητήρα ισχύος 20 
ίππων, ο οποίος μπορεί και μόνος του να κινήσει το αυτοκίνητο!

Πριν περάσουμε όμως στις πιο ζουμερές λεπτομέρειες, να 
θυμηθούμε λίγο το Renegade, το οποίο είναι ήδη στην αγορά 8 
χρόνια, από το 2014. Στα μισά περίπου της πορείας του έκανε 
το τυπικό facelift. Τότε, μεταξύ κάποιων σχεδιαστικών αλλα-
γών, ελάχιστες εξωτερικά και εσωτερικά, άλλαξε και κινητήρες 
βάζοντας στη γκάμα του έναν αποδοτικό 1300άρη Turbo. Όμως 
οι αλλαγές συνεχίστηκαν και πιο πρόσφατα, ο 1300άρης Turbo 
καταργήθηκε, όπως καταργήθηκε και ο diesel, μαζί βεβαίως 
με όλες τις τετρακίνητες εκδόσεις τους. Έτσι λοιπόν σήμερα 
κάποιος έχει δύο μόλις επιλογές: το e-Hybrid μοντέλο με 130 
ίππους και κίνηση μόνο στους εμπρός τροχούς ή το τετρακίνητο 
plug-in υβριδικό Renegade 4Xe με 190 ή 240 ίππους.

Η ήπια υβριδική έκδοση, το αυτοκίνητο της σημερινής μας 
δοκιμής, υιοθετεί ένα σύστημα 48V. Υπάρχει ένας ηλεκτροκι-
νητήρας που αποδίδει 20 ίππους και υπάρχει και μια μπατα-
ρία χωρητικότητας 0,8 kwh και αρκετά συμπαγής σε μέγεθος. 
Μάλιστα η μπαταρία λόγω του μικρού της μεγέθους, μπορεί και 
χωράει στο δάπεδο, περίπου ανάμεσα από τα εμπρός καθίσμα-
τα. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος αποσκευών δε μεταβάλλεται και 
παραμένουν τα 351 λίτρα που είχε πάντα το Renegade στις 
εκδόσεις βενζίνης ή diesel.

Γνώριμο εσωτερικό
Στο εσωτερικό του, το Renegade παραμένει σχεδόν ίδιο όλα αυτά τα χρό-
νια. Με το ενδιάμεσο facelift δέχθηκε αναβαθμίσεις στα υλικά και στην 
πρακτικότητα, ενώ υιοθέτησε και μία νέα και μεγάλη οθόνη για το σύστη-
μα infotainment. Αυτή έχει διαγώνιο 8,4’’, προσφέρει πολύ πληροφόρηση 
αν και έχει ιδιαίτερο menu που αρχικά απαιτεί εξοικείωση. Η οθόνη επί-
σης ενσωματώνει Apple CarPlay και Andoid Auto, ενώ προβάλλει και την 
εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας. Μικρή εξοικείωση απαιτούν και 
οι διακόπτες κάτω από την οθόνη, όμως το ευχάριστο της υπόθεσης είναι 
πως παραμένουν τα παραδοσιακά μπουτόν για το σύστημα κλιματισμού 
και βεβαίως είναι χωριστά από την οθόνη.

Οι χώροι στην καμπίνα του Renegade παραμένουν χωρίς αλλαγές και θα 
εξυπηρετήσουν τις μεταφορικές ανάγκες μιας οικογένειας. Όσο για το ποι-
οτικό κομμάτι, τα υλικά είναι καλά στο σύνολό τους, αλλά όχι από τα καλύ-
τερα στην κατηγορία. Έμφαση ωστόσο δίνεται από τη Jeep στον οικολο-
γικό χαρακτήρα του μοντέλου και μάλιστα μας το υπενθυμίζει με κάποιες 
ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Όπως για παράδειγμα το σλόγκαν “There is 
only one Earth” στις πόρτες χαμηλά, αλλά και τις Sequal επενδύσεις των 
καθισμάτων, οι οποίες προέρχονται από ανακυκλωμένα πλαστικά σκουπί-
δια των θαλασσών. Μάλιστα υπάρχουν και τα σχετικά σύμβολα της ανακύ-
κλωσης ραμμένα στα καθίσματα, στοιχείο που αν μη τι άλλο θα λατρέψουν 
οι οικολόγοι οδηγοί. Νέες είναι και οι γαλάζιες ραφές στα καθίσματα.

Ο πίνακας οργάνων στο Renegade e-Hybrid έχει ανανεωθεί και πλέον 
περιλαμβάνει τις ενδείξεις της υβριδικής λειτουργίας. Έτσι μπορούμε να 
βλέπουμε πως λειτουργεί το σύστημα την κάθε στιγμή, ενώ υπάρχουν 
πληροφορίες για τη φόρτιση της μπαταρίας αλλά και η ένδειξη EV, για 
όταν κινούμαστε αμιγώς ηλεκτρικά.

Δείτε τη video-δοκιμή στο κανάλι μας στο YouTube:  
 https://youtu.be/c9h52b19AUU
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ΔΟΚΙΜΗ JEEP RENEGADE E-HYBRID

Εκδόσεις και τιμές
Τα επίπεδα εξοπλισμού στο Renegade 
e-Hybrid είναι τα Longitude και Limited. 
Και οι δύο εκδόσεις συνοδεύονται από 
εγγύηση για 4 χρόνια ή 160.000 χλμ, ενώ 
ο εξοπλισμός περιλαμβάνει 6 αερόσακους, 
σύστημα συγκράτησης στη λωρίδα κυκλο-
φορίας, αυτόματο σύστημα φρεναρίσμα-
τος ανάγκης, ζάντες αλουμινίου, διζωνικό 
αυτόματο κλιματισμό, infotainment με 
7’’ οθόνη αφής, Android Auto και Apple 
CarPlay, cruise control και όλες τις 
τυπικές ευκολίες.Όσο για τις τιμές, αυτές 
είναι αρκετά ανταγωνιστικές, με το ήπια 
υβριδικό Renegade να ξεκινά από τις 
27.877 ευρώ.

Υβριδική λειτουργία
Όπως είπαμε και νωρίτερα, το σύστημα e-Hybrid βασίζεται στο 
συνδυασμό ενός θερμικού κινητήρα βενζίνης με έναν αποδο-
τικό ηλεκτροκινητήρα 20 ίππων, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο 
να κινηθεί και αμιγώς ηλεκτρικά. Έστω και υπό προϋποθέσεις. 
Αυτό σε ήπια υβριδικό σύστημα δε το συναντάμε συχνά, και 
πρακτικά τα μόνα μοντέλα που παρέχουν αυτή την τεχνολογία 
σήμερα, εκτός από τις προτάσεις της Jeep, είναι η Alfa Romeo 
Tonale αλλά και τα Fiat 500X και Tipo Cross.

Το σημαντικό με αυτή την τεχνολογια είναι πως παρέχει πραγ-
ματικά οφέλη για την τσέπη μας. Ο ηλεκτροκινητήρας πρακτι-
κά είναι ενσωματωμένος στο αυτόματο κιβώτιο, το οποίο είναι 
νέο εδώ, διπλού συμπλέκτη και 7 σχέσεων. Έτσι λοιπόν, ο ηλε-
κτροκινητήρας μπορεί και μόνος του να κινήσει το αυτοκίνητο, 
ωστόσο για λίγο και σε πολύ χαμηλές ταχύτητες. Η ηλεκτρική 
αυτονομία είναι ελάχιστη και πρακτικά διαθέσιμη σε ταχύτητες 
ελιγμών ή σε ένα πυκνό μποτιλιάρισμα και ταχύτητες ως τα 30 
km/h.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Έχουμε ένα αυτοκίνητο που εν 
μέρη συμπεριφέρεται σαν ηλεκτρικό, άρα έχουμε υπό προϋ-
ποθέσεις μετακίνηση χωρίς ρύπους και κυρίως χωρίς βενζί-
νη! Γεγονός που οδηγεί σε μια αρκετά χαμηλή συνδυαστική 
κατανάλωση καυσίμου, κοντά στα 6,0 λτ/100 χλμ, σε απολύτως 
ρεαλιστικές συνθήκες.

Όσο για την ηλεκτρική κίνηση στο Renegade e-Hybrid, η έκδο-
ση αυτή δεν χρειάζεται εξωτερική φόρτιση σε πρίζα όπως στο 
plug-in υβριδικό 4Xe. Εδώ η μπαταρία είναι αυτοφορτιζόμενη 
όπως και σε ένα πλήρως υβριδικό μοντέλο, εκμεταλλευόμενη 
ενέργεια που ανακτάται από το ρολάρισμα του αυτοκινήτου και 
το φρενάρισμα. Οι τροχοί και τα φρένα δηλαδή λειτουργούν 
ως γεννήτριες και ένας δεύτερος ηλεκτροκινητήρας τύπου 
BSG φορτίζει τη μπαταρία. Και όλα αυτά απολύτως δωρεάν για 
εμάς!

Στο κομμάτι των επιδόσεων, η επίσημη μέτρηση για το τυπικό 
0-100 km/h είναι στα 9,7 δευτερόλεπτα. Στις δικές μας μετρή-
σεις είδαμε 9,34 δλ. για το 0-100, 3,3 δλ. για το 0-50 και 6,33 
δλ. γι ατο 80-120. Στις δοκιμές φρεναρίσματος το 100-0 km/h 
το ολοκληρώσαμε σε 39 μέτρα (2,96 δλ.). Προφανώς και το 
Renegade e-Hybrid δεν είναι ένα μοντέλο επιδόσεων, όμως τα 
νούμερα είναι άκρως ικανοποιητικά δεδομένου ότι μιλάμε για 
ένα ήπια υβριδικό αυτοκίνητο και μάλιστα SUV βάρους 1420 
κιλών. Αυτό που θα εκτιμηθεί περισσότερο είναι τα +55 Nm ρο-
πής από τον ηλεκτροκινητήρα, χαρίζοντας στο αυτοκίνητο μια 
ζωντάνια στις πολύ χαμηλές στροφές λειτουργίας του κινητήρα 
βενζίνης.

Ο ηλεκτροκινητήρας θα βοηθήσει όμως και στον ανοιχτό 
δρόμο, στο ταξίδι για παράδειγμα, όταν θα πατήσουμε τέρμα το 
γκάζι για να ολοκληρώσουμε μία προσπέραση. Μπορεί αριθ-
μητικά οι 130 ίπποι να ακούγονται λίγοι, ωστόσο στην πράξη 
είναι αρκετοί για να παρέχουν ένα καλό μίγμα επιδόσεων και 
χαμηλής κατανάλωσης. Μάλιστα δεδομένου ότι οι περισσότε-
ροι ιδιοκτήτες κινούνται καθημερινά εντός πόλης, περισσότερο 
θα εκτιμηθεί η χαμηλότερη κατανάλωση.

Όσον αφορά στο κιβώτιο ταχυτήτων, αυτό είναι αυτόματο 7 
σχέσων, διπλού συμπλέκτη και είναι εξαρχής σχεδιασμένο για 
να λειτουργεί με το ήπια υβριδικό σύστημα. Ο οδηγός μπορεί 
να αναλάβει και χειροκίνητα τις αλλαγές ταχυτήτων αν επιθυ-
μεί, αλλά μόνο από τον επιλογέα στην κονσόλα, αφού paddles 
στο τιμόνι δεν υπάρχουν. Βεβαίως η κίνηση γίνεται αποκλει-
στικά στους εμπρός τροχούς, με τη μοναδική τετρακίνηση 
έκδοση του μοντέλου να είναι πλέον η 4Xe Plug-in Hybrid.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Jeep Renegade 1.5T 
e-Hybrid
Κυβισμός: 1.469 cc

Ισχύς: 130 hp/5.500 rpm

Ροπή: 240 Nm/1.500 rpm

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα: 
20 hp

Ροπή ηλεκτροκινητήρα: 55 
Nm (135 Nm στην είσοδο 
του κιβωτίου ταχυτήτων)

0-100 km/h: 9,7 sec

Τελική ταχύτητα: 191 km/h

Μέση κατανάλωση*: 5,7 
lt/100 km

Εκπομπές CO2*: 130

Βάρος: 1.420 kg

Ρεζερβουάρ: 48 lt

Χώρος αποσκευών: 351 lt

Απόσταση από το έδαφος: 
171 mm

*εργοστασιακή μέτρηση 
κατά WLTP
Αρχική τιμή Jeep 
Renegade e-Hybrid 
Longitude: 27.877€

Αρνητικά
•  Απουσία τετρακίνησης (σε μη PHEV)

•  Εργονομία διακοπτών στην κονσόλα

•  Χώρος αποσκευών

Θετικά
•  Ηπια υβριδική τεχνολογία

•  Χαμηλή κατανάλωση

•  Τιμή
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ΤΙ SUV ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ; ΤΙ SUV ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Hyundai Kona: 
Βενζίνη, υβριδικό, 
ηλεκτρικό ή… N;
ΜΙΑ ΓΚΑΜΑ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ. Το Hyundai Kona 
διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης, ήπια υβριδικές, πλήρως 
υβριδικές, αμιγώς ηλεκτρικές και φυσικά σε μια top spec 
έκδοση υψηλών επιδόσεων!

Το Hyundai Kona χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το δημοφιλές SUV της μάρκας 
διατίθεται στη χώρα μας περίπου από τα μέσα του 2018, ενώ το 2020 δέχθηκε το 
λεγόμενο “ενδιάμεσο facelift” με μια σειρά από αναβαθμίσεις. Σήμερα η γκάμα Kona 
είναι πιο ολοκληρωμένη από ποτέ και πρακτικά περιλαμβάνει εκδόσεις για όλους όσους 

αναζητούν ένα αυτοκίνητο στο ευρύτερο φάσμα των μικρών SUV. Έτσι πέρα από το σύστημα 
κίνησης με μηχανικά σύνολα βενζίνης, ήπια ή πλήρως υβριδικά, το αμιγώς ηλεκτρικό Kona 
Electric και βεβαίως το σκληροπυρηνικό Kona N, το μοντέλο προσφέρει πολλές ακόμη επιλογές.

Οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν αν το Kona τους θα εξοπλίζεται με μηχανικό 
κιβώτιο ταχυτήτων ή αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7-DCT, αν θα έχει κίνηση στους εμπρός ή 
στους τέσσερις τροχούς και φυσικά αν θα έχει πλούσιο ή πολύ πλούσιο εξοπλισμό! 

Μάλιστα στην κορυφή της γκάμας των βενζινοκίνητων Kona, τοποθετείται η έκδοση N Line με  
σχεδιαστικά στοιχεία δανεισμένα απευθείας από το γρήγορο Kona N των 280 ίππων!

Με κινητήρες βενζίνης
Η γκάμα του Hyundai Kona περιλαμβάνει δύο μηχανικά σύνολα βενζίνης, με turbo. Το πρώτο 
από αυτά είναι το αποδοτικό σύνολο 1.0Τ με 120ps και 172 Nm ροπής, το οποίο μπορεί 
να συνδυαστεί είτε με μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων είτε με το 7-τάχυτο αυτόματο διπλού 
συμπλέκτη (7-DCT). 

Οι επιλογές διευρύνονται σημαντικά στη μεγαλύτερη έκδοση βενζίνης, με τον κινητήρα 1.6lt, 
επίσης Turbo, απόδοσης 198ps και 265 Nm ροπής. Πρόκειται για ένα “γεμάτο” μηχανικό 
σύνολο που προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις και ταυτόχρονα μπορεί να συνδυαστεί με σύστημα 
τετρακίνησης H-TRAC που αυτόματα κατανέμει τη ροπή ανάμεσα στους δύο άξονες. 

Σημαντικό είναι επίσης πως όλα τα Hyundai Kona 1.6T 198ps διατίθενται ως στάνταρ 
με αυτόματο κιβώτιο 7-DCT, παρέχοντας πάντα γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων. Τα επίπεδα 
εξοπλισμού στις εκδόσεις βενζίνης του Kona είναι τα Exclusive, Premium και N-Line. 

Όλα υπερπλήρη με στοιχεία όπως αυτόματη κλήση SOS, 6 αερόσακοι, την πλατφόρμα ασφάλειας 
Hyundai SmartSense με σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα, υποβοήθηση καθόδου, 
cruise control με περιοριστή ταχύτητας, σύστημα προειδοποίησης εκτροπής λωρίδας και 
σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας με επέμβαση στο τιμόνι, σύστημα προειδοποίησης 
απόσπασης προσοχής οδηγού και αυτόματο φρενάρισμα ανάγκης με ανίχνευση πεζών.

Ως στάνταρ είναι ακόμη τα φώτα ημέρας LED, οι αυτόματοι προβολείς, η κάμερα οπισθοπορείας 
και όλες οι ηλεκτρικές ευκολίες σε κλειδαριές/παράθυρα/καθρέπτες. Το σύστημα ψυχαγωγίας 
περιλαμβάνει οθόνη αφής 8”, ασύρματη σύνδεση smartphone με Apple CarPlay και Android 
Auto, bluetooth με audio streaming και αναγνώριση φωνής.

Ήπια υβριδικό 48V
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζουν οι ήπια υβριδικές εκδόσεις του μοντέ-
λου. Εδώ η βασική έκδοση βενζίνης με τον turbo κινητήρα 1.0lt των 120ps, συνδυάζεται 
με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V. Μια μπαταρία αποθηκεύει ενέργεια που ανακτάται 
από το ρολάρισμα του οχήματος και το φρενάρισμα και στη συνέχεια η ενέργεια αυτή 
τροφοδοτεί έναν μικρό ηλεκτροκινητήρα που υποστηρίζει το θερμικό σύνολο. Στην 
πράξη το Kona 48V Hybrid Turbo προσφέρει καλύτερη οικονομία και χαμηλότερες 
εκπομπές CO2.

Και πλήρως υβριδικό
Σαφώς και περισσότερο ενδιαφέρον έχει το Kona Full Hybrid, η έκδοση δηλαδή που 
συνδυάζει έναν αποδοτικό ηλεκτροκινητήρα, ικανό να προσφέρει και αμιγώς ηλεκτρική 
κίνηση. Το πλήρως υβριδικό αυτό σύστημα χρησιμοποιεί έναν ειδικά ρυθμισμένο κινη-
τήρα εσωτερικής καύσης 1.6 GD, βενζίνης, με απόδοση 105ps. Ο κινητήρας αυτός είναι 
άμεσου ψεκασμού και παρέχει κορυφαία ενεργειακή απόδοση.

Ο ηλεκτροκινητήρας στο Kona Hybrid αποδίδει 43,5ps, προσφέροντας απολαυστική ηλε-
κτρική επιτάχυνση. Συνδυαστικά με τον θερμικό κινητήρα, το σύστημα αποδίδει 141ps 
και 265Nm ροπής, με σημαντικότερο πλεονέκτημα την μετάδοση μέσω ενός 6-τάχυτου 
κιβωτίου διπλού συμπλέκτη.

Το σύστημα κίνησης δίνει πάντα προτεραιότητα στον ηλεκτροκινητήρα και εφόσον 
υπάρχει επαρκής φόρτιση 
το Kona Hybrid θα δια-
νύσει αποστάσεις εντός 
πόλης αμιγώς ηλεκτρικά 
και εφόσον δεν υπάρχει 
απαίτηση σε έξτρα δύνα-
μη. Πρακτικά αυτό μετα-
φράζεται και σε εξαιρετικά 
χαμηλή μέση κατανάλωση 
στα 4,9-5,1 λτ/100 χλμ. 
(κατά WLTP). Οι εκπομπές 
CO2 είναι στα 112-115 g/
χλμ, απαλλάσσοντας το 
μοντέλο από τα ετήσια 
τέλη κυκλοφορίας.

Hyundai Kona Electric με 136 ή 204ps
Ένα από τα αδιαμφησβήτητα πλεονεκτήματα του Kona είναι το γεγονός ότι η γκάμα 
του περιλαμβάνει και μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Για την ακρίβεια περιλαμβάνει 
δύο εκδόσεις, αφού το Kona Electric διατίθεται με μπαταρία 39kWh και 136ps ή 
με μπαταρία 64kWh και 204ps. Σε κάθε περίπτωση το μοντέλο ξεχωρίζει από τη 
διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση στο εμπρός μέρος, με κλειστή μάσκα και μια 
πιο αεροδυναμική σιλουέτα που ενισχύεται οπτικά με τα νέα φώτα LED. Η υψηλή 
τεχνολογία του μοντέλου υπογραμμίζεται και στο εσωτερικό με έναν πλήρως ψηφι-
ακό πίνακα οργάνων 10,25” και την κεντρική οθόνη αφής 10,25” που παρέχουν μια 
high-tech αισθητική και βεβαίως απόλυτο έλεγχο όλων των λειτουργιών.

Το ηλεκτρικό Kona χρησιμοποιεί έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον 
εμπρός άξονα, ενώ η μπαταρία του οχήματος είναι ενσωματωμένη στο δάπεδο. 
Στην έκδοση των 64kWh, το Kona Electric αποδίδει 204 ίππους και 395 Nm ροπής, 
προσφέροντας αυτονομία της τάξεως των 484 χλμ. σε μικτή χρήση. Μάλιστα σε 
αποκλειστικά αστική χρήση, η αυτονομία μπορεί να φτάσει έως το εντυπωσιακό 
νούμερο των 660 χλμ. με μία φόρτιση. Όσο για τις επιδόσεις, τα 7,9 δευτερόλεπτα για 
το τυπικό 0-100 km/h υπογραμμίζουν ότι το ηλεκτρικό μοντέλο είναι κάθε άλλο παρά 
βαρετό στην οδήγηση.

Η δεύτερη έκδοση του ηλεκτρικού Kona χρησιμοποιεί μια μπαταρία 39kWh, αποδί-
δοντας 136ps και 395 Nm ροπής. Η αυτονομία είναι στα 305 χλμ., ενώ στο κομμάτι 
των επιδόσεων, το 0-100 km/h γίνεται σε 9,9”. Όπως όλα τα μοντέλα Hyundai, το 
Kona Electric συνοδεύεται από 5-ετή εργοστασιακή εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων. 
Επιπλέον, η μπαταρία καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χλμ.

Kona N με 280ps στην κορυφή
Σε μια εποχή που τα SUV κάθε είδους ευδοκιμούν, η Hyundai ταράζει τα νερά με το 
Kona N. Πρόκειται για ένα “hot-SUV” με 280 ίππους που αναμιγνύει χαρακτηριστι-
κά από φαινομενικά αντίθετες κατηγορίες! Το Hyundai Kona N είναι το πρώτο SUV 
της σειράς Ν και κινείται με τον ίδιο 2-λιτρο turbo κινητήρα που χρησιμοποιεί και 
το i30 N Performance. Συνδυάζεται μάλιστα αποκλειστικά με το αυτόματο 8-τάχυ-
το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (N DCT) και περιλαμβάνει τα N Grin Shift (NGS), N 
Power Shift (NPS) και N Track Sense Shift (NTS) που μεγιστοποιούν την οδηγική 
απόλαυση. Με απόδοση 280ps και ροπή 392 Nm, ο κινητήρας προσφέρει γραμμική 
ισχύ που εξασφαλίζει υψηλή απόκριση και βέλτιστη επιτάχυνση για ακόμη περισσό-
τερη απόλαυση στο δρόμο ή στην πίστα. Το Kona N έχει τελική ταχύτητα 240 km/h 
και μπορεί να κάνει το 0-100 km/h σε 5,5 δευτερόλεπτα, με τη βοήθεια του Launch 
Control. Τιμή αν μη τι άλλο εντυπωσιακή για SUV.

Διαθέσιμο στο Kona N είναι και ένα σύστημα που η Hyundai ονομάζει «N Corner 
Carving Differential». Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορι-
σμένης ολίσθησης (E LSD) για τον έλεγχο κατανομής της ροπής στους κινητήριους 
τροχούς. Αυτό προσομοιώνει τη λειτουργία ενός μηχανικού μπλοκέ διαφορικού και 
μάλιστα πολύ αποτελεσματικά. Επίσης, το «καυτό» Kona είναι εξοπλισμένο με σφυ-
ρήλατες ζάντες 19 ιντσών, με φρένα και ελαστικά υψηλής απόδοσης και βεβαίως το 
Variable Exhaust System που αλλάζει τον ήχο της εξάτμισης κατά βούληση.
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DESIGN DESIGN

Η πρώτη ημέρα 
της νέας 
εποχής της 
Lancia

«Η νέας εποχή της Lancia ξεκινά σήμερα, με το νέο λογότυπο 
και ένα ξεκάθαρο σχεδιαστικό όραμα.» Με αυτά τα λόγια ο κ. 
Luca Napolitano, CEO της Lancia εγκαινίασε το νέο ξεκί-
νημα της ιστορικής Ιταλικής μάρκας, δίνοντας παράλληλα 

το στίγμα της σχεδιαστικής φιλοσοφίας που θα ακολουθηθεί. Εν αναμονή του 
νέου Ypsilon, του πρώτου μοντέλου της νέας Lancia, παρουσιάστηκε το Lancia 
Pu+Ra Zero. Πρόκειται για ένα τρισδιάστατο μανιφέστο που θα εμπνεύσει τα 
μοντέλα που θα ακολουθήσουν την περίοδο 2024-2028. Πρακτικά έχουμε ένα 
ένα έργο τέχνης, όπου παρελθόν και μέλλον βρίσκονται σε συνεχή επαφή.

Νέο λογότυπο που σηματοδοτεί  
την εξηλεκτρισμένη εποχή
Μέσα σε 116 χρόνια ιστορίας, υπήρξαν συνολικά επτά λογότυπα της 
Lancia, όλα με τη δική τους ξεχωριστή ιστορία και κομψότητα. Τώρα ήρθε 
η στιγμή για ένα νέο λογότυπο, το οποίο σηματοδοτεί την είσοδο της μάρ-
κας στη εποχή της κινητικότητας. Αυτό θα κοσμεί το νέο Ypsilon, τη νέα 
ναυαρχίδα της μάρκας και τη νέα Delta. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
νέας εταιρικής ταυτότητας που θα εφαρμοστεί στις αρχές του 2024.

Ή ΑΠΌΚΑΛΎΨΉ ΤΌΎ ΝΕΌΎ ΛΌΓΌΤΎΠΌΎ 
εγκαινιάζει την ηλεκτρική εποχή της Lancia η οποία 
έρχεται με την αποκάλυψη του Pu+Ra Zero, ενός 
τρισδιάστατου σχεδιαστικού μανιφέστο που θα 
εμπνεύσει τα τρία νέα μοντέλα της μάρκας που θα 
παρουσιαστούν την περίοδο 2024-2028.

Lancia Pu+Ra Design
Γεννημένο από τη σύνθεση των λέξεων 
“Pure” («Καθαρή») και “Radical” 
(«Καινοτόμα»), το Lancia Pu+Ra Design 
είναι το όνομα της νέας σχεδιαστικής 
γλώσσας της Lancia που θα εμπνεύσει τα 
μελλοντικά μοντέλα της μάρκας. Είναι το 
αποτέλεσμα του υπερήφανου παρελθόντος 
της μάρκας και τυπικών παραδειγμάτων 
του Ιταλικού στιλ.

Οι απαλές και καθαρές γραμμές των 
Aurelia και Flaminia θα είναι εμφανείς 
στα μελλοντικά μοντέλα της Lancia, 
μαζί με μοντέρνες εκφράσεις της 
καινοτομίας και την απλότητας, οι οποίες 
αντλούν έμπνευση από τη μόδα και την 
αρχιτεκτονική, αλλά και τη σπουδαία 
ιστορία της μάρκας στους αγώνες, όπως 
αυτή εκφράστηκε από μοντέλα όπως η 
Stratos και η Delta.

Με το Lancia Pu+Ra Design, οι όγκοι 
των νέων οχημάτων δημιουργούνται 
με αλλεπάλληλα επίπεδα και εμβόλιμα 
σχήματα. 

Το αποτέλεσμα είναι μια σχεδιαστική 
γλώσσα που δεν είναι συνηθισμένη στην 
αυτοκινητοβιομηχανία.

Όσο για το εσωτερικό, το Lancia Pu+RA 
Design δημιουργεί μια σύνδεση με το 
design των Ιταλικών επίπλων, με απόλυτη 
προσοχή στην λεπτομέρεια, τα υλικά και 
την καινοτομία. 

Με απλές γεωμετρικές φόρμες και 
καινοτόμα προοπτική καλωσορίζει τους 
επιβάτες με μια «ζεστή» και εκλεπτυσμένη 
αίσθηση. 

Όλα τα παραπάνω ενισχύονται με την 
χρωματική προσέγγιση “color blocking” 
και την επιλογή ποιοτικών και φιλικών 
προς το περιβάλλον υλικών που 
προσδιορίζουν το μελλοντικό πνεύμα της 
μάρκας.

Αυτή η διαφορετική προσέγγιση οδήγησε 
τη Lancia στην απόφαση να συνεργαστεί 
με την Cassina, μια από τις πλέον διάσημες 
Ιταλικές εταιρείες στο χώρο της σχεδίασης 
επίπλου και εσωτερικών χώρων με ιστορία 
άνω των 100 χρόνων. Η Cassina θα 
μεταφέρει την εμπειρία της στο χώρο του 
αυτοκινήτου παράλληλα με τις αξίες της 
Lancia, συνδυάζοντας δύο διαφορετικές 
πτυχές του made in Italy, με μέγιστη 
εστίαση στη βιωσιμότητα και την άνεση.

Το εμπρός μέρος του Lancia Pu+Ra Zero 
εφαρμόζει μια νέα προσέγγιση στην 
ιστορική μάσκα “calice” («Δισκοπότηρο») 
της Lancia, η οποία τώρα περνά στο μέλλον 
με τρεις αχτίδες φωτός να καθορίζουν το 
σχήμα της. 

Η νέα μορφή του “calice” θα βρίσκεται σε 
όλα τα νέα μοντέλα, καθιστώντας τα άμεσα 
αναγνωρίσιμα κατά τη διάρκεια της ημέρας 
και της νύχτας. Πάνω από το “calice” 
βρίσκεται η επίσης νέα γραμματοσειρά 
της Lancia. Αυτή η διπλή υπογραφή 
του ονόματος και του “calice” ορίζει τη 
γραφιστική ταυτότητα της.

Αναγέννησης της Lancia  
στην εποχή  
του εξηλεκτρισμού
Το Lancia Pu+Ra Zero αποτελείται από απα-
λές, χυτές γραμμές κα μια κυκλική οροφή 
να γεμίζει με φως το εσωτερικό. Στο πίσω 
μέρος ξεχωρίζουν τα στρογγυλά φωτιστικά 
σώματα που θυμίζουν τη Stratos και θα 
χρησιμοποιηθούν στο νέο Ypsilon. Τα γράμ-
ματα της Lancia να βρίσκονται μεταξύ τους. 
Τέλος στην πλαϊνή όψη ξεχωρίζει το νέο 
λογότυπο, ενώ το απαλό χρώμα Micalized 
Blue του Lancia Pu+Ra Zero κάτω από το 
φως παίζει με την Ιταλική κομψότητα.

Το δεκαετές στρατηγικό πλάνο αναγέννη-
σης της Lancia περιλαμβάνει τρία νέα και 
αποδοτικά μοντέλα, τα οποία θα παρουσι-
άζονται ανά δύο χρόνια με αρχή το 2024, 
ώστε να καλυφθεί το 50% της αγοράς. Είναι 
μια δομημένη πορεία, η οποία εξελίσσεται 
με ταχύτητα ως μέρος του στρατηγικού πλά-
νου της Stellantis, “Dare Forward 2030”. 
Αυτό είναι ξεκάθαρο και στη διαδικασία 
εξηλεκτρισμού, όπου το 2028, η μάρκα θα 
διαθέτει μόνο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Επόμενος πυλώνας είναι η βιωσιμότητα. 
Το 50% των επιφανειών στην καμπίνα 
του νέου Ypsilon που είναι προσβάσιμες 
από τους επιβάτες είναι κατασκευασμένες 
από οικολογικά υλικά, ενώ το νέο μοντέ-
λο πώλησης της μάρκας θα εστιάζει στο 
διαδίκτυο. Τελικός στόχος είναι η Lancia 
να αποτελεί μια ελκυστική, αξιοσέβαστη και 
αξιόπιστη μάρκα στην Ευρωπαϊκή αγορά 
των premium αυτοκινήτων.

Με 116 χρόνια ιστορίας
Η Lancia αντιπροσωπεύει τη διαχρονική Ιταλική κομψότητα. Μια μάρκα που έκανε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να ονειρεύ-
ονται χάρη στα θρυλικά της μοντέλα: τις κομψές Flaminia και Aurelia B24 Spider, την ισχυρή Delta, την εκλεπτυσμένη Fulvia και 
πολλά ακόμη. Η Lancia τώρα είναι έτοιμη να ξεκινήσει την αναγέννηση της με ένα 10ετες στρατηγικό πλάνο που κινείται με ταχύτη-
τα. Η καινοτομία και η διαχρονική σχεδίαση αποτελούσαν θεμελιώδεις αρχές της μάρκας. Και τώρα η βιωσιμότητα, η πελατοκεντρική 
προσέγγιση και η κοινωνική υπευθυνότητα θεωρούνται εξίσου απαραίτητες, γιατί η Lancia είναι αποφασισμένη να κοιτάξει το μέλλον 
με αφοσίωση και φιλοδοξία.
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