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ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΣΤΈΦΟΥ

ΧΡΌΝΙΑ ΠΌΛΛΑ, ΚΑΛΉ ΧΡΌΝΙΑ! 
Είμαστε στην αφετηρία μιας 
νέας χρονιάς που θα φέρει νέες 
προκλήσεις. Ευχή μας να φέρει 
υγεία, αγάπη και χαμόγελα σε 
όλους. Μαζί επιτέλους να φέρει και 
μια κανονικότητα στην αυτοκίνηση… 
με ένα στοπ στην τρελή πορεία των 
τιμών και βεβαίως μια ρεαλιστική 
προσέγγιση στους χρόνους 
αναμονής των καινούργιων 
μοντέλων.

Αν μη τι άλλο, μέσα στο 2023 περιμένουμε 
πολλά και ενδιαφέροντα νέα μοντέλα. Το 
προδίδει άλλωστε και το εξώφυλλο μας, αφού 
θα δούμε στο δρόμο το νέο Hyundai Kona και 

προς το τέλος του χρόνου την έκδοση παραγωγής του 
επόμενου Toyota C-HR. Σήμερα ρίχνουμε μια ματιά 
και στα δύο μοντέλα, τα οποία θα αποτελέσουν τα 
επόμενα best sellers στα SUV και όχι άδικα. Το Kona 
θα αποκαλυφθεί στην τελική του μορφή σε μερικούς 
μήνες και τα πρώτα μοντέλα θα φτάσουν φέτος στις 
εκθέσεις. Από την άλλη το C-HR που βλέπουμε είναι ένα 
πρωτότυπο, ένας “πρόλογος” γι αυτό που θα έρθει… και 
θα έρθει υβριδικό και μάλιστα plug-in.

Φυσικά ο εξηλεκτρισμός καλπάζει. Μέσα στο έτος θα 
δούμε το αμιγώς ηλεκτρικό Opel Astra αλλά και το 
πρώτο πλήρως υβριδικό της Dacia, το Jogger Hybrid 
140. Μαζί περιμένουμε πολλά ακόμη μοντέλα σε όλες 
τις κατηγορίες, ηλεκτρικά και μη ηλεκτρικά! Μαζί και 
νέες τεχνολογίες σε όλους τους τομείς. Σήμερα ωστόσο, 
κάνουμε μια αναδρομή σε τεχνολογίες κλειδιού στα 
αυτοκίνητα, από την αγαπημένη κάρτα της Renault 
μέχρι και τα ψηφιακά κλειδιά σε smartphones που 
προσφέρει η BMW. Τα αυτοκίνητα αλλάζουν… γιατί όχι 
και τα κλειδιά;

Και προπαντός, θυμίζουμε ξανά την αναγκαιότητα της 
προσοχής στην οδήγηση. Ημερολογιακά είμαστε στην 
περίοδο των χειμερινών φαινομένων. Είμαστε άμαθοι 
στην οδήγηση στο χιόνι, ακόμη και στην οδήγηση στο 
κρύο. Οι δρόμοι γλιστράνε, τα ελαστικά αργούν να έρ-
θουν σε θερμοκρασία λειτουργίας και η ορατότητα είναι 
περιορισμένη, ειδικά τις απογευματινές ώρες.

Όλα αυτά μέσα στις επόμενες σελίδες. Ξεκινάμε. Καλή 
χρονιά!

EDITORIAL

Η νέα σχεδιαστική γλώσσα των Ιαπώνων περνά και στην 
επόμενη γενιά του δημοφιλούς Toyota C-HR. Το coupe 
SUV της μάρκας επανέρχεται ριζικά αλλαγμένο, καλώς 

εχόντων από το 2024

«Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2023» στην Ελλάδα είναι το Kia 
Sportage μετά από ψηφοφορία που διεξήγαγε η κριτική 

επιτροπή από 25  δημοσιογράφους αυτοκινήτου

Το Opel Astra γίνεται Astra-e δηλαδή αμιγώς ηλεκτρικό. Στην 
αγορά το 2023, χωρίς αλλαγές στη σχεδίασή του

Στην Ελλάδα το χιόνι δεν αποτελεί μέρος της 
καθημερινής μας ζωής το χειμώνα. Ωστόσο, καλό είναι 

να έχουμε κατά νου μερικά πολύ απλά πράγματα που 
θα κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και  

πιο ασφαλή
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ΕΛΛΑΔΑ

Αλυσίδες χιονιού: 
Πότε είναι 
υποχρεωτικές;
ΠΛΈΌΝ ΈΙΜΑΣΤΈ ΣΤΌ ΧΈΙΜΏΝΑ και σε επίπεδα 
θερμοκρασιών. Ας θυμηθούμε τι ισχύει με το 
νέο μέτρο για την υποχρεωτική χρήση αλυσίδων 
χιονιού στα αυτοκίνητα. Πως όμως ορίζεται η 
υποχρεωτικότητα; Τι ισχύει για ενοικιαζόμενα ή 
leasing οχήματα;

Από το 2022 τέθηκε σε ισχύ το μέτρο που υποχρεώνει τους 
οδηγούς να φέρουν αντιολισθητικά μέσα στο όχημα τους 
και πιο συγκεκριμένα από την 1η Οκτωβρίου έως και το τέ-
λος Απριλίου. Με το μέτρο αυτό το Υπουργείο Μεταφορών 

στοχεύει σε ένα ευρύτερο πλάνο χειμερινής οδικής ασφάλειας, αντί-
στοιχο με αυτά που εφαρμόζονται σε χώρες της βόρειας Ευρώπης.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν σε εθνι-
κό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας μας, από τον Οκτώβριο έως και 
τον Απρίλιο θα πρέπει να έχουν μαζί τους αλυσίδες χιονιού ή χιονο-
κουβέρτες ή να εφοδιάζονται με χειμερινά ελαστικά. Τα παραπάνω 
καθίστανται υποχρεωτικά μόνο και εφόσον εκδοθούν ανακοινώσεις 
από τις αρμόδιες αρχές (Πολιτική Προστασία, Τροχαία, Αστυνομία) 
για νομούς στους οποίους οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν 
επιβάλλουν τη χρήση των παραπάνω. Αν στη διάρκεια ισχύος αυτών 
των ανακοινώσεων πραγματοποιηθούν έλεγχοι και βρεθούν οδηγοί 
οχημάτων χωρίς τα κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα, θα επιβάλλεται 
πρόστιμο που ανέρχεται στα 80 ευρώ.

Τι ισχύει για τα μισθωμένα αυτοκίνητα;
Στις περιπτώσεις που ένα όχημα είναι ενοικιαζόμενο, συμπεριλαμ-
βανομένου και των οχημάτων σε μακροχρόνια μίσθωση (leasing), 
η υποχρέωση αυτή επιβαρύνει τον μισθωτή και χρήστη του οχήμα-
τος. Οι εταιρείες εκμισθώσεων οχημάτων, εφόσον ζητηθεί από τους 
μισθωτές, είναι υποχρεωμένες να προμηθεύσουν, με το αντίστοιχο 
κόστος, τον κατάλληλο εξοπλισμό και επίσης να αναγράφουν το 
αίτημα στο μισθωτήριο συμβόλαιο του οχήματος. Σε όλα τα μισθω-
μένα οχήματα ως παραβάτης θα θεωρείται ο μισθωτής εφόσον δεν 
έχει αιτηθεί τα απαραίτητα αντιολισθητικά μέσα (αλυσίδες χιονιού, 
χιονοκουβέρτες, χειμερινά ελαστικά) από την εταιρία εκμισθώσεων.

Προφανώς λοιπόν όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το απαιτούν, κατά 
το διάστημα Οκτώβριος-Απρίλιος και δεν έχει εκδοθεί σχετική ανα-
κοίνωση, οι οδηγοί δεν έχουν την υποχρέωση να φέρουν αλυσίδες 
χιονιού ή αντίστοιχο εξοπλισμό στο όχημα τους.



4                        •  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022  •                         5
ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Ριζικά αλλαγμένο  
το νέο Hyundai Kona

ΤΌ ΝΈΌ HYUNDAI KONA έρχεται μέσα στο 2023 με τολμηρή σχεδίαση, 
καλύτερους χώρους και εκδόσεις σε ηλεκτρικό, υβριδικό και βενζίνη!

Οι πρώτες 
επίσημες φω-
τογραφίες του 
νέου Hyundai 

Kona δόθηκαν στη 
δημοσιότητα μαζί με τις 
πρώτες λεπτομέρειες του 
μοντέλου. Το νέο Kona 
θα αποκαλυφθεί πλήρως 
μέσα στους επόμενους 
μήνες και θα είναι 
διαθέσιμο σε αμιγώς 
ηλεκτρική έκδοση (EV), 
σε υβριδικό (HEV) αλλά 
και με κινητήρα εσω-
τερικής καύσης (ICE). 
Μάλιστα θα συνεχιστούν 
και τα σπορ πακέτα N 
Line χαρίζοντας ένα 
πιο ξεχωριστό στυλ στο 
μικρό SUV.

Ίδια μα και διαφορετικά
Ανάλογα με το σύστημα μετάδοσης, το Kona έχει κάποιες στυλιστικές παραλλαγές. Το Kona Electric διαθέτει 
parametric pixels στη μάσκα και τον πίσω προφυλακτήρα, ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών εμπνευσμένη από pixel και 
προαιρετικά μαύρους πλαϊνούς καθρέπτες και οροφή. Το υβριδικό Κona και το Kona βενζίνης μοιράζονται τους ίδιους 
προφυλακτήρες και μαύρες επενδύσεις στους θόλους των τροχών. Η N Line έκδοση διαθέτει προαιρετικά μαύρους 
πλαϊνούς καθρέπτες και οροφή, αεροτομή τύπου φτερού, πιο επιθετική εμπρός και πίσω σχεδίαση προφυλακτήρα, 
διπλή απόληξη εξάτμισης και ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών.

Στο εσωτερικό του νέου 
Hyundai Kona
Η νέα γενιά Kona έχει μεγαλώσει και σε 
μέγεθος αλλά και σε εσωτερικές διαστάσεις. 
Με μήκος αυξημένο στα 4.355 mm, είναι 
+150 mm μεγαλύτερο από την προηγούμε-
νη γενιά (με βάση το Kona Electric). Κέρδι-
σε επίσης 25 mm σε πλάτος και 60 mm σε 
μήκος μεταξονίου. Ο μεγαλύτερος εσωτερι-
κός χώρος σχεδιάστηκε από την αρχή ώστε 
να καλύψει διαφορετικούς τρόπους ζωής. 
Η σχεδιαστική γραμμή του προέρχεται από 
το ηλεκτρικό μοντέλο, παρέχοντας έναν 
ευέλικτο χώρο τόσο για τον οδηγό όσο και 
για τους επιβάτες. Οι δύο ευρείες οθό-
νες 12,3 ιντσών και η κεντρική κονσόλα 
universal ενισχύουν τα χαρακτηριστικά 
υψηλής τεχνολογίας του αυτοκινήτου. Ο 
επιλογέας ταχυτήτων πλέον μετατοπίζεται 
πίσω από το τιμόνι, παρέχοντας έτσι λιτή 
διάταξη και περισσότερο χώρο για αντικεί-
μενα στο κεντρικό τούνελ.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στη νέα γενιά είναι χωρίς αμ-
φιβολία η μεγάλη φωτεινή μπάρα LED που διατρέχει ολόκλη-
ρο το εμπρός μέρος. Σε αντίθεση με τα περισσότερα οχήματα 
που διατίθενται σε πολλαπλά κινητήρια Το Kona αρχικά ως 
ηλεκτρικό όχημα και στη συνέχεια προσαρμόστηκε και για 
τις εκδόσεις βενζίνης. Αυτή η αντισυμβατική προσέγγιση 
επέτρεψε στη Hyundai να δημιουργήσει αυτή τη σχεδιαστική 
λογική LED τεχνολογίας σε όλες τις εκδόσεις  του μοντέλου, 
συμπεριλαμβανομένου και των σπορ N Line. Η ηλεκτροκίνη-
τη έκδοση διαθέτει τα parametric pixels, σηματοδοτώντας το 
πρώτο Hyundai με μια Pixelated Seamless Horizon Lamp.

Παρά τη φουτουριστική του εμφάνιση, το νέο Kona δεν 
αφήνει στην άκρη το SUV στυλ του. Αυτό τονίζεται από τις 
επενδύσεις τους θόλους και βεβαίως τους ενσωματωμένους 
προβολείς και πίσω φώτα, τα οποία συνεχίζουν τη λογική 
της ενιαίας μπάρας όπως και εμπρός. Οι παραμετρικές 
επιφάνειες στη σχεδίαση του μοντέλου, στοιχείο που είδαμε 
και στο επιτυχημένο Tucson, συνδυάζονται με την απότομη 
διαγώνια πτυχή των πλευρικών μερών και το σατινέ χρώμιο 
που σχηματίζει γραμμής ως την αεροτομή.
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Αναβαθμισμένο  
Fiat Tipo με 5 χρόνια εγγύηση

Έχοντας διακριθεί για την ευρυχωρία, 
την πρακτικότητα, αλλά και το συνολικά 
αποδοτικό του χαρακτήρα, το Fiat Tipo 
πλέον προσφέρει περισσότερες επιλογές 

διαμόρφωσης, πληρέστατη γκάμα κινητήρων, αλλά 
και αναβαθμισμένα στοιχεία στην καμπίνα των επι-
βατών. Ακολουθώντας τη νέα προϊοντική στρατηγι-
κή της Fiat, οι υποψήφιοι αγοραστές με τρία βήματα 
μπορούν να διαμορφώσουν το αυτοκίνητο της επι-
λογής τους. Το αναβαθμισμένο Tipo διατίθεται σε 
hatchback και station wagon, με Turbo κινητήρες 
βενζίνης, με υβριδικό σύστημα 48V και δυνατότητα 
κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά, καθώς και σε diesel.

Τα πακέτα εξοπλισμού είναι τρία, με ξεχωριστά 
χαρακτηριστικά το κάθε ένα. Αυτά είναι τα Style/
Style+ (με έμφαση στο στιλ), Tech (με έμφαση στα 
προηγμένα συστήματα ασφάλειας και συνδεσιμότη-
τας) και Comfort (με έμφαση στην άνεση). Μάλιστα 
μπορούν να επιλεγούν ξεχωριστά ή με όποιο συν-
δυασμό επιθυμεί ο αγοραστής. Παράλληλα υποστη-
ρίζοντας με συνέπεια τον φιλανθρωπικό οργανισμό 
RED, η Fiat προσφέρει και τη νέα ειδική έκδοση 
Tipo (RED), μέσω της οποίας η ιταλική εταιρεία 
συμβάλει στην καταπολέμηση των πανδημιών.

Ή ΝΈΑ ΣΈΙΡΑ 
FIAT TIPO έρχεται 
με μεγαλύτερη 
ευελιξία 
διαμόρφωσης 
του εξοπλισμού, 
πληρέστερη γκάμα 
κινητήρων και 
αναβαθμισμένο 
εσωτερικό.

Γκάμα κινητήρων
Σε επίπεδο κινητήρων, η νέα 
σειρά εφοδιάζεται με σύνολα 
Euro 6.4, όλα με Turbo για 
υψηλή απόδοση, ελαστικότητα 
και χαμηλή κατανάλωση. Στη 
βάση της γκάμας βρίσκεται ο 
κινητήρας βενζίνης 1.0Τ με 100 
ίππους και 190 Nm ροπής. Σε 
diesel, ο 1.6MTJ με 130 ίππους 
και 320 Nm ροπή, χαρακτηρί-
ζεται τόσο από τις επιδόσεις 
του όσο και τη χαμηλή κατανά-
λωση καυσίμου. Διαθέσιμο στο 
Tipo είναι και το νέο υβριδικό 
σύνολο 48V με αυτόματο κιβώ-
τιο 7 σχέσεων που για πρώτη 
φορά στην κατηγορία προσφέ-
ρει και δυνατότητες κίνησης 
αμιγώς ηλεκτρικά υπό συνθή-
κες (κυκλοφοριακή συμφόρηση, 
ελιγμοί στάθμευσης, κ.α.).

Αλλαγές  
στο εσωτερικό
Η νέα σειρά του Fiat Tipo 
φέρνει και μια σειρά ανα-
βαθμίσεων στο εσωτερικό, με 
νέες επενδύσεις καθισμάτων 
με το λογότυπο της FIAT, 
ταμπλό με μαλακή επένδυση 
“Serpentone” με glossy μαύρες 
λεπτομέρειες και χρωμιωμένα 
ένθετα, αλλά και νέες επεν-
δύσεις στις πόρτες. Η γκάμα 
του αναβαθμισμένου μοντέλου 
είναι διαθέσιμη σε τιμές από 
23.200 ευρώ, περιλαμβάνοντας 
5ετή εργοστασιακή εγγύηση 
με ισχύ έως 200.000χλμ., 5ετή 
υπηρεσία οδικής βοήθειας, 
αλλά και χρηματική έκπτωση 
έως 500 ευρώ.

Έτσι θα είναι  
το νέο Toyota  
C-HR
Ή ΝΈΑ ΣΧΈΔΙΑΣΤΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ των Ιαπώνων 
περνά και στην επόμενη γενιά του δημοφιλούς 
Toyota C-HR. Το coupe SUV της μάρκας 
επανέρχεται ριζικά αλλαγμένο, καλώς εχόντων 
από το 2024.

Η αλήθεια είναι πως το Toyota C-HR ανέκαθεν ήταν ένα τολμη-
ρό μοντέλο για τη μάρκα. Πρακτικά ήταν το μοντέλο που σχη-
μάτισε τη μορφή των πιο δυναμικών crossover της αγοράς. 
Ειδικά για τα δεδομένα του 2014, που πρωτοπαρουσιάστηκε, 

ήταν ένα ριζοσπαστικού σχήματος C-SUV, μακριά από όποιον συντη-
ρητισμό μας είχαν συνηθίσει οι σχεδιαστές της Toyota. Το πρώτο C-HR 
κυκλοφόρησε το 2016 και μέχρι σήμερα παραμένει ένα δυναμικό SUV. 
Σχεδιαστικά και οδηγικά.

Τώρα η Toyota ανεβάζει τον πήχη ψηλότερα, ανακοινώνοντας την επό-
μενη γενιά του δημοφιλούς της μοντέλου. Αυτό που βλέπουμε σήμερα 
πρακτικά είναι ο πρόλογος της δεύτερης γενιάς, το λέει άλλωστε και 
το όνομα “C-HR prologue”. Και δίχως παραμικρή αμφιβολία η Toyota 
έχει την προσοχή μας, έχοντας πρώτα δημιουργήσει ένα σχήμα που το 
λες φουτουριστικό, τολμηρό και άκρως ενδιαφέρον. Γενικότερα η νέα 
σχεδιαστική προσέγγιση της μάρκας, όπως αυτή ξεκίνησε με το bZ4X, 
αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε. Κάποιοι “λιμπιστήκαμε” ακόμη και το νέο 
Prius, το οποίο μοιράζεται αυτό το νέο look.

Παραμένει “επαναστάτης”
Με την πρώτη ματιά, το C-HR prologue κάνει ξεκάθαρο πως η νέα γενιά ακολουθεί το 
ίδιο μονοπάτι. Αλλά εδώ μιλάμε πλέον για μια ολική επαναφορά, σε “λευκό χαρτί”. Ταυ-
τόχρονα το νέο μοντέλο, το οποίο θα βασιστεί σε ένα μεγάλο ποσοστό στο prologue των 
φωτογραφιών, δείχνει εκλεπτυσμένο, εκσυγχρονισμένο και κυρίως παραπάνω τολμηρό 
από το αναμενόμενο. Καθαρές γραμμές, έντονα γεωμετρικά σχήματα, μικρότεροι πρόβολοι 
και πολύ μεγαλύτεροι τροχοί έρχονται να “δέσουν” υπέροχα με ένα νέο σχήμα διχρωμίας 
αλλά και τριχρωμίας! Και εδώ, όπως και στο Aygo X, η Toyota ξεφεύγει από την τυπική 
bi-tone απόχρωση και προσφέρει τα μοντέλα της σε πραγματικό διπλό χρωματισμό αμα-
ξώματος. Σαν τα αυτοκινητάκια που τα αλλάζαμε χρώμα στο ζεστό νερό… όταν ήμασταν 
παιδιά!
Φυσικά και τεράστιο ρόλο στη νέα σχεδίαση παίζει και η μάσκα τύπου “Hammerhead”, 
εμπνευσμένη από τους σφυροκέφαλους καρχαρίες, όπως έγινε και στο ηλεκτρικό Toyota 
bZ4X. Εδώ, όπως και στο Prius, με μια τρισδιάστατη αρχιτεκτονική και τους λεπτούς 
προβολείς που αναστρέφονται επιδεικτικά σε LED ημέρας. Μαζί με τα μαύρα ένθετα στον 
εμπρός προφυλακτήρα δημιουργούν ένα τεράστιο “στόμα”. Αν το δεις αυτό στον καθρέφτη 
πίσω σου, ανεπαίσθητα και μόνο θα κάνεις χώρο να περάσει!

Πλέον  
ως Plug-in  
υβριδικό
Το μοντέλο παραγωγής θα 
αποκαλυφθεί σε περίπου 
ένα χρόνο από σήμερα και 
σίγουρα είναι πολύ νωρίς για 
να μιλήσουμε για κινητήρες. 
Ωστόσο, οι αρχικές πληροφο-
ρίες που έκαναν λόγο για ένα 
αμιγώς ηλεκτρικό νέο C-HR 
δεν επαληθεύονται, αφού 
επισήμως η Toyota κάνει λόγο 
για ένα Plug-in υβριδικό σύνο-
λο. Όπως άλλωστε και στο νέο 
Prius. Μάλιστα το νέο Toyota 
C-HR PHEV, θα εφοδιάζεται 
με μπαταρίες που θα κατα-
σκευάζονται στην Ευρώπη. 
Αυτό που μένει να δούμε στα 
αποκαλυπτήρια, είναι αν θα 
έχει επιλογές και με πλήρως 
υβριδικές εκδόσεις και βεβαί-
ως ποιες θα είναι αυτές!
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Το Opel 
Astra για 
πρώτη 
φορά και 
ως αμιγώς 
ηλεκτρικό
ΤΌ OPEL ASTRA ΓΙΝΈΤΑΙ 
ASTRA-E δηλαδή αμιγώς 
ηλεκτρικό. Στην αγορά το 
2023, χωρίς αλλαγές στη 
σχεδίασή του.

Το Dacia Jogger γίνεται  
και υβριδικό!

ΤΌ ΠΡΏΤΌ ΥΒΡΙΔΙΚΌ 
ΜΌΝΤΈΛΌ της Dacia είναι το 
Jogger Hybrid 140, συνδυάζοντας 
την πολυχρηστικότητα με 
τη δοκιμασμένη υβριδική 
τεχνολογία του Renault Group.

Το Dacia Jogger εγκαινιάζει μια νέα εποχή 
για τη μάρκα καθώς αποτελεί το πρώτο 
μοντέλο της γκάμας που θα είναι διαθέ-
σιμο και ως πλήρως υβριδικό. Το Jogger 

είναι το μοντέλο που αντιπροσωπεύει μια νέα 
προσέγγιση στην κατηγορία των 7θέσιων οικογε-
νειακών οχημάτων. Στην Ελλάδα το μοντέλο είναι 
διαθέσιμο είτε ως βενζίνη είτε ως βενζίνη/LPG δι-
πλού καυσίμου. Μάλιστα τα 2/3 των αγοραστών, το 
επιλέγουν στην έκδοση διπλού καυσίμου 1.0 ΤCe 
100 LPG, αλλά και στο υψηλότερο επίπεδο εξοπλι-
σμού. Το 55% των αγοραστών του το επιλέγει στην 
7θέσια έκδοση του.

Σύντομα τη γκάμα του Jogger θα συμπληρώσει η 
έκδοση Hybrid 140, που συνδυάζεται με αυτόμα-
το κιβώτιο χωρίς συμπλέκτη. Μια πρωτοποριακή 
υβριδική τεχνολογία που έρχεται αυτούσια από τη 
Renault και θα συμβάλλει στον εξηλεκτρισμό της 
γκάμας Dacia. Έχουμε να κάνουμε με ένα πλήρως 
υβριδικό αυτοκίνητο (HEV) που προσφέρει και 
δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης, με ροπή διαθέσι-
μη στο πάτημα του γκαζιού. Αντίστοιχη υβριδική 
τεχνολογία συναντούμε τόσο στα Renault Clio και 
Captur αλλά και στο μεγαλύτερο Arkana E-Tech.

Η νέα υβριδική έκδοση του Jogger διαθέτει όλα 
τα πλεονεκτήματα του μοντέλου βενζίνης, χωρίς 
συμβιβασμούς στο χώρο φόρτωσης ή στις εσωτερι-
κές διαστάσεις. Η ενσωμάτωση της μπαταρίας του 
υβριδικού συνόλου γίνεται κάτω από το δάπεδο, 
στο χώρο της ρεζέρβας. Εκεί δηλαδή που βρίσκε-
ται το ρεζερβουάρ του LPG στις εκδόσεις διπλού 
καυσίμου 1.0 TCe 100 LPG. Το Jogger Hybrid 140 
εφοδιάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ως 
στάνταρ και επίσης περιλαμβάνει τη λειτουργία 
“B” (Brake) που ενισχύει την ανάκτηση ενέργειας 
κατά το φρενάρισμα και τη δύναμη πέδησης μέσω 
του κινητήρα. Η χρήση αυτού του προγράμματος 
δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης περισσότερης 
ενεργείας, αυξάνοντας παράλληλα και το επίπεδο 
άνεσης στην οδήγηση σε αστικές περιοχές.

Επίσης το υβριδικό μοντέλο έχει ψηφιακό πίνακα 
οργάνων με οθόνη 7”, όπου μεταξύ άλλων περιλαμ-
βάνονται οι ενδείξεις του υβριδικού συστήματος 
και το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Ο βασικός 
εξοπλισμός περιλαμβάνει ακόμα ηλεκτρονικό χει-
ρόφρενο, καθώς και υψηλά τοποθετημένη κεντρική 
κονσόλα με αποθηκευτικό χώρο και υποβραχιόνιο.

Με 140 ίππους και χαμηλή κατανάλωση
Το Jogger Hybrid 140 αποδίδει – όπως προδίδει και η ονομασία του – ισχύ 140 ίππων.  Υιοθετεί έναν τετρακύ-
λινδρο βενζινοκινητήρα 1,6 lt με απόδοση 90hp, δύο ηλεκτροκινητήρες (ένας με ισχύ 50hp και μίζα/γεννήτρια 
εκκίνησης, υψηλής τάσεως) και ένα ηλεκτρικό αυτόματο κιβώτιο multi-mode χωρίς συμπλέκτη. Αυτό έχει 4 σχέ-
σεις που συνδέονται με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και 2 σχέσεις που συνδέονται με τον ηλεκτροκινητήρα. 
Η μπαταρία του συστήματος έχει χωρητικότητα 1.2 kWh και μπορεί να προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση εως 
και στο 80% των αστικών διαδρομών. Ταυτόχρονα προσφέρει μείωση κατανάλωσης έως και -40% σε σύγκριση με 
έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης σε αστικό κύκλο, οδηγούμενο με τον ίδιο τρόπο.
Το υβριδικό Dacia Jogger αναμένεται στην αγορά εντός του 2023 και θα συνοδεύεται από εγγύηση 8 ετών ή 
160.000χλμ. για τη μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Το μοντέλο δεν διαφοροποιείται αισθητά από τα 
μοντέλα με θερμικούς κινητήρες. Κάτι άλλωστε 
που μας έχει συνηθίσει η Opel και από τα αντί-
στοιχα Corsa-e και Mokka-e. Οι διαφορές βρί-
σκονται κυρίως στο εσωτερικό, όπου υπάρχουν 
νέα στοιχεία για να υποστηρίξουν την ηλεκτρική 
εμπειρία. Η συνολική σχεδίαση είναι γνώριμη, 
συμπεριλαμβανομένου των εργονομικών καθι-
σμάτων με πιστοποίηση AGR αλλά και το Pure 
Panel με τις δύο μεγάλες οθόνες 10’’.
Στο ηλεκτρικό Opel Astra το νέας γενιάς σύστη-
μα προβάλλει πληροφορίες για την κατάσταση 
φόρτισης της μπαταρίας ή την αυτονομία, ενώ 

σημαντικές ρυθμίσεις, όπως ο έλεγχος κλιματι-
σμού, γίνονται εύκολα με το πάτημα ενός μπου-
τόν. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει και πληθώρα 
συστημάτων, όπως head-up display, υποβοήθηση 
οδηγού με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανά-
γκης, ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, 
ανίχνευση κόπωσης οδηγού, προειδοποίηση 
πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας και ημι-αυ-
τοματοποιημένη αλλαγή λωρίδας.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πλη-
ροφορίες για το πότε θα ξεκινήσει η εμπορική 
διάθεση στην Έλλάδα, τις εκδόσεις ή τις τιμές.

Νέα τεχνολογία, ίδια σχεδίαση

Το Astra ακολουθεί τη λογική της Opel 
και συμπληρώνει τη γκάμα προς τα 
πάνω. Πλέον το μοντέλο θα διατίθεται 
σε βενζίνη, diesel, plug-in hybrid και 

αμιγώς ηλεκτρικό. Η Opel δίνει τις πρώτες 
πληροφορίες του Astra Electric, το οποίο θα εί-
ναι διαθέσιμο για παραγγελίες από την άνοιξη 
του 2023.

Το μοντέλο θα προσφέρεται με έναν ηλεκτρο-
κινητήρα απόδοσης 115 kW/156 hp και ροπή 
270 Nm, άμεσα διαθέσιμα και τα δύο. Η τελική 
ταχύτητα του μοντέλου περιορίζεται στα 170 
km/h, ενώ ο οδηγός θα μπορεί να επιλέξει με-
ταξύ των λειτουργιών Eco, Normal και Sport, 
ανάλογα με το οδηγικό του στυλ. Η μπαταρία 
του Astra-e (ή Astra Electric) είναι ιόντων 
λιθίου και χωρητικότητας 54 kWh. Βρίσκεται 
στο δάπεδο κάτω από τα μπροστινά και τα 
πίσω καθίσματα, εξασφαλίζοντας μέγιστο χώρο 
για τους επιβάτες και τις αποσκευές τους. Μαζί 
βεβαίως προσφέρει και χαμηλό κέντρο βάρους. 
Σύμφωνα με την Opel, το νέο Astra Electric 
θα προσφέρει αυτονομία 416 χιλιόμετρα με 
κατανάλωση 12,7 kWh ανά 100 km (14,9 kWh 
σύμφωνα με τον κύκλο WLTP). Η μπαταρία του 
μπορεί να φορτιστεί στο 80% της χωρητικότη-
τάς της σε περίπου 30 λεπτά σε έναν σταθμό 
ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) 100 
kW.
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Η Kosmocar στα Εθνικά 
Βραβεία Εξυπηρέτησης 
Πελατών 2022
Η Kosmocar διακρίθηκε για την εφαρ-
μογή των υπηρεσιών έξυπνης κινη-
τικότητας «ASTYBUS» και «astyGO» 
μέσω του application «astyMOVE» στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Αστυ-
πάλαια: Έξυπνο και Αειφόρο Νησί». 
Στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η 
Kosmocar διακρίθηκε επίσης ως ένας 
εκ των τριών finalist στην κατηγορία 
«Καλύτερη χρήση Τεχνολογίας στην 
Εμπειρία του Χρήστη».

Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις 
αφορούν στον πυλώνα του προγράμ-
ματος για την έξυπνη κινητικότητα. 
Πιο συγκεκριμένα στη λειτουργία της 
υπηρεσίας vehicle sharing «astyGO» 
σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες shuttle 
service «ASTYBUS» αποκλειστικά 
μέσω ηλεκτρικών οχημάτων. Με 
την εφαρμογή του οικοσυστήματος 
έξυπνης κινητικότητας «astyMOVE» 
όλες οι ανάγκες μετακίνησης στο νησί 
πραγματοποιούνται με εύκολο και 
απλό τρόπο ενσωματώνοντας όλες τις 
υπηρεσίες στο smartphone του επι-
σκέπτη και του μόνιμου κατοίκου της 
Αστυπάλαιας.

Auto Motor World –  
Thessaloniki Tuning Show
Στις 7, 8 και 9 Απριλίου 2023 η Θεσσαλονίκη ανεβάζει ταχύτητα με το Auto 
Motor World – Thessaloniki Tuning Show, τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινή-
του στην Βόρεια Ελλάδα!
Το αγαπημένο show του κοινού για την αυτοκίνηση επιστρέφει δυναμικά 
στους χώρους της ΔΕΘ. Το AMWTTS (Auto Motor World – Thessaloniki 
Tuning Show) εξελίσσεται και ανοίγει τις πύλες του τον Απρίλιο του 2023. 
Πρόκειται για ένα πολυθεματικό event με κεντρικό θέμα το αυτοκίνητο, που 
συνεχίζει ακάθεκτο παρά την κρίση που έπληξε την αυτοκινητοβιομηχανία. 
Είναι ένα event όπου συναντιούνται διαφορετικοί κόσμοι της αυτοκίνησης, 
με κεντρικό θέμα τη βελτίωση σε όλους τους τομείς.
Εντός των εγκαταστάσεων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το ATWTTS 
συνδυάζει πολλαπλές εμπειρίες με ένα γενικό εισιτήριο. Το event εγγυάται 
ολοήμερη ψυχαγωγία, καθώς εκτός από τα 90 περίπτερα των εκθετών και 
τα σχεδόν 500 οχήματα, θα υπάρχει συνεχές πρόγραμμα γεμάτο θέαμα και 
δράση. Για 3 ημέρες λοιπόν, στις 7, 8, 9 Απριλίου 2023, σε χώρους τεσσάρων 
περιπτέρων (15.000 τ.μ.) εντός της ΔΕΘ, 90 εκθέτες και 500 οχήματα μας 
περιμένουν!

«Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2023» το νέο Kia Sportage
Η κριτική επιτροπή που αποτελείται από 25  δημοσιογράφους αυτοκινήτου στην 
Ελλάδα, ανέδειξε το Kia Sportage ως το καλύτερο αυτοκίνητο για το 2023 στη χώρα 
μας.

Το Kia Sportage  αναδείχθηκε «Αυτοκίνητο του 2023», κυριαρχώντας στην τελική ψη-
φοφορία των 25 δημοσιογράφων-μελών του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την 
Ελλάδα» που πραγματοποιήθηκε στο Domotel Kastri Hotel τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρί-
ου 2023. Το SUV της Kia έλαβε συνολικά 399 βαθμούς, αποκτώντας ένα σαφές προ-
βάδισμα έναντι των υπολοίπων εννέα μοντέλων που λανσαρίστηκαν φέτος στη χώρα 
μας και είχαν επιλεγεί – μαζί με το Sportage – για την τελική φάση της διαδικασίας.

Εξίσου σημαντικό ήταν το γεγονός ότι από τους 25 δημοσιογράφους – μέλη του 
Θεσμού οι 20 το ανέδειξαν στην 1η θέση της προτίμησής τους.  Το Sportage εντυ-
πωσίασε τους κριτές με τον συνδυασμό καινοτομιών αιχμής και τα χαρακτηριστικά 
που αφορούν μεταξύ άλλων στην ασφάλεια, στην τεχνολογία, στην ποιότητα και στην 
πληρότητα της γκάμας.

Αναλυτικά η κατάταξη της τελικής δεκάδας διαμορφώθηκε ως εξής:

Kia Sportage: 399

Opel Astra: 276

BMW X1: 258

Peugeot 308: 258

DS 4: 239

Toyota Yaris Cross: 226

Dacia Jogger: 218

Alfa Romeo Tonale: 214

Hyundai IONIQ 5: 211

Skoda Fabia: 201

Το Kia Sportage αποτελεί το δημοφιλέστερο μοντέλο της Kia σε όλη την Ευ-
ρώπη και έχει ήδη αναδειχθεί και ως το «Women’s World Car of the Year 
2022» στην κατηγορία «Καλύτερο Οικογενειακό SUV» από μια  κριτική 
επιτροπή 56 γυναικών δημοσιογράφων του ειδικού τύπου, από 40 χώρες.

StAr «Ίδρυμα Άρη Σταθάκη»  
& Toyota Έλλάς  
εκπαιδεύουν τα παιδιά
Την εκπαίδευση 2.000 μαθητών δημοτικού, σε θέματα 
κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, ανα-
λαμβάνει το StAr «Ίδρυμα Άρη Σταθάκη για την Οδική 
Ασφάλεια» σε συνεργασία με την Toyota Ελλάς.

Μέσω της διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
κυκλοφοριακής αγωγής σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης για το σχολικό έτος 2022-2023, οι μαθητές/τριες 
θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές αρχές 
του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) για πεζούς, να 
ενημερωθούν για τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας 
και τη χρήση του ποδηλάτου, αλλά και να λάβουν μέρος 
σε μια εντυπωσιακή διαδραστική εμπειρία εκμάθησης 
των τυφλών σημείων των μεγάλων οχημάτων.

Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η 
ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η αφύπνιση των 
μαθητών σε θέματα οδικής ασφάλειας. Το πρόγραμμα 
αυτό εντάσσεται κάτω από τη στρατηγική “Beyond Zero” 
της TOYOTA, που, μεταξύ άλλων, έχει ως φιλοδοξία τον 
εκμηδενισμό των τροχαίων ατυχημάτων.

Ήδη τα πρώτα δύο σχολεία υποδέχθηκαν το πρόγραμμα 
μέσα στο 2022 και ακόμα περισσότερα θα ακολουθήσουν 
μέχρι το καλοκαίρι του 2023, όπου και ολοκληρώνεται 
η φετινή σχολική χρονιά. Στόχος είναι το πρόγραμμα να 
εδραιωθεί και να επεκταθεί και εκτός Αττικής, υποστη-
ρίζοντας την εκπαίδευση ακόμα περισσότερων παιδιών 
μέσα στα επόμενα χρόνια.

Το πρόγραμμα «Αστυπάλαια – Έξυπνο και Αειφόρο Νησί» 
υλοποιούν από κοινού η Ελληνική Δημοκρατία και o όμιλος 
Volkswagen, με την έμπρακτη υποστήριξη της Kosmocar, του 
Δήμου Αστυπάλαιας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Μέσα 
σε πέντε χρόνια, η Αστυπάλαια πρόκειται να μετατραπεί σε ένα 

νησί με μεγάλο βαθμό βιώσιμης κινητικότητας και ενέργειας – 
με αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, έξυπνες υπηρεσίες κινητικότητας 
και ένα πράσινο υβριδικό σύστημα παραγωγής ενέργειας. Στο 
έργο εμπλέκονται 16 οργανισμοί ιδιωτικού και δημόσιου χαρα-
κτήρα με προέλευση από 3 ευρωπαϊκές χώρες.
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Το μοντέλο διατίθεται 
με 5 χρόνια εγγύηση 
και 5 χρόνια δωρεάν 
service, αλλά και ειδι-
κά για την περίοδο που 
διανύουμε η Opel υπό-
σχεται άμεση παράδο-
ση και εγγύηση τιμής. 
Το Corsa διατίθεται σε 
εκδόσεις με κινητήρες 
εσωτερικής καύσης 
αλλά και σε αμιγώς 
ηλεκτρική έκδοση, το 
Corsa-e. Οι εκδόσεις 
βενζίνης και diesel 
προσφέρουν απόδοση 
από 75 έως 130 ίπ-
πους, με το ηλεκτρικό 
Corsa να αποδίδει 136 
ίππους και να είναι το 
ισχυρότερο της γκάμας.
Μάλιστα το ηλεκτρικό 
μοντέλο έχει παρουσία 
και στον μηχανοκί-
νητο αθλητισμό, με 
το Corsa-e Rally. Η 
Opel είναι ο πρώτος 
κατασκευαστής που 
έχει δημιουργήσει ένα 
ηλεκτρικό όχημα rally 
με μπαταρία, το οποίο 
από το 2021 αγωνί-
ζεται στο ADAC Opel 
e-Rally Cup, το πρώτο 
στον κόσμο κύπελλο 
με ηλεκτρικά οχήματα 
ενιαίου τύπου.

Η Nissan θα χρησιμοποιήσει  
“πράσινο” χάλυβα στα μοντέλα της 
Η  Nissan και η Kobe Steel ανακοίνωσαν συνεργασία στην 
κατασκευή των μοντέλων της, από τον Ιανουάριο του 2023 
και μετά. Ο χάλυβας Kobenable, που διατίθεται στο εμπόριο 
από την Kobe Steel, μειώνει σημαντικά τις εκπομπές CO2 στη 
διαδικασία της υψικαμίνου. 

Η Kobe Steel θα προμηθεύει επίσης τη Nissan με φύλλα 
αλουμινίου κατασκευασμένα από πρώτες ύλες «πράσινου» 
αλουμινίου. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που το Kobenable 
Steel θα χρησιμοποιηθεί σε οχήματα μαζικής παραγωγής. Η 
Nissan στοχεύει να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα σε ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής των προϊόντων της έως το 2050.

Δεδομένου ότι περίπου το 60% του βάρους ενός οχήματος 
αποτελείται από χαλύβδινα μέρη και περίπου το 10% του βάρους 
του αποτελείται από μέρη αλουμινίου, η χρήση «πράσινου» 
χάλυβα και του «πράσινου» αλουμινίου είναι ένας πολύ 
αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 
την κατασκευή εξαρτημάτων, η οποία αποτελεί μέρος του κύκλου 
ζωής του οχήματος. Επομένως, η απόφαση των εταιρειών να 
χρησιμοποιήσουν το χάλυβα και το αλουμίνιο για οχήματα, 
οφείλεται όχι μόνο στις σημαντικές μειώσεις των εκπομπών 
CO2 αλλά και στο ότι μπορεί να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο 
υψηλής ποιότητας με τα συμβατικά προϊόντα.

Το νέο όχημα του Astrix βασίζεται στο θρυλικό 2CV
Η Citroen και οι παραγωγοί της σειράς Asterix δημιούργησαν ένα άρμα εμπνευσμένο από το εμβληματικό 2CV. Άλλωστε η 
Citroen και ο κόσμος του Asterix αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της γαλλικής ιστορίας και κουλτούρας. Αυτή η συνεργασία 
οδήγησε στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης εκδοχής του νέου λογότυπου της Citroen αλλά και ενός νέου άρματος για τις ανάγκες 
της νέας ταινίας “Asterix & Obelix: The Middle Kingdom”.

Η συνεργασία αυτή δε μοιάζει με καμία άλλη που είχε η Citroen, καθώς στο πλαίσιο της, συμπεριλήφθηκε και ο σχεδιασμός, 
αλλά και η δημιουργία ενός πρωτότυπου άρματος για τις ανάγκες αυτής της παραγωγής. Οι ομάδες σχεδιασμού της Citroen 
ενεπλάκησαν σε αυτό το concept από την αρχή και κατάφεραν το αδιανόητο, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας το άρμα για 
την ταινία, μέσα σε μόλις 3 μήνες. Συνήθως το χρονοδιάγραμμα για την αντίστοιχη διαδικασία ενός πρωτότυπου αυτοκινήτου 
είναι συνήθως 1 έτος.

Το αποτέλεσμα είναι μια ωδή στο 2CV, το θρυλικό αυτοκίνητο που αντιπροσωπεύει όλο το μεγαλείο της Citroen και αποτελεί μέ-
ρος της γαλλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η σιλουέτα του είναι αναγνωρίσιμη οπουδήποτε στον κόσμο. Στην ταινία “Asterix 
& Obelix: The Middle Kingdom”, το “πρωτότυπο άρμα” είναι στην πραγματικότητα μια διαφορετική προσέγγιση του 2CV. Οι 
σχεδιαστές έκαναν μια επανερμηνεία των βασικών αξιών στο DNA της γαλλικής μάρκας, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη πινελιά 
για την ταινία του Asterix. Το αποτέλεσμα είναι ένα πρωτότυπο άρμα με αεραναρτήσεις από στομάχι αγριόχοιρου, ηλιοροφή, 
προβολείς από γαλατικά κράνη που λειτουργούν με… πυγολαμπίδες ενισχυμένες με το μαγικό φίλτρο του Δρυίδη Panoramix και 
τροχούς από ανακυκλωμένες ασπίδες.

Μέχρι σήμερα, το έπος του Asterix, περιλαμβάνει 15 ταινίες και κινούμενα σχέδια, με πάνω από 25 εκατομμύρια θεατές στη 
Γαλλία και πάνω από 70 εκατομμύρια παγκοσμίως. Η νέα ταινία  “Asterix & Obelix: The Middle Kingdom” θα κυκλοφορήσει 
στις 2 Φεβρουαρίου 2023 στις κινηματογραφικές αίθουσες στην Ελλάδα.

Τα Volkswagen ID. Buzz και Amarok  
πήραν 5 αστέρια
Στα πιο πρόσφατα crash test του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού 
οργανισμού Euro NCAP, τα Volkswagen ID. Buzz και το νέο 
Amarok, δύο διαφορετικής σχεδίασης και φιλοσοφίας μοντέλα, 
κρίθηκαν ως «πολύ καλά» λαμβάνοντας βαθμολογία με 5 αστέρια. 
Το νέο ID. Buzz αποτελεί μία εξελιγμένη έκδοση του θρυλικού 
Volkswagen Bulli. Μάλιστα, μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες από 
το επίσημο λανσάρισμά του έχει ήδη κερδίσει πολλά βραβεία και 
αντίστοιχες διακρίσεις. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί τώρα ένα 
ακόμη, η κορυφαία βαθμολογία των 5 αστεριών για την ασφάλει-
α του οχήματος. Αυτό ισοδυναμεί με εξαιρετική συνολική βαθμο-
λογία, τόσο για την προστασία κατά την πρόσκρουση, όσο και για 
την προστασία των επιβατών και αποτελεί ένδειξη των εξαιρετι-
κών χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου που ενσωματώνουν ένα 
κορυφαίο επίπεδο τεχνολογίας για την αποφυγή ατυχημάτων.

Το ID.Buzz διαθέτει στον στάνταρ εξοπλισμό ασφαλείας πέραν 
των αερόσακων για οδηγό-συνοδηγό, πλευρικούς και τύπου 
κουρτίνας, και έναν κεντρικό ο οποίος προστατεύει τα κεφάλια 
της πρώτης σειράς επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης. Το 
ηλεκτρικό της Volkswagen πέτυχε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, με 
ποσοστό 92% που αφορά το επίπεδο προστασίας για τον οδηγό 
και τους επιβάτες του, χάρη στον συνδυασμό των αερόσακων και 
της κατάλληλης διαμόρφωσης και ενίσχυσης του πλαισίου.

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

Η Airbus και το Renault Group υπέγραψαν συμ-
φωνία έρευνας και ανάπτυξης, με στόχο την επιτά-
χυνση του οδικού χάρτη προς την ηλεκτροκίνηση 
και των δύο εταιρειών, βελτιώνοντας αντίστοιχα και 
την γκάμα προϊόντων τους. Αυτή η συνεργασία θα 
βοηθήσει, μεταξύ άλλων, τις τεχνολογίες της Airbus, 
που σχετίζονται με τα μελλοντικά υβριδικά-ηλεκτρικά 
αεροσκάφη.

Ως μέρος αυτής της συνεργασίας, οι ομάδες μηχανι-
κών της Airbus και του Renault Group  θα ενώσουν 
τις δυνάμεις σε θέματα τεχνολογιών που σχετίζονται 
με την αποθήκευση ενέργειας, η οποία παραμένει 
ένα από τα κύρια εμπόδια για την εξέλιξη ηλεκτρι-
κών οχημάτων με μεγάλη αυτονομία. Το σύμφωνο 
συνεργασίας θα καλύπτει κυρίως τεχνολογικές και-
νοτομίες που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση της 
διαχείρισης ενέργειας και τον περιορισμό του βάρους 
των μπαταριών. Ακόμη θα αναζητήσει τις καλύτερες 
μεθόδους για τη μετάβαση από τις τρέχουσες χημικές 
ενώσεις ενεργειακών κυψελών (προηγμένα συστήμα-
τα ιόντων λιθίου), σε τεχνολογίες τύπου solid-state, 
που θα μπορούσαν να διπλασιάσουν την ενεργειακή 
αυτάρκεια μιας μπαταρίας, με χρονικό ορίζοντα το 
2030.

Η κοινή προσπάθεια θα περιλαμβάνει επίσης και τη 
αξιολόγηση του πλήρους κύκλου ζωής των μελλοντι-
κών μπαταριών, από την παραγωγή έως την ανα-
κύκλωση, προκειμένου να προετοιμαστεί η εκβιο-
μηχάνιση αυτής της διαδικασίας για τις μπαταρίες 
του μέλλοντος, ενώ θα αξιολογηθεί το αποτύπωμα 
άνθρακα σε ολόκληρο τον κύκλο της ζωής τους.

Η συνεργασία της Airbus και του Renault Group  για την ηλεκτροκί-
νηση, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αλλαγή του τοπίου των 
μεταφορών, συμβάλλοντας στη επίτευξη του στόχου των μηδενικών 
εκπομπών, έως το 2050, τόσο στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, 
όσο και στον τομέα των αερομεταφορών.

Renault και Airbus  
συνεργάζονται  
στον εξηλεκτρισμό

Το νέο Amarok συγκέντρωσε παρόμοια υψηλή βαθμολογία στις δοκιμές πρόσκρουσης 
με το ID. Buzz. Το pick-up μοντέλο θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα το επόμενο έτος. 
Διαθέτει έναν συνδυασμό στιβαρού πλαισίου με πληθώρα σύγχρονων συστημάτων 
υποβοήθησης και αυτόματο συστήματος πέδησης έκτακτης ανάγκης . ΑΥτά τα στοιχεία 
αποτέλεσαν τους σημαντικούς παράγοντες που οδήγησαν στην κατάκτηση των 5 αστε-
ριών. Το μοντέλο εξοπλίζεται ακόμη με αερόσακους για τα γόνατα.

Οι «πράσινες» πρώτες ύλες αλουμινίου που αγόρασε η Kobe Steel για την παραγωγή φύλλων αλουμινίου για 
λογαριασμό της Nissan, τήκονται ηλεκτρολυτικά χρησιμοποιώντας μόνο ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
από την ηλιακή ενέργεια, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές CO2 κατά την παραγωγή πλινθωμάτων αλουμινίου 
κατά περίπου 50%. 

Τα ανακυκλωμένα υλικά αλουμινίου που παράγονται στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Nissan, θα χρησι-
μοποιηθούν επίσης για περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 κατά την παραγωγή. Και οι δύο εταιρείες θα 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των εκπομπών CO2, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνί-
ας ουδέτερης εκπομπών άνθρακα στο μέλλον.

Opel Corsa:  Μικρό ετών… 40
Κι όμως, το Opel Corsa γίνεται 40 ετών, διανύοντας όλα αυτά τα χρόνια μια άκρως επιτυχημένη πορεία! Η ίδια επιτυχία συ-
νεχίζεται και στην τελευταία γενιά του μοντέλου, έχοντας κατακτήσει από το 2019 πολυάριθμους τίτλους (Company Car of the 
Year, Best Buy Car of Europe 2020, Χρυσό Τιμόνι 2020). Η Opel γιορτάζει φέτος 160 χρόνια καινοτομίας και αυτό ακριβώς 
συμβολίζει το Corsa με τη 40-χρονη πορεία του,  κατά τη διάρκεια της οποίας εισήγαγε πρωτοποριακές καινοτομίες στην 
κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων.
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5-άστερο στα crash tests το 
νέο Ford Ranger
Το Ford Ranger κατέκτησε μία σημαντική 
διάκριση στον πάντοτε σημαντικό τομέα της 
ασφάλειας και της προστασίας επιβατών και 
ευάλωτων χρηστών του δρόμου. Η νέα γενιά 
του pick-up της Ford απέσπασε την ανώτε-
ρη βαθμολογία των 5 αστέρων στις δοκιμές 
αξιολόγησης του οργανισμού Euro NCAP. Το 
Ranger εξοπλίζεται με 9 αερόσακους αλλά 
και με μία πλήρη σουίτα από έξυπνα συστή-
ματα υποβοήθησης οδήγησης. Τεχνολογίες 
που συμβάλλουν στην αποφυγή ατυχημάτων 
ή στον μετριασμό των επιπτώσεών τους τό-
σο για τους επιβάτες, όσο και για τους υπό-
λοιπους χρήστες του δρόμου. Έτσι λοιπόν, το 
Ranger διαθέτει Intelligent Adaptive Cruise 
Control με Stop & Go, σύστημα ειδοποίησης 
σύγκρουσης, αυτόματο φρενάρισμα ανάγκης 
με ανίχνευση για οχήματα ποδηλάτες και 
πεζούς, αλλά και εποπτεία τυφλού σημεί-
ου με ειδοποίηση διασταυρώμενης πίσω 
κίνησης. Ειδικά για ένα όχημα pick-up το τε-
λευταίο μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμο 
όταν είναι φορτωμένο και η ορατότητα προς 
τα πίσω είναι περιορισμένη.

Βράβευση για το Audi RS Q e-tron
Λίγο πριν από τη δεύτερη συμμετοχή στο Ράλλυ Ντακάρ (31 Δεκεμβρί-
ου 2022 έως 15 Ιανουαρίου 2023), η ομάδα της Audi Sport με το RS Q 
e-tron κέρδισε ένα από τα σημαντικότερα βραβεία που απονέμονται στη 
βιομηχανία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στο συμπόσιο παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπου ειδικοί 
από όλο τον κόσμο ανταλλάσσουν απόψεις για τις πιο πρόσφατες τάσεις 
στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, μια κριτική επιτροπή ειδικών απένειμε 
βραβεία στις σημαντικότερες τεχνικές εξελίξεις. Το Audi RS Q e-tron 
ήταν αυτό που βραβεύτηκε στην κατηγορία για την καλύτερη αγωνι-
στική μονάδα ισχύος «Racecar Powertrain of the Year». Υποψήφιοι 
στην ίδια κατηγορία ήταν οι Mercedes (Formula E), Toyota (Le Mans 
Hypercar) και Swindon (BTCC Touring Cars).

Με το RS Q e-tron η Audi στην πρώτη της εμφάνιση στο Ράλλυ Ντα-
κάρ πανηγύρισε τέσσερις νίκες σε ειδικές διαδρομές. Τον περασμένο 
Μάρτιο οι Stephane Peterhansel και Edouard Boulanger κέρδισαν το 
Abu Dhabi Desert Challenge. Ήταν η πρώτη νίκη οχήματος με εναλλα-
κτική μονάδα ισχύος και μετάδοσης σε αγώνα cross-country. Το RS Q 
e-tron διαθέτει ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης με μετατροπέα ενέργειας. 
Αποτελείται από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και μια γεννήτρια, 
καθώς και από μια μπαταρία υψηλής τάσης και δύο ηλεκτροκινητήρες - 
έναν στον μπροστινό και έναν στον πίσω άξονα. Στο Ράλλυ Ντακάρ του 
2023, η Audi χρησιμοποιεί για πρώτη φορά και βιώσιμο καύσιμο χάρη 
στο οποίο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα είναι 60% χαμηλότε-
ρες.

Λογισμικό με τεχνητή νοημοσύνη σχεδιάζει ζάντες
Η Audi χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στο τμήμα σχεδιασμού, με εξελιγμένο λογισμικό που δίνει νέα διάσταση και καινούργια 
έμπνευση στη δημιουργική διαδικασία. Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) σε όλα τα τμήματα! Αυτός είναι ο στόχος που έχει 
θέσει η Audi, στην προσπάθεια της να χρησιμοποιήσει, όσο γίνεται, την ψηφιακή τεχνολογία και την εκτεταμένη χρήση δεδομένων. Με 
το λογισμικό FelGAN, η εταιρεία χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αναδείξει νέες πηγές έμπνευσης για τους σχεδιαστές της.
Οι δημιουργικοί άνθρωποι είναι πάντα σε επιφυλακή για την στιγμή της έμπνευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους σχεδιαστές που δημι-
ουργούν νέους τροχούς στο Audi Design 
Studio στο Ingolstadt. Το ερώτημα 
όμως είναι ένα: Πού μπορείς να ανα-
καλύψεις πηγές έμπνευσης οι οποίες 
να μην έχουν αξιοποιηθεί μέχρι τώρα; 
Η βασική αρχή «Out of the Box» είναι 
γνωστή και αποδεκτή από όλες τις μεγά-
λες βιομηχανίες. Όμως όσο εύκολο είναι 
να την επικαλείται κανείς, άλλο τόσο δύ-
σκολο είναι να εφαρμοστεί στην πράξη. 
Και αυτό γιατί στην δημιουργική διαδι-
κασία είναι συνηθισμένοι οι άνθρωποι 
να έχουν την τάση να υποχωρούν προς 
αυτό που τους είναι γνωστό και οικείο.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο απευθύνε-
ται το λογισμικό FelGAN που βασίζεται 
στην τεχνητή νοημοσύνη, και το οποίο 
έχει αναπτυχθεί μέσα στην ίδια την 
εταιρεία από το τμήμα πληροφορικής 
της Audi. Το project αυτό δίνει πλέον 
τη δυνατότητα στους δημιουργικούς 
ανθρώπους της να αντλήσουν έμπνευση 
από μια πρακτικά απεριόριστη δεξαμε-
νή ιδεών. Η αλληλεπίδραση με το λο-
γισμικό επιτρέπει στους σχεδιαστές να 
ανακαλύψουν μοτίβα κάτω από εντελώς 
καινούργιες προοπτικές, δίνοντάς τους 
προτάσεις και ιδέες που μπορούν να 
εξελιχθούν περαιτέρω έτσι ώστε να τις 
επεξεργαστούν πάνω στις δημιουργίες 
τους.
Έτσι, το σύστημα λειτουργεί ως ένα 
είδος αυθόρμητου κέντρου ιδεών για τους ανθρώπους στην ομάδα σχεδιασμού ζαντών της Audi, επιτρέποντάς τους να ανταλλάσσουν 
νέες εκδοχές και παραλλαγές μιας αρχικής ιδέας. Το εργαλείο επιτρέπει στους σχεδιαστές να πειραματίζονται εύκολα με το σχήμα, 
το χρώμα, τη δομή της επιφάνειας και άλλες παραμέτρους, και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο. Στο μέλλον, η τεχνολογία πίσω από το 
FelGAN θα μπορούσε να επεκταθεί σε μια πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα σχεδιασμού τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα μπορούσε επί-
σης να χρησιμεύσει ως πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για τους σχεδιαστές από άλλα τμήματα των αυτοκινήτων. Επιπλέον, επί του 
παρόντος αναπτύσσεται ένα σύστημα βαθμολόγησης, μέσω του οποίου κάθε ζάντα που δημιουργείται από το λογισμικό θα αξιολογείται 
σε σχέση με το ισοζύγιο άνθρακα του τροχού που θα παραχθεί.

Έμπνευσμένο από το ιστορικό Ford GT Mk IV του 1967
Έχοντας ως σημείο αναφοράς το θριαμβευτικό «1-2-3» του 
Ford GT Mk II στο Le Mans το 1966, η ομάδα εξέλιξης 
της Ford δεν υπαναχώρησε σε τίποτα και επανασχεδίασε 
το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες την 
εποχή εκείνη τεχνολογίες αιχμής για τη δημιουργία του 
1967 Ford GT Mk IV. Χρησιμοποιώντας πρωτοποριακά 
υλικά για τα δεδομένα της εποχής, οι μηχανικοί της Ford 
και η Kar Kraft ανέπτυξαν ένα νέο, ελαφρύ πλαίσιο χρησι-
μοποιώντας μια καινοτόμα κυψελοειδή δομή από αλουμί-
νιο σε συνδυασμό με ένα πιο αεροδυναμικό αμάξωμα. Το 
αυτοκίνητο πήρε την ονομασία “J-Car” επειδή κατασκευ-
άστηκε σύμφωνα με τους νέους κανόνες του Παραρτή-
ματος J της FIA. Σε συνδυασμό με τον διάσημο κινητήρα 
427 Ford V-8 (7L) και ένα ειδικό κιβώτιο ταχυτήτων με 
το δικό του σύστημα ψύξης που μετέφερε την ισχύ στους 
πίσω τροχούς, το Ford GT Mk IV του 1967 ήταν 9 ίντσες 
μακρύτερο, όντας κατασκευασμένο για να κυριαρχεί σε 
αγώνες αντοχής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ακραίες επιδόσεις  
για το συλλεκτικό Ford GT Mk IV
Με περισσότερους από 800 ίππους, αγωνιστικό σύστημα μετάδο-
σης, long tail αμάξωμα από carbon, το Ford GT Mk IV 2023 θα πα-
ραχθεί σε μόλις 67 χειροποίητα κομμάτια. Το απόλυτο και ακραίο 
Ford GT στην ιστορία προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε πί-
στα. Το supercar υπογράφουν οι Ford Performance και Multimatic, 
ξεπερνώντας τις επιδόσεις οποιουδήποτε Ford GT μέχρι σήμερα. Το 
περιορισμένης παραγωγής μοντέλο διαθέτει twin-turbo EcoBoost 
κινητήρα, αγωνιστικό κιβώτιο ταχυτήτων, εξωτερική σχεδίαση με 
εστίαση στην αεροδυναμική απόδοση και πλαίσιο με μεγαλύτερο 
μεταξόνιο για ακόμα καλύτερη οδική συμπεριφορά στην πίστα.
Το Ford GT Mk IV τιμά τη χρονιά (1967) που το πρώτο Mk IV 
κέρδισε στις 24 Ώρες του Le Mans, με μόλις 67 χειροποίητα αντί-
τυπα να κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της Multimatic στο 
Markham του Οντάριο. Οι τυχεροί που θα επενδύσουν 1,7 εκατομ-
μύρια δολαρίων (προ φόρων) για να το αποκτήσουν, θα παραλά-
βουν τα αυτοκίνητα τους μετά την άνοιξη του 2023.
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Τα Supercars 
της Alfa Romeo

Απόλυτες επιδόσεις, ξεχωριστή σχεδίαση συχνά με εκκεντρικές επι-
λογές και περιορισμένη παραγωγή που επιβάλλει και το εξαιρετικά 
υψηλό κόστος αγοράς. Τα supercars αποτελούν μια ιδιαίτερη κατη-
γορία αυτοκινήτων και αποτελούν μια ελίτ που ελάχιστοι κατασκευ-

αστές έχουν προσεγγίσει. Η Alfa Romeo αποτελεί έναν από αυτούς, έχοντας 
το προνόμιο να είναι μία από τις μάρκες που παρά το ότι βασίζει την ύπαρξη 
της στη μαζική παραγωγή, ο χαρακτήρας της, η τεχνολογική καινοτομία της 
και βεβαίως οι επιτυχίες της στους αγώνες, της επέτρεψαν στην πορεία της να 
δημιουργήσει μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα supercars.

Από την 8C που ανέτρεψε τα δεδομένα στους αγώνες τη δεκαετία του 1930, 
την εκθαμβωτική 33 Stradale, στη συνέχεια τις εκκεντρικές Montreal και SZ/
RZ και μέχρι τη νοσταλγική 8C Competizione. Αυτά είναι τα supercars της Alfa 
Romeo…

Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, η Alfa Romeo ήδη απολάμβανε εξαιρετική επιτυχία στους αγώνες, αλλά 
και στις πωλήσεις χάρη στη σειρά 6C. Με βάση αυτή, η διοίκηση της μάρκας ζήτησε από τον ιδιοφυή μηχα-
νικό Vittorio Jano να εξελίξει ένα ακόμα πιο δυνατό -και αυτή τη φορά 8κυλινδρο σε σειρά- σύνολο που θα 
εφοδίαζε μια σειρά πολυτελών αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων. Η δημιουργία του νέου συνόλου δεν άργησε, 
αφού ένα χρόνο αργότερα ο Jano έχοντας ουσιαστικά προσθέσει δύο ακόμα κυλίνδρους στον κινητήρα της 6C, 
ανέβαζε τον κυβισμό στα 2.336 κ.εκ. δημιουργώντας ένα νέο θρύλο.

Η 8C 2300 ήταν γεγονός και παρά το ότι η χωρητικότητα του κινητήρα ήταν μόλις 30% μεγαλύτερη σε σχέση 
με εκείνον την 6C 1750, η απόδοση ήταν σχεδόν διπλάσια με 155 ίππους, αντί 85. Η επιτυχία της 8C στους 
αγώνες ήρθε άμεσα, με τη νίκη του Tazio Nuvolari στο Targa Florio του 1931. Δεκάδες νίκες θα ακολουθού-
σαν στο Mille Miglia, τη Monza, αλλά και το θρυλικό Le Mans, όπου η ειδική για την περίσταση έκδοση 8C 
2300 Le Mans ζύγιζε μόλις 1.000 κιλά και είχε τελική ταχύτητα άνω των 200χλμ./ώρα. Στον αγώνα του 1931 η 
Alfa Romeo κατέκτησε τη νίκη. Την επόμενη χρονιά τις δύο πρώτες θέσεις, ενώ το 1933 ο θρίαμβος απέκτησε 
επικές διαστάσεις, με τις 8C 2300 Le Mans να καταλαμβάνουν και τις τρεις θέσεις του βάθρου, με το μοντέλο 
το 1934 να κατακτά ακόμα μια τελευταία νίκη.

Ανάμεσα στις μόλις 188 8C 2300 που κατασκευάστηκαν, οι 9 ήταν της έκδοσης Le Mans, με μία να διασώ-
ζεται έως σήμερα. Αρχικά η Alfa Romeo προόριζε τη σειρά 8C αποκλειστικά για τους αγώνες, σύντομα όμως 
ξεκίνησε να πουλάει το πλαίσιο και τα μηχανικά μέρη σε ιδιώτες που στη συνέχεια τα έντυναν με τη βοήθεια 
κατασκευαστών όπως οι Zagato, Carrozzeria Touring, Carrozzeria Castagna και Carrozzeria Pinin Farina. 
Ανάμεσα στους τυχερούς ιδιοκτήτες αυτού του supercar που γεννήθηκε μέσα από τους αγώνες ήταν και η 
Βαρονέσα Maud Thyssen της οικογένειας Thyssen, o ιδρυτής της Piaggio, Andrea Piaggio και ο θρύλος των 
αγώνων, Tazio Nuvolari.  

ΣΈ ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΌΝΙΚΉ ΠΌΡΈΙΑ που ξεπερνά πλέον 
τα 112 χρόνια, η Alfa Romeo καθόρισε έναν μοναδικό 
σπορ χαρακτήρα που εκφράζει μέσα από τους 
αγώνες, αλλά και τα αυτοκίνητα παραγωγής. Μερικά 
από αυτά πέρασαν στην ελίτ των δημιουργιών της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, αποκτώντας δικαίως τον 
χαρακτηρισμό “supercar”.

S.Z./R.Z. – Πρόκληση  
στα καθιερωμένα (1989)
H S.Z. σχεδιάστηκε για να τραβήξει την προσοχή και αυτό δεν το 
έκρυβε. Χαμηλή, με σφηνοειδή μορφή και εξαιρετικά ψηλά την 
γραμμή στο προφίλ που χωρίζει τις γυάλινες επιφάνειες από τις 
μεταλλικές (beltline), η S.Z. ήταν το αποτέλεσμα ενός φιλόδοξου 
προγράμματος με τίτλο ES30 («Experimental Sportcar 3.0 litre»). 
Η παραγωγή του μοντέλου -το πρώτο που κατασκευάστηκε με τη 
χρήση συστημάτων CAD/CAM σε υπολογιστή- ανατέθηκε στην κα-
ροσερία Zagato, απ’ όπου προήλθε και το τελικό όνομα S.Z. (Sprint 
Zagato).

Το αμάξωμα από συνθετικά υλικά έντυνε τον θρυλικό V6 “Busso” 
που εφοδίαζε και την 75 3.0i Quadrifoglio Verde του 1987. Για την 
περίσταση η απόδοση έφτανε του 207 ίππους, οι οποίοι έφταναν 
στους πίσω τροχούς μέσω ενός 5ταχυτου κιβωτίου τοποθετημένου 
πριν τον πίσω άξονα. Η συνολική παραγωγή σχεδόν 1.000 μονά-
δων συμπεριλάμβανε και την εξίσου ξεχωριστή και πιο σπάνια R.Z. 
(Roadster Zagato). Οι S.Z./R.Z. θεωρούνται πραγματικά supercars, 
όχι μόνο λόγω των επιδόσεων ή και των καινοτόμων τεχνολογιών 
που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σχεδίαση και παραγωγή τους, αλλά 
γιατί κατάφεραν να προκαλούν σε κάθε εμφάνισή τους. Επίσης σε 
επίπεδο σχεδίασης μπορεί κανείς να δει μέχρι και σήμερα την επιρ-
ροή τους μέσα από τη νέα φωτεινή υπογραφή των 3+3 φωτιστικών 
σωμάτων που χαρακτηρίζουν την Tonale, αλλά και τις νέες Giulia 
και Stelvio.

33 Stradale – Ορίζοντας  
την ομορφιά (1967)
Η ιστορία της 33 Stradale ξεκινά επίσης μέσα από τους αγώνες. 
Η οικογένεια «33» γεννήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1960 με 
στόχο να κυριαρχήσει στους αγώνες. Με το πέρασμα του χρόνου 
απέκτησε πολλά μέλη, τα περισσότερα καθαρόαιμα αγωνιστικά, ενώ 
μια σειρά πρωτοτύπων τόνισαν την προσαρμοστικότητα του μοντέ-
λου, αλλά και τη δημιουργικότητα των σχεδιαστών. Η 33 Stradale 
αναμφίβολα ήταν το πλέον κομψό και αριστοκρατικό δείγμα της 
οικογένειας, με την αποκάλυψή της τον Αύγουστο του 1967 να γοη-
τεύει όσο τίποτα άλλο που είχε παρουσιαστεί στο χώρο της αυτοκι-
νητοβιομηχανίας μέχρι τότε.

Η αριστοτεχνική σχεδίασή της 
είναι δημιούργημα του Franco 
Scaglione από τη Φλωρεντία, ο 
οποίος χρησιμοποίησε όλες τις 
τεχνικές του γνώσεις και την αι-
σθητική του τόλμη. Το αποτέλεσμα 
είναι ένα πραγματικό αριστούργη-
μα στιλ, αεροδυναμικής απόδοσης 
και λειτουργικότητας. Επίσης η 
33 Stradale είναι και τεχνολογικά 
καινοτόμα, αφού για πρώτη φορά 
σε ένα αυτοκίνητο δρόμου οι 
πόρτες ανοίγουν προς τα πάνω, 
επιτρέποντας την ευκολότερη πρό-
σβαση σε ένα όχημα που το ύψος 
του δεν ξεπερνά το ένα μέτρο. 
Το αμάξωμα αγκαλιάζει σχεδόν 
ασφυκτικά το ατσάλινο σωληνωτό 
πλαίσιο και τον δίλιτρο V8 ατμο-
σφαιρικό κινητήρα από αλουμίνιο 
και μαγνήσιο, με την αεροδυνα-
μική σιλουέτα σε συνδυασμό με 
τους 230 ίππους του κινητήρα και 
το εξαιρετικά χαμηλό βάρος (πε-
ρίπου 700 κιλά) να εξασφαλίζουν 
τελική ταχύτητα 260χλμ./ώρα και 
επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα σε 5,5 
δευτερόλεπτα.

Μόλις 18 μοναδικές 33 Stradale 
γεννήθηκαν, κάθε μία λίγο 
διαφορετική αφού η κατασκευ-
ή τους ήταν χειροποίητη. Με 
έμφαση στις αναλογίες και τους 
όγκους, λιτές γραμμές και επιβλη-
τική παρουσία που καθορίζει η 
κομψότητα και η ισορροπία και 
όχι ο εύκολος εντυπωσιασμός, η 
33 Stradale είναι ένα πραγματικό 
supercar που αποτελεί διαχρονικό 
σύμβολο και τυπικό παράδειγμα 
της φιλοσοφίας της Alfa Romeo.

8C Competizione –  
Εκθαμβωτική νοσταλγία (2007)
Το πνεύμα της μυθικής 33 Stradale σε επίπεδο αισθητικής είναι 
περισσότερο από εμφανές στην 8C Competizione, παρά τα χρόνια 
που τις χωρίζουν και τις διαφορετικές αρχιτεκτονικές τους. Η 8C 
Competizione είναι ένα supercar που ακολουθεί τη διάταξη, κινη-
τήρας εμπρός – κίνηση πίσω, με τη δύναμη να μεταφέρεται μέσω 
ενός τοποθετημένου πριν το πίσω διαφορικό κιβωτίου ταχυτήτων 
(transaxle). Η παρουσίαση της πρωτότυπης 8C Competizione στην 
έκθεση αυτοκινήτου της Γενεύης το 2003 δεν άφησε κανέναν 
ασυγκίνητο, επιβάλλοντας στην ουσία στη μάρκα να προχωρήσει 
με την περιορισμένη παραγωγή του μοντέλου που σχεδίασε ο τότε 
επικεφαλής του Centro Stile Alfa Romeo, Wolfgang Egger.

Οι μόλις 500 μονάδες κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο της 
Maserati στη Modena, με το αυτοκίνητο να αποτελεί ένα μείγμα 
εξωτικών συστατικών. Το πλαίσιο προερχόταν από την Dallara, το 
σύστημα πέδησης με επιρροές από την Formula 1 είχε την υπογρα-
φή της Brembo, ενώ η Sparco κατασκεύαζε τα πανέμορφα καθίσμα-
τα από ανθρακονήματα με τη δερμάτινη επένδυση.

Ακόμα ένα σημείο που δικαιολογούσε απόλυτα τον χαρακτηρισμό 
“supercar” ήταν ατμοσφαιρικός V8 κινητήρας με την υπογραφή 
της Ferrari. Οι 450 ίπποι έδιναν τελική ταχύτητα σχεδόν 300χλμ./
ώρα στην 8C Competizione και επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα σε 
λιγότερο από 4 δευτερόλεπτα. Η επιτυχία της 8C Competizione 
οδήγησε στη δημιουργία και της ανοικτής έκδοσης, 8C Spider που 
επίσης κατασκευάστηκε σε 500 μονάδες. Με αντίστοιχα μηχανικά 
μέρη οι επιδόσεις ήταν εξίσου καταιγιστικές και παρά την ελαφρώς 
μικρότερη τελική ταχύτητα, η 8C Spider δεν είχε καθόλου λιγότερη 
γοητεία από την «αδερφή» της με την κλειστή οροφή.

8C – Οι αγώνες επιβάλουν  
την παρουσία τους  
στους δρόμους (1931)

Montreal – Φουτουρισμός  
και επιδόσεις (1970)
Η Montreal αποτελεί ένα μοναδικό δείγμα στην ιστορία των 
supercars της Alfa Romeo, από την άποψη ότι δεν γεννήθηκε 
μέσα από την αναζήτηση των απόλυτων επιδόσεων, αλλά μέσα 
από ένα άλλο πεδίο που διαπρέπει η μάρκα: το στιλ. Το 1967, στη 
Διεθνή Έκθεση του Μόντρεαλ, οι διοργανωτές επέλεξαν την Alfa 
Romeo ανάμεσα σε όλους τους κατασκευαστές για να δημιουρ-
γήσει ένα αυτοκίνητο που θα εξέφραζε «την υψηλότερη προσδο-
κία του σύγχρονου ανθρώπου όσον αφορά στην αυτοκίνηση».

Στο στούντιο του Bertone ο 29χρονος τότε Marcello Gandini 
σχεδίασε ένα χαμηλό, κομψό και με αεροδυναμικές γραμμές 
coupé. Η πρωτοτυπία του σχεδίου σε μεγάλο βαθμό οφειλόταν 
στη χαμηλή εμπρός μάσκα και το καπό που κάλυπτε εν μέρει τα 
φωτιστικά σώματα κάτω από μια σειρά «βλεφαρίδες», οι οποίες 
εκτός των άλλων βελτίωναν την αεροδυναμική απόδοση. Το 
έντονα κεκλιμένο παρμπρίζ, οι σχήματος “L” πόρτες και οι έξι 
εισαγωγές αέρα στις πίσω κολόνες αποτελούσαν μερικά από τα 
σχεδιαστικά στοιχεία που εξελίχθηκαν σε πραγματικό θρύλο για 
το χώρο του σχεδιασμού αυτοκινήτων.

Στο αυτοκίνητο παραγωγής για την τοποθέτηση του V8 κινητήρα 
από την 33 Stradale, ο Marcello Gandini αναγκάστηκε να ψηλώ-
σει το καπό, χωρίς όμως να «βλάψει» την αισθητική αρτιότητα 
της αρχικής του δημιουργίας. Την περίοδο 1970 – 1977 συνολι-
κά κατασκευάστηκαν 3.925 Montreal, με το πλέον πολυπληθές 
supercar της Alfa Romeo να συνεχίζει μέχρι σήμερα να γοητεύει 
με την φουτουριστική του προσέγγιση πάνω στο θέμα της από-
δοσης.
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Τεχνικές δυσκολίες και εμπόδια
Σύμφωνα με την Pascaline, η εφεύρεση της κάρτας hands-free “ήταν μια 
μεγάλη πρόκληση με αρκετό ρίσκο”. Παρά το ρεκόρ των 5 αστέρων στις 
δοκιμές πρόσκρουσης του Euro NCAP, τους μήνες που ακολούθησαν το 
λανσάρισμά του, το Laguna II αντιμετώπισε αρκετές τεχνικές δυσκολίες. 
Το ίδιο συνέβη και με την πρώτη έκδοση της κάρτας hands-free. Το σήμα 
της παρεμποδίζονταν από διάφορα αντικείμενα στο κοντινό περιβάλλον, 
όπως τα φώτα neon που υπήρχαν συχνά σε κλειστά γκαράζ. Αυτή η τε-
χνολογία τότε βρισκόταν ακόμα σε νηπιακό στάδιο και παρά την εμπε-
ριστατωμένη έρευνα που βασίστηκε σε πάνω από 6.000 συνεντεύξεις με 
πελάτες, η Renault δεν είχε και πολύ χρόνο για να πραγματοποιήσει τις 
απαραίτητες δοκιμές σε πρωτότυπα, να προβλέψει κάθε πιθανή χρήση 
και, ακολούθως, να αντιμετωπίσει κάθε απροσδόκητο πρόβλημα.

Σε μία εντατική προσπάθεια ικανοποίησης των πελατών, οι μηχανικοί 
και οι σχεδιαστές της Renault ανασχεδίασαν το σύστημα από την αρχή, 
ώστε να προσφέρουν στη συνέχεια μία πιο ολοκληρωμένη λύση. Κάθε 
λειτουργία της κάρτας ήταν αποτέλεσμα μίας πρόκλησης που αντιμετώ-
πισαν οι μηχανικοί της Renault. Για παράδειγμα στην πορεία χρειάστηκε 
μια διασφάλιση της στεγανότητας της κάρτας hands-free, αφού πολλοί 
άνθρωποι ξεχνούν την κάρτα στην τσέπη του παντελονιού ή του σακα-
κιού τους και μετά να τα βάζουν στο πλυντήριο.

Επίσης η θήκη έγινε πιο ανθεκτική, αφού άλλη μία κακή συνήθεια μερι-
κών πελατών είναι να βάζουν την κάρτα στην πίσω τσέπη του παντελο-
νιού τους και στη συνέχεια να κάθονται πάνω της. Ακόμη, σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας της κάρτας ή αν η κάρτα έμενε από μπαταρία, η Renault 
έκρυψε μέσα στη θήκη ένα μικρό κλειδί για τη μίζα, που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για το χειροκίνητο άνοιγμα των θυρών.

Επειδή σε μία οικογένεια μπορεί να υπήρχαν πολλά άτομα που χρησι-
μοποιούν το ίδιο αυτοκίνητο, η Renault επέλεξε να προσφέρει έως και 
τέσσερις κάρτες ανά όχημα. Κάθε κάρτα είχε επίσης αποθηκευμένες τις 
προσωπικές ρυθμίσεις του ιδιοκτήτη της (ρυθμίσεις ραδιοφώνου, θέση 
καθίσματος, κλιματισμός κ.λπ.) Τέλος, για να εξοικονομήσει χρόνο στους 
πελάτες όταν στέλνουν το αυτοκίνητό τους στο συνεργείο για διαγνω-
στικό έλεγχο, η κάρτα hands-free αποθηκεύει πληροφορίες, όπως τον 
αριθμό πλαισίου και την πινακίδα του αυτοκινήτου, λεπτομέρειες σχετικά 
με τον ιδιοκτήτη, τον εξοπλισμό, τα χιλιόμετρα, ακόμη και την πίεση των 
ελαστικών. Αυτό έγινε ένα είδος «διαβατηρίου του αυτοκινήτου».

20 χρόνια εξέλιξης
Καθόλη τη διάρκεια των 20 ετών από τη δημιουργία της, η κάρτα hands-
free της Renault υπέστη συνεχείς τροποποιήσεις. Τόσο στην εμφάνιση, 
όσο και στην τεχνολογία της.  Το 2001, η πρώτη της έκδοση κατασκευα-
ζόταν με εξοπλισμό της προμηθεύτριας εταιρείας Valeo και έγινε γνωστή 
ως η «πρακτική» κάρτα. Όποιος κρατούσε την κάρτα μπορούσε να κλει-
δώσει και να ξεκλειδώσει το αυτοκίνητο πατώντας ένα κουμπί είτε πάνω 
στην κάρτα, ή στη χειρολαβή της πόρτας. Η στάνταρ εκδοχή χρησίμευε 
σαν remote control ή μπορούσε να αναβαθμιστεί σε μοντέλο ‘hands-
free’. Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, στην κεντρική κονσόλα υπήρχε μία 
σχισμή για την κάρτα και ένα πλήκτρο για την εκκίνηση του κινητήρα.

Το 2007, η Renault παρουσίασε τη ‘μαγική’ κάρτα. Κρατώντας την προ-
σωπική του κάρτα, ο οδηγός χρειαζόταν μόνο να πιάσει τη χειρολαβή για 
να ξεκλειδώσουν όλες οι πόρτες του αυτοκινήτου. Από τότε, αφαιρέθηκε 
από το εσωτερικό και η σχισμή για την τοποθέτηση της κάρτας. 

Το 2015, η Renault παρουσίασε το Espace V, που διέθετε μία πιο αποτε-
λεσματική & εξελιγμένη έκδοση της κάρτας hands-free. Το συγκεκριμένο 
μοντέλο ενσωμάτωνε επίσης και μία νέα φωτιστική και ηχητική αλλη-
λουχία καλωσορίσματος. 

To 2019, το σύστημα έλαβε την πραγματική έννοια του όρου ‘hands-free’. 
Οι πόρτες του αυτοκινήτου κλειδώνουν και ξεκλειδώνουν αυτόματα, 
μόλις η κάρτα βρεθεί σε κοντινή απόσταση ή απομακρυνθεί αντίστοιχα 
από αυτό. 

Το νέο Megane E-TECH Electric τώρα έχει προχωρήσει ένα βήμα πα-
ραπέρα στη λειτουργία του hands-free. Χάρη στην υιοθέτηση κεραιών 
υψηλότερης απόδοσης, ο κάτοχος της κάρτας αναγνωρίζεται εγκαίρως 
εφόσον βρεθεί σε οποιαδήποτε θέση περιφερειακά του αυτοκινήτου. Η 
αλληλουχία καλωσορίσματος ενεργοποιείται καθώς πλησιάζει το αυτο-
κίνητο, ενώ οι αναδυόμενες χειρολαβές – που κανονικά είναι κρυμμένες 
στην επιφάνεια του αμαξώματος – εμφανίζονται, ενώ το πορτάκι για τη 
σύνδεση του βύσματος φόρτισης, ξεκλειδώνει αυτόματα.

Η κάρτα-κλειδί της 
Renault υπάρχει εδώ και 
20 χρόνια

ΜΠΌΡΈΙ ΑΡΧΙΚΑ να θύμιζε gadget του 
πράκτορα 007, ωστόσο η κάρτα hands-free 
της Renault σταδιακά αποδείχτηκε ένα πολύ 
χρήσιμο αξεσουάρ για πολλά αυτοκίνητα.

Ηλεκτρικά παράθυρα, υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυν-
σης, air-conditioning, κάμερα οπισθοπορείας, GPS... ένα 
μικρό δείγμα όλων των εφευρέσεων που άλλαξαν την 
ουσία των σύγχρονων αυτοκινήτων, φέρνοντας τεράστιες 

αλλαγές στην καθημερινότητα των οδηγών. Ορισμένες συνέβαλαν 
στην αναβάθμιση της ασφαλείας, άλλες επαναπροσδιόρισαν τα 
πρότυπα της άνεσης. Η κάρτα hands-free έκανε ευκολότερη τη χρή-
ση του αυτοκινήτου. Σχεδιάστηκε για πρώτη φορά από τη Renault 
πριν 20 χρόνια και, παρά τις μικρές αναποδιές κατά τη διάρκεια 
της πορείας της, έτυχε μεγάλης αποδοχής από τους καταναλωτές.

Στην αρχή η κάρτα-κλειδί ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό και αμφιλε-
γόμενο, που σταδιακά όμως ακολούθησαν αρκετοί κατασκευαστές. 
Μάλιστα κατέληξε να αποτελεί μέρος του στάνταρ εξοπλισμού πολ-
λών αυτοκινήτων. Όπως έγινε και με το hatchback, που διαδόθηκε 
ευρέως στις αρχές της δεκαετίας του 60, αυτό το μικρό αντικείμενο 
– που είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από μία πιστωτική κάρτα – αποτέ-
λεσε μία από τις κορυφαίες καινοτομίες της Renault, αφήνοντας το 
στίγμα της στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Μικρά πράγματα που έφεραν  
μεγάλες αλλαγές
Όλα ξεκίνησαν το 2001. Η Renault ήταν έτοιμη να ξεκινήσει τις 
πωλήσεις του Laguna II, του σεντάν που προοριζόταν να ενσαρ-
κώσει την έννοια του ‘lifestyle’ αυτοκινήτου του 21ου αιώνα. 
Εντούτοις, οι σχεδιαστές του αισθάνθηκαν ότι από το αυτοκίνητο 
έλλειπαν μερικά ακόμα χαρακτηριστικά. Λίγο καιρό πριν το επίση-
μο λανσάρισμά του, ο Bernard Dumondel, επικεφαλής προϊόντος 
για το Laguna II, έμενε σε ένα ξενοδοχείο στο Λουξεμβούργο. 
Ανοίγοντας το δωμάτιό του με μία μαγνητική κάρτα, συνέλαβε την 
ιδέα: γιατί να μη χρησιμοποιούμε μία ανέπαφη κάρτα, αντί για το 
συμβατικό κλειδί, για το ξεκλείδωμα ενός αυτοκινήτου; Κάπως έτσι 
γεννήθηκε η ιδέα πίσω από την κάρτα hands-free.

Ο Bernard παρουσίασε ένα πρωτότυπο της ιδέας του στον διευ-
θυντή του προγράμματος, η ιδέα αυτή συνάρπασε τα διευθυντικά 
στελέχη της Renault (μεταξύ των οποίων και τον ίδιο τον Louis 
Schweitzer, τον μετέπειτα CEO της Renault) και τελικά το όλο 
project εγκρίθηκε, υιοθετήθηκε και η ευρεσιτεχνία κατοχυρώθηκε.

Μετά το Renault 16 TX του 1973 – το πρώτο γαλλικό αυτοκίνητο 
με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές και κεντρικό κλείδωμα – και το 
Renault Fuego του 1982, με τις επαναστατικές κλειδαριές με τηλε-
χειρισμό, το Laguna II ήταν το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγω-
γής που εφοδιαζόταν με κάρτα hands-free. Αρχικά αναφερόταν ως 
το «όχημα χωρίς κλειδί». Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Renault 
βελτίωσε το συγκεκριμένο αξεσουάρ και το συμπεριέλαβε στον εξο-
πλισμό των μοντέλων Espace και Vel Satis. Στη συνέχεια βοήθησε 
στην εξάπλωσή του, καθώς υιοθετήθηκε από τα μοντέλα ολόκληρης 
της γκάμας της, από το Clio και το Scenic, μέχρι το Megane.

Ευκολία πρόσβασης 
Σήμερα η κάρτα κλειδί κάνει πολλά περισσότερα από ένα απλό 
κλειδί. Ναι, έχει τα τυπικά μπουτόν κλειδώματος/ξεκλειδώματος, 
ωστόσο η χρήση της έχει απλοποιηθεί με την πάροδο των χρόνων. 
Ο οδηγός, απλά θα πρέπει να έχει την κάρτα στην τσέπη του, στην 
τσάντα του ή οπουδήποτε μαζί του. Το αυτοκίνητο έτσι ξεκλειδώνει 
αυτόματα όταν ο οδηγός πλησιάζει και κλειδώνει αυτόματα όταν 
απομακρυνθεί.

Πως όμως γίνεται αυτό; Μέσα στο μινιμαλιστικό σχεδιασμό της 
κάρτας hands-free, κρύβεται ένα εξελιγμένο ηλεκτρονικό σύστημα. 
Αυτό έχει προγραμματιστεί να επικοινωνεί συνεχώς με το αυτο-
κίνητο το οποίο εξοπλίζει. Όταν ο χρήστης πλησιάζει στο όχημα, 
η κάρτα ανιχνεύεται από δέκτες-πομπούς που βρίσκονται στο 
αυτοκίνητο. Όταν το όχημα στέλνει σήμα ‘ping’ στην κάρτα με 
αίτημα επαλήθευσης, εκπέμπει ένα ραδιοσήμα που περιέχει έναν 
κωδικό πρόσβασης. Εάν το αυτοκίνητο αναγνωρίσει τον κωδικό, 
ξεκλειδώνει τις πόρτες. Όλα αυτά χρειάζονται μόνο 80 χιλιοστά του 
δευτερολέπτου. Ταχύτερα από την κίνηση των βλεφάρων!

Όταν το άτομο που κρατά την κάρτα hands-free βγαίνει από το 
αυτοκίνητο, ο ενσωματωμένος υπολογιστής συνεχίζει να στέλνει 
σήμα ‘ping’ στην κάρτα σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να δει 
αν ο χρήστης βρίσκεται ακόμα κάπου κοντά. Όταν η κάρτα δεν 
ανταποκρίνεται πλέον, ο υπολογιστής κλειδώνει αυτόματα όλες τις 
πόρτες.

Τι θα φέρει το μέλλον της κάρτας;
Στις επάλξεις της τεχνολογικής καινοτομίας, η Renault κατέβαλε, τα τελευταία χρόνια, συνεχείς προσπάθειες για να κάνει ακόμα πιο εύκολη τη χρήση της 
κάρτας hands-free. Τα ηλεκτρονικά μέρη της έγιναν ακόμα πιο μικρά. Η εμβέλειά της έχει αυξηθεί και η ζωή της μπαταρίας της έχει βελτιστοποιηθεί. Και σε 
ό,τι αφορά στην ασφάλεια, οι πρόσφατες αναβαθμίσεις έχουν καταστήσει το σύστημα ακόμα πιο δύσκολο στο «χακάρισμα». 

Καθώς τα smartphones τείνουν να αντικαταστήσουν τις κάρτες, η Renault επέλεξε να αξιοποιήσει τις νέες δυνατότητές της, χωρίς να εγκαταλείψει την ιδέα 
της κάρτας hands-free. Το αντίθετο μάλιστα. Το 2021, οι παραγγελίες εξοπλισμού των αυτοκινήτων της Renault, αποδεικνύουν ότι οι πελάτες αγαπούν πολύ 
αυτό το αξεσουάρ, καθώς αυτό επιλέχθηκε ως στοιχείο εξοπλισμού στα 2/3 των οχημάτων Renault που πουλήθηκαν. Σε ορισμένα μοντέλα, όπως το ZOE και 
το Espace, το ποσοστό αυτό φτάνει στο 100%. Σε άλλα όπως το Scenic, το Captur, το Kadjar, το Talisman, το Koleos και το Arkana, ξεπέρασε το 90%.



20                        •  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022  •                         21

Ή BMW ΈΙΣΑΓΈΙ στα μοντέλα 
της τεχνολογία ψηφιακού 
κλειδιού για smartphone, 
καθιστώντας ασφαλής 
και εύκολη τη διαδικασία, 
ανοίγοντας ορίζοντες προς 
νέες χρήσεις, ακόμα και “κοινή 
χρήση” κλειδιών με φίλους.

Στο παγκόσμιο συνέδριο προγραμματι-
στών της Apple ανακοινώθηκε ότι η 
BMW θα είναι η πρώτη στην αυτο-
κινητοβιομηχανία που θα παρέχει τη 

δυνατότητα στους κατόχους οχημάτων της να 
χρησιμοποιούν το iPhone ως ένα πλήρως ψηφι-
ακό κλειδί. Με το BMW Digital Key για iPhone 
οι οδηγοί μπορούν να ξεκλειδώνουν και στη 
συνέχεια να εκκινούν τον κινητήρα, απλά τοπο-
θετώντας το iPhone στην ειδική υποδοχή για 
smartphone και πατώντας το μπουτόν “start”.

Η εγκατάσταση του Digital Key μπορεί να 
γίνεται μέσω της σχετικής εφαρμογής της 
BMW (Smartphone App), ενώ ο ιδιοκτήτης του 
οχήματος μπορεί να μοιράζεται την πρόσβαση 
με έως 5 φίλους. Δίνεται βεβαίως και δυνατό-
τητα προσαρμοσμένης πρόσβασης για νεαρούς 
οδηγούς που περιορίζει την τελική ταχύτητα, 
την ιπποδύναμη, τη μέγιστη ένταση του ραδι-
οφώνου και άλλα. Η διαχείριση της πρόσβασης 
γίνεται από το εσωτερικό του αυτοκινήτου και 
μέσω της εφαρμογής Apple Wallet. Μάλιστα η 
Apple δίνει και πλήρη συμβατότητα του κλει-
διού μέσω του ρολογιού Apple Watch.

Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Digital Key 
για iPhone δίνεται σε 45 χώρες για μία ευρεία 
γκάμα μοντέλων: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, 
X5M, X6M και Z4 που θα κατασκευάζονται 
μετά την 1η Ιουλίου του 2020. Συμβατά μοντέ-
λα iPhone θα είναι τα iPhone XR, iPhone XS 
ή μεταγενέστερα και Apple Watch Series 5 ή 
μεταγενέστερα. 

Το BMW Digital Key  
διαθέσιμο και για Android 
smartphones
Πρόσφατα η BMW ανακοίνωσε τη διάθεση του 
Digital Key και για smartphones με λειτουργικό 
σύστημα Android. Με αυτή την αναβάθμιση, 
ο αριθμός συμβατών μοντέλων smartphone 
αυξάνεται και, κατά συνέπεια, και ο αριθμός 
των οδηγών BMW που θα μπορούν να χρη-
σιμοποιούν το “ψηφιακό κλειδί” στο μέλλον. 
Το BMW Digital Key διατίθεται για Android 
smartphones, ξεκινώντας με τη Σειρά Samsung 
Galaxy S21 και τα Google Pixel 6 και 6 Pro.

Ψηφιακό κλειδί για 
τα μοντέλα της BMW, 
απευθείας στο κινητό

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαμοιρασμός  
“κλειδιού” μεταξύ  
συσκευών iPhone  
και Android
Επίσης η τελευταία αναβάθμιση 
της υπηρεσίας BMW Digital Key 
παρέχει δυνατότητα κοινής χρήσης 
ενός ψηφιακού κλειδιού BMW σε 
πλατφόρμες μεταξύ συσκευών iPhone 
και Android. Στο παρελθόν, τα κλειδιά 
μπορούσαν να διαμοιράζονται μόνο 
μέσω του Apple iMessage. Δεν χρει-
άζεται πλέον να χρησιμοποιείται μία 
συγκεκριμένη εφαρμογή ή μια προκα-
θορισμένη μέθοδος μεταβίβασης. Το 
αντίθετο, τα κλειδιά μπορούν εύκολα 
να μεταβιβάζονται σε φίλους ή συγγε-
νείς από το wallet χρησιμοποιώντας 
την εγγενή λειτουργία “share” που 
είναι γνωστή από πολλές εφαρμογές.

Αυτό σημαίνει ότι η κοινοχρησία 
ενός ψηφιακού κλειδιού αυτοκινήτου 
BMW έχει πλέον την απλή μορφή 
αποστολής ενός συνδέσμου. Το κλειδί 
μπορεί να αποστέλλεται μέσω e-mail, 
SMS ή οποιασδήποτε άλλης υπη-
ρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων, π.χ. 
WhatsApp. Ο παραλήπτης δεν απαι-
τείται να διαθέτει κάποια συγκεκριμέ-
νη εφαρμογή, ούτε το γνωστό BMW 
ID. Για την προσθήκη του ψηφιακού 
κλειδιού στο wallet του, απλά κάνει 
κλικ στον σύνδεσμο. Εάν ο κάτοχος 
και ο παραλήπτης στέκονται ο ένας 
δίπλα στον άλλον, το κλειδί μπορεί 
επίσης να διαμοιραστεί μέσω Apple 
AirDrop ή Android Nearby Share. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, για λόγους 
ασφαλείας, ενδέχεται να χρειαστεί η 
εισαγωγή ενός κωδικού ενεργοποίη-
σης στο όχημα, τον οποίο ο αποστολέ-
ας θα μπορεί να αποκαλύπτει ιδανικά 
στον παραλήπτη μέσω διαφορετικού 
καναλιού. Μόλις ληφθεί ένα ψηφιακό 
κλειδί σε ένα iPhone, ο παραλήπτης 
μπορεί να το προσθέσει σε ένα Apple 
Watch το ίδιο εύκολα.

Αυτή η νέα λειτουργία είναι διαθέσι-
μη για όλα τα νέα οχήματα με BMW 
Digital Key. Παλαιότερα, κατάλληλα 
εξοπλισμένα οχήματα θα μπορούν 
να κάνουν πλήρη χρήση αυτής της 
δυνατότητας μόλις το λογισμικό τους 
ενημερωθεί σε κατάσταση «22-11» 
ή νεότερη έκδοση μέσω Remote 
Software Upgrade (Απομακρυσμένη 
Αναβάθμιση Λογισμικού). Ο διαπλατ-
φορμικός διαμοιρασμός θα είναι αρχι-
κά διαθέσιμος για συμβατές συσκευές 
iPhone (με λειτουργικό iOS 16.1 ή 
μεταγενέστερο) και smartphone της 
Google (Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, 
Pixel 6, Pixel 6 Pro με Android 13 ή 
μεταγενέστερο), ενώ σύντομα θα ακο-
λουθήσουν μοντέλα της Samsung.

Αυτή η τελευταία αναβάθμιση 
αποτελεί το αποτέλεσμα μιας 
στενής συνεργασίας μεταξύ της 

BMW και των συνεργατών της, 
Apple, Google και Samsung 

υπό την ομπρέλα του Car 
Connectivity Consortium 
(CCC). Αυτό σηματοδοτεί 
ένα ακόμα ορόσημο για 
το ψηφιακό κλειδί BMW 

Digital Key στο δρόμο για 
την ολοκλήρωση της διαλειτουρ-

γικότητας μεταξύ πλατφορμών, και 
προς τη διασφάλιση της κατάστασης 
των smartphone ως ψηφιακών κλει-
διών οχημάτων.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

5 κοινά λάθη 
κατά την 
οδήγηση  
στο χιόνι
ΣΤΉΝ ΈΛΛΑΔΑ ΤΌ ΧΙΌΝΙ δεν αποτελεί μέρος 
της καθημερινής μας ζωής τώρα το χειμώνα. 
Ωστόσο, καλό είναι να έχουμε κατά νου μερικά 
πολύ απλά πράγματα που θα κάνουν τη ζωή 
μας πιο εύκολη και πιο ασφαλή.

1. Δεν προετοιμαζόμαστε σωστά
Οι Έλληνες είναι γεγονός ότι είμαστε αυτό που λέμε “της τελευταίας 
στιγμής” και γι αυτό θα πρέπει να έχουμε το αυτοκίνητο -και τους 
εαυτούς μας- έτοιμους για το ενδεχόμενο μιας χιονόπτωσης. Άλλω-
στε χειμώνας είναι, καλό είναι να μπούμε στο κλίμα. Έτσι λοιπόν θα 
πρέπει να έχουμε προνοήσει ώστε τα ελαστικά στο αυτοκίνητο μας να 
μην είναι φαγωμένα ή να έχουμε προμηθευτεί τις λεγόμενες αλυσίδες 
χιονιού. Γιατί την τελευταία στιγμή θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
πάμε και να αγοράσουμε αλυσίδες, δεδομένου ότι χιονίζει και μας 
πιάνει κυριολεκτικά στον ύπνο. Αλλά και είναι πιθανό και άλλοι οδη-
γοί να είναι στην ίδια κατάσταση με εμάς.

Έτσι η εύρεση αλυσίδων ίσως είναι δύσκολη υπόθεση και θα μας 
κοστίσει περισσότερο την τελευταία στιγμή. Καλό θα είναι να έχου-
με μαζί στο αυτοκίνητο γάντια εργασίας, αντιψυκτικό στο πλυστικό 
υγρό και μια ξύστρα πάγου για να καθαρίσουμε τα τζάμια εύκολα και 
γρήγορα.

2. Οδηγούμε κοντά στα υπόλοιπα 
αυτοκίνητα
Ένα πολύ κοινό λάθος είναι να πηγαίνουμε πολύ κοντά στα υπόλοιπα 
αυτοκίνητα, γιατί πολύ απλά είμαστε άμαθοι στο χιόνι. Αυτό είναι 
το ίδιο ανόητο και επικίνδυνο με το να μην τηρούμε αποστάσεις 
ασφαλείας στις πολύ υψηλές ταχύτητες. Στο χιόνι όσο γρήγορα και να 
αντιδράσουμε, το αυτοκίνητο δεν είναι σε θέση να ακολουθήσει τις 
εντολές μας όπως στο στεγνό. Το φρενάρισμα ακόμη και το στρίψιμο 
απαιτούν πολύ χώρο, οπότε καλό θα είναι να έχουμε άφθονο. Έτσι 
λοιπόν έχουμε κατά νου ότι οι νορμάλ αποστάσεις ασφαλείας θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιες με το χιόνι, αν όχι τριπλάσιες, 
παρέχοντας μας μια ελάχιστη απόσταση φρεναρίσματος της τάξεως 
των 6 δευτερολέπτων!

Για να το δούμε λίγο πρακτικά, για κάθε 15 km/h ταχύτητας που 
αναπτύσσουμε θα πρέπει να έχουμε απόσταση τουλάχιστον 4 αυτο-
κινήτων σε μήκος. Δηλαδή στα 45 km/h θα πρέπει να έχουμε κενό 
12 αυτοκινήτων από τον μπροστινό μας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για φανάρια, σήματα STOP, ακόμη και 
ανοιχτές καμπές στη διαδρομή μας, υπολογίζοντας το χώρο και το 
χρόνο που απαιτεί η κάθε μας ενέργεια.

3. Φοράμε τις αλυσίδες με την 
πρώτη νιφάδα χιονιού
Αυτό που κάνουν οι αλυσίδες χιονιού σε ένα όχημα 
είναι να προσφέρουν πρόσφυση όταν πατάνε πάνω 
στο μαλακό χιόνι. Συνεπώς και θα πρέπει να τις το-
ποθετούμε (στους κινητήριους τροχούς) μόνο όταν ο 
δρόμος μπροστά μας είναι καλυμμένος με χιόνι. Όχι 
σε βρεγμένο δρόμο, όχι σε στεγνό. Γιατί εκτός του 
ότι θα καταστρέψουμε τα ελαστικά του αυτοκινή-
του μας, δε θα έχουμε κανένα απολύτως όφελος σε 
πρόσφυση και θα ακουγόμαστε σαν τα άρματα με τις 
ερπύστριες που περνούν στη στρατιωτική παρέλαση.

4. Τρέχουμε και οδηγούμε όπως κάθε μέρα
Το ότι έχουμε τοποθετήσαμε αλυσίδες χιονιού στο αυτοκίνητό μας δε σημαίνει 
αυτομάτως και ότι τελείωσαν τα βάσανα μας. Οι αλυσίδες αποτελούν μόνο ένα 
μικρό βοήθημα πρόσφυσης. Αν δεν προσέχουμε και αναπτύσσουμε υπερβολικές 
ταχύτητες -σε ένα δρόμο καλυμμένο με χιόνι ακόμη και τα 50 km/h μπορούν να 
θεωρηθούν υπερβολική ταχύτητα- είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε στο χαντά-
κι. Και δε θα είναι ευχάριστο!

Επίσης δεν πατάμε δυνατά ή απότομα το φρένο και αντίστοιχα δεν κάνουμε 
απότομες κινήσεις στο τιμόνι. Έτσι “σπάει” η λεπτή ισορροπία της πρόσφυσης 
που πασχίζουν να διατηρήσουν τα ελαστικά ή οι αλυσίδες. Ένα απότομο φρε-
νάρισμα ή μια απότομη τιμονιά, στο χιόνι μπορεί να μεταφραστεί σαν καθόλου 
φρενάρισμα ή καθόλου τιμονιά. Έτσι απλά…

5. Έχουμε “τζίπ” άρα είμαστε ανίκητοι!
Πολλοί είναι αυτοί που οδηγώντας ένα SUV, νομίζουν πως δε χρειάζονται αλυσίδες 
και μπορούν να οδηγήσουν στο χιόνι σα να μη συμβαίνει τίποτα. Σήμερα η πλειοψη-
φία των SUV και Crossover μοντέλων είναι με κίνηση μόνο στους εμπρός τροχούς. 
Συνεπώς και έχουν τις ίδιες ακριβώς ικανότητες στο χιόνι με ένα οποιοδήποτε άλλο 
αυτοκίνητο. Ακόμη όμως και στα τετρακίνητα μοντέλα της αγοράς, οι αλυσίδες είναι 
απαραίτητες όταν ο δρόμος εμπρός είναι χιονισμένος.

Σαφώς και η τετρακίνηση είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι σε ένα συμβατι-
κό δικίνητο όχημα και θα βοηθήσει σε ένα βαθμό στο να ξεκινήσουμε ή να βγάλουμε 
μια ανηφόρα. Όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να φρενάρουμε ή να στρίψουμε, οπότε 
και η τετρακίνησή μας δε θα κάνει τόσο μεγάλη διαφορά! Το βιβλίο του κατασκευαστή 
στα τετρακίνητα αυτοκίνητα αναφέρει που θα πρέπει να μπαίνουν οι αντιολισθητικές 
αλυσίδες, αν και το ιδανικότερο σενάριο είναι τα ελαστικά παντός καιρού ή ακόμη 
καλύτερα τα χιονολάστιχα. Μάλιστα τα χιονολάστιχα λειτουργούν καλύτερα και από τις 
αλυσίδες, ακόμη και στα αυτοκίνητα με κίνηση μόνο σε δύο τροχούς.
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