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Πόσοι θα  
αγοράζουν  
αυτοκίνητα  
στο μέλλον;

Η ΕΡΏΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΊΤΛΟΥ 
ΕΧΕΊ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΝΝΟΊΑ. 
Πόσοι θα μπορούν να 
αγοράζουν αυτοκίνητα στο 
μέλλον…; 

Οι τιμές αυξάνονται, τα αυτοκίνητα 
γίνονται πιο σύνθετα, πιο μεγάλα 
και εν τέλη προσφέρουν πολλά 
περισσότερα από όσα θα χρειαστείς 

ποτέ. Και επίσης… πόσοι θα αγοράζουν 
αυτοκίνητο στο μέλλον γιατί όντως θα θέλουν το 
μοντέλο της ιδιοκτησίας; 

Η αγορά αλλάζει, ο κόσμος γύρω της αλλάζει και 
οι νέοι χαράζουν τη δική τους πορεία. Μια πο-
ρεία που στα επόμενα χρόνια θα φέρει πιο κοντά 
στο επίκεντρο έννοιες όπως το “car sharing” ή 
το “pay per drive”.

Στην Ελλάδα βέβαια ακόμα πιστεύουμε ότι το 
αυτοκίνητο είναι status symbol. Το να παρ-
κάρεις στη γειτονιά ή στο cafe και να αφήνεις 
τα κλειδιά πάνω στο τραπέζι είναι επίδειξη 
δύναμης. Όσο πιο ακριβό ή όσο πιο γρήγορο 
το αυτοκίνητο, τόσο το καλύτερο! Κι όμως, ο 
κόσμος στρέφεται σε απλούστερους τρόπους. Οι 
νέοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, χωρίς 
να στοκάρουν ένα σεβαστό ποσό χρημάτων 
σε ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο έξω από μια 
καφετέρια. Και βεβαίως είναι και το κομμάτι της 
αυτόνομης οδήγησης που έρχεται να “σκοτώσει” 
την όποια οδηγική απόλαυση, σε αυτή την τερά-
στια στροφή που θα βιώσει η αυτοκίνηση μέσα 
στις δεκαετίες που έρχονται.

Αυτοκίνητα δηλαδή που ούτε θα είναι δικά σου, 
με το γνώριμο σημερινό μοντέλο της ιδιοκτησί-
ας, αλλά ούτε και εν τέλη θα τα οδηγείς ο ίδιος. 
Απλά θα πληρώνεις ένα συνδρομητικό πακέτο, 
μια υπηρεσία σαν το Netflix, που θα σου επιτρέ-
πει να χρησιμοποιείς αυτοκίνητα στις μετακι-
νήσεις σου. Και όσο πιο αυξημένες θα είναι οι 
ανάγκες σου, τόσο υψηλότερο και το συνδρομη-
τικό κόστος.

Επίσης, η αυτόνομη οδήγηση θα αλλάξει δρα-
ματικά τις επόμενες γενιές. Παιδιά που γεν-
νιούνται σήμερα, δε θα χρειαστεί να οδηγήσουν 
ποτέ. Ποτέ! Απλά ως ενήλικες θα είναι επιβάτες 
ενός συνδρομητικού και αυτόνομου αυτοκινή-
του. Εμείς οι petrolheads είμαστε πλέον είδος 
προς εξαφάνιση, ενώ δεν αποκλείεται μέσα στις 
επόμενες δεκαετίες να απαγορευτεί πλήρως η 
μη αυτόνομη οδήγηση σε δημόσιους δρόμους.

Σας φαίνονται περίεργα όλα αυτά; Σημειώστε 
τη σημερινή χρονιά και σε μια δεκαετία τα ξανά 
λέμε… όταν πλέον όλα αυτά θα είναι είτε σε 
εφαρμογή, είτε σε τροχιά εφαρμογής!

EDITORIAL

Το νέο Toyota Corolla Cross ήρθε να δώσει μια νέα προσθήκη 
στην οικογένεια Corolla. Μια crossover εκδοχή λοιπόν… που 
διευρύνει ιδανικά τη γκάμα του πιο επιτυχημένου εμπορικά 

αυτοκινήτου όλων των εποχών!

Η επιστροφή του περιστροφικού κινητήρα είναι γεγονός! Η Mazda 
αποκαλύπτει το MX-30 e-Skyactiv R-EV, όντως με ρότορα που 

τροφοδοτεί έναν ηλεκτροκινητήρα.

Το VW ID. BUZZ ήρθε να “σκοτώσει” τα SUV… ή τουλάχιστον τη 
βαρεμάρα που τα συνοδεύει!

Το όραμα της για το μέλλον της αυτοκίνησης αποκάλυψε η 
Peugeot με το εντυπωσιακό πρωτότυπο Inception που μοιάζει 

να βγήκε από ταινία φαντασίας.
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Το Jeep 
Avenger  
στην Ελλάδα
ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΗΛΕΚΤΡΊΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ στην ιστορία της 
Jeep ξεκινά την πορεία του στην 
Ελληνική αγορά σε τιμές από 
27.500 ευρώ!

Το Jeep Avenger ξεκινά την πορεία του στην 
Ελληνική αγορά, με άμεση δυνατότητα παραγ-
γελίας και τις πρώτες αφίξεις των αυτοκινήτων 
να αναμένονται εντός του 2ου τριμήνου του 

έτους. Το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας – ως 
μέγεθος τοποθετείται κάτω από το Renegade – είναι 
διαθέσιμο σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού: Avenger, 
Longitude, Altitude και Summit.

100% ηλεκτρικό, 100% Jeep
Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Jeep παρουσιάζει 
ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, το οποίο από πλευράς 
διαστάσεων τοποθετείται στη βάση της γκάμας της. 
Ένα ξεχωριστό SUV που σχεδιάστηκε ειδικά για την 
ευρωπαϊκή αγορά. Έχει συμπαγείς διαστάσεις με μήκος 
4,08μ, μπορεί να φιλοξενήσει έως και 5 άτομα, ενώ 
έχει 355 λίτρα αποσκευών.

To νέας γενιάς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης των 
400V συνδυάζει έναν ηλεκτροκινητήρα και μια νέα 
μπαταρία. Είναι το πρώτο σύστημα που παρουσιάζει 
η Emotors, η κοινοπραξία των Stellantis και Nidec 
Leroy-Somer Holding και αποδίδει 115 kW (156 ίπ-
ποι) και 260Nm ροπής. Η μπαταρία του έχει χωρητι-
κότητα 54 kWh και κατασκευάζεται από τη Stellantis, 
προσφέρει υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και εξαιρετική 
αναλογία ονομαστικής και ωφέλιμης χωρητικότητας. 
Συγκεκριμένα η μπαταρία αποτελείται από 17 μονάδες 
με συνολικά 102 στοιχεία (Lithium-Ion NMC 811) και 
εξασφαλίζει στο Avenger 400χλμ. αυτονομίας σε μικτές 
συνθήκες WLTP και 550χλμ. σε αστικές συνθήκες. Η 
νέα μπαταρία πέρασε ήδη με επιτυχία δοκιμές άνω 
των 2 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, είναι εξαιρετικά 
συμπαγής και δεν μειώνει τον διαθέσιμο εσωτερικό 
χώρο. Παράλληλα προστατεύεται ακόμα και στις εκτός 
δρόμου διαδρομές από τη μεγάλη απόσταση από το 
έδαφος, αλλά και μεταλλικές προστατευτικές ποδιές.

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

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

Ένα μοντέρνο Jeep
Η σχεδιαστική προσέγγιση του 
Avenger αποτελεί μια μοντέρ-
να εκδοχή του στιλ της Jeep σε 
συμπαγείς διαστάσεις. Η τυπική 
εμπρός μάσκα της Jeep με τις 7 
κάθετες γρίλιες, εξελίχθηκε σε μια 
πιο οριζόντια διάταξη. Τα τραπε-
ζοειδή φτερά επίσης επιτρέπουν 
τη μέγιστη ελευθερία άρθρωσης 
της ανάρτησης, ενώ όλα τα στοι-
χεία έχουν εξελιχθεί και με βάση 
τη βέλτιστη αεροδυναμική από-
δοση. Στο πίσω μέρος τα φωτιστι-
κά σώματα με το σχήμα “X” που 
έχει εμπνευστεί από τα κλασσικά 
δοχεία μεταφοράς καυσίμου, 
εφαρμόζονται στο Avenger στην 
πλέον μοντέρνα εκδοχή τους.

Με στόχο να μειωθούν οι ζημιές 
που προκύπτουν από συγκρού-
σεις με χαμηλή ταχύτητα, οι 
οποίες αντιστοιχούν στο 70% 
των περιπτώσεων στην Ευρώπη, 
το Avenger διαθέτει περιμετρικά 
προστατευτικές επιφάνειες, αλλά 
και φωτιστικά σώματα που επί-
σης προστατεύονται χάρη στον 
τρόπο τοποθέτησής τους μέσα 
στη μάσκα. Επίσης οι ποδιές στο 
κάτω μέρος του προφυλακτήρα 
είναι κατασκευασμένες από πο-
λυμερές υλικό με ενσωματωμένο 
το χρώμα, έτσι ώστε ακόμα και 
να χαραχθούν η ζημιά δεν είναι 
εμφανής.

Άνετο εσωτερικό
Το εσωτερικό του Avenger 
εκπέμπει στιλ, αλλά και χρηστι-
κότητα. Οι καθαρές και στιβαρές 
γραμμές είναι εμπνευσμένες από 
το Wrangler, ενώ η οριζόντια 
διάταξη περιλαμβάνει τους αερα-
γωγούς, τον κρυφό φωτισμό, αλλά 
και την οθόνη αφής των 10,25’’. 
Στο κάτω μέρος του ταμπλό η 
ανοικτή επιφάνεια προσφέρει 
άπλετο χώρο αποθήκευσης. Η 
κεντρική κονσόλα επίσης σχεδιά-
στηκε ώστε να προσφέρει όσο το 
δυνατόν περισσότερο χώρο, με 34 
λίτρα χωρητικότητας, εντυπωσι-
ακή τιμή σε σχέση με τα 15 λίτρα 
που κατά μέσο όρο προσφέρει ο 
ανταγωνισμός στην κατηγορία.

Εκδόσεις και εξοπλισμός
Η γκάμα του Avenger περιλαμβάνει τέσσερις εκδόσεις (Avenger, 
Longitude, Altitude και Summit), οι οποίες μπορούν να διαμορφωθούν 
περαιτέρω με μια σειρά πακέτων εξοπλισμού, αλλά και αυθεντικών 
αξεσουάρ, εξασφαλίζοντας την απόλυτη εξατομίκευση του αυτοκινήτου 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις κάθε αγοραστή. Κοινός παρονομαστής 
αποτελεί για όλες τις εκδόσεις το εξαιρετικά πλούσιο επίπεδο εξοπλι-
σμού άνεσης και ασφάλειας που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

φωτιστικά σώματα τεχνολογίας full-LED
ψηφιακό πίνακα οργάνων
ψηφιακή οθόνη συστήματος πολυμέσων 10,25’’
αυτόματο κλιματισμό
Selec-Terrain
Hill Descent Control
Το νέο Jeep Avenger είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελίες στην Ελ-
λάδα, με τιμές από 27.500 ευρώ, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες 
που προσφέρει το κρατικό πρόγραμμα επιδότησης “Κινούμαι Ηλεκτρικά 
Β”. Όλες οι εκδόσεις του μοντέλου καλύπτονται από 4ετή εργοστασιακή 
εγγύηση με ισχύ έως 160.000χλμ., ενώ η μπαταρία έχει 8ετή εγγύηση 
με ισχύ έως 160.000χλμ. Οι αφίξεις των πρώτων αυτοκινήτων στην 
Ελλάδα αναμένεται εντός του 2ου τριμήνου του έτους.

Οι τιμές
Avenger: 36.500 € (27.500 €)
Longitude: 38.000 € (29.000 €)
Altitude: 40.000 € (31.000 €)
Summit: 43.000 € (34.000 €)
*Σε παρένθεση η τιμή με όφελος κρατικού προγράμματος επιδότησης 
(8.000 ευρώ επιδότηση + 1.000 ευρώ για απόσυρση παλαιού αυτοκινή-
του).
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Το Volkswagen 
ID. Buzz διαθέσιμο 
στην Ελλάδα
ΤΟ ΛΑΝΣΑΡΊΣΜΑ ΤΟΥ VOLKSWAGEN ID. 
BUZZ σηματοδοτεί το reboot ενός εμβληματικού 
μοντέλου στην Ελλάδα, πλέον διαθέσιμο ως 
αμιγώς ηλεκτρικό!

Tο ηλεκτρικό Volkswagen ID. Buzz έφτασε στην Ελλάδα και αντι-
κατοπτρίζει μια νέα εποχή για την αυτοκίνηση. Tο εμβληματικό 
μοντέλο της Volkswagen διαθέτει μεγάλους χώρους για καθημε-
ρινές δραστηριότητες και ταξίδια, έχει αυτονομία έως 425 χλμ. 

και φορτίζεται σε ταχυφορτιστή σε περίπου 30 λεπτά (5 έως 80%). To ID. 
Buzz είναι ένα avant-garde όχημα για οικογένειες, δραστήριους ανθρώ-
πους και επιχειρήσεις.

Το ID. Buzz συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός πολυεργαλείου με ένα 
από τα πιο επιτυχημένα σχέδια όλων των εποχών. Ο ηλεκτροκινητήρας 
του αποδίδει 150 kW (204 PS) και 310 Nm ροπής, προσφέροντας αμε-
σότητα και καλή απόκριση. Η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς 
(όπως στο αυθεντικό Bulli), ενώ το σύστημα διεύθυνσης είναι επίσης 
απαλλαγμένο από οποιαδήποτε επιρροή από το σύστημα μετάδοσης 
κίνησης. Η μπαταρία των 77 kWh είναι ενσωματωμένη στο δάπεδο, 
χαμηλώνοντας το κέντρο βάρους για ουδέτερη οδική συμπεριφορά. Χάρη 
στους μεγάλους θόλους των τροχών, ο κύκλος στροφής είναι μικρός, μό-
λις 11,1 μέτρα. Όλα αυτά καθιστούν το ID. Buzz το ιδανικό όχημα ακόμη 
και για το αστικό περιβάλλον!

Φόρτιση και αυτονομία
Στον συνδυασμένο κύκλο WLTP η αυτονομία του ID. Buzz είναι έως και 
425 χλμ. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί στο σπίτι, στην εργασία ή σε 
δημόσια σημεία φόρτισης AC χρησιμοποιώντας 11 kW. Στους σταθ-
μούς ταχείας φόρτισης DC η ισχύς εξόδου φτάνει έως και τα 170 kW 
και μπορεί να ολοκληρώσει μια φόρτιση σε 30 λεπτά (από 5 έως 80%). 
Είναι επίσης δυνατό σε συμβατούς σταθμούς ταχείας φόρτισης DC να 
φορτιστούν τα δύο μοντέλα μέσω του «Plug & Charge». Αυτά επικοινω-
νούν με το σταθμό μέσω του βύσματος φόρτισης – η ενεργοποίηση και η 
χρέωση εκτελούνται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να χρεωθούν κάρτες 
ή εφαρμογές.

Τεχνολογίες υποστήριξης
Το ID. Buzz διαθέτει μια σειρά από νέα συστήματα υποβοήθησης οδη-
γού, όπως το Travel Assist με χρήση swarm data και υποβοήθηση αλ-
λαγής λωρίδας (βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Plus). Επίσης βασικός 
εξοπλισμός στην έκδοση Plus είναι το νέο Park Assist Plus με λειτουργία 
μνήμης για αυτόματους ελιγμούς στο γκαράζ στο σπίτι, σε χώρο στάθ-
μευσης ή σε χώρο στο χώρο στάθμευσης. Πάνω από 30 συστήματα 
υποβοήθησης οδηγού περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό από την 
πρώτη έκδοση, όπως το Car2X (προειδοποιεί για κινδύνους σε κοντινή 
απόσταση) και το Front Assist με παρακολούθηση πεζών και ποδηλάτων 
(Autonomous Emergency Braking).

Με διακριτικές σχεδιαστικές αλλαγές, η ανα-
νεωμένη σειρά Mercedes A-Class ξεκινά 
την εμπορική της πορεία στην ελληνική 
αγορά. Το μοντέλο ανανεώθηκε πρόσφατα 

και επανατοποθετείται στην αγορά τόσο σε hatchback 
όσο και σε sedan αμάξωμα. Για τους πιο απαιτητικούς 
βεβαίως η σειρά AMG τοποθετείται στην κορυφή.

Οι εξωτερικές αλλαγές στην εμφάνιση της A-Class 
περιορίζονται στον επανασχεδιασμό των LED φώ-
των εμπρός, στα νέα πίσω LED φώτα και στον νέο 
διαχύτη, στοιχεία που πλέον αποτελούν μέρος του 
βασικού εξοπλισμού. Η γκάμα απέκτησε και τέσσερα 
νέα σχέδια ζαντών αλουμινίου που φτάνουν έως τις 
19 ίντσες και περιλαμβάνουν τις προαιρετικές ζάντες 
πολλαπλών ακτίνων σε πολύ γυαλιστερό μαύρο για 
την AMG Line.

Τι αλλάζει στο εσωτερικό
Περιορισμένης έκτασης είναι και οι αλλαγές στο 
εσωτερικό, με ουσιαστικότερα στοιχεία στην προσθή-
κη εξοπλισμού. Έτσι από τη βασική έκδοση έχουμε 
επένδυση από δέρμα Nappa στο τιμόνι και έναν 
διάκοσμο σε εμφάνιση σκούρων ανθρακονημάτων. Η 
γραμμή AMG περιλαμβάνει “βουρτσισμένο” αλουμί-
νιο και κόκκινες διακοσμητικές ραφές στα καθίσματα 
ARTICO/MICROCUT. Η ανανεωμένη A-Class υιοθετεί 
τη νέα γενιά του συστήματος πολυμέσων MBUX, το 
οποίο περιλαμβάνει ανεξάρτητες διπλές οθόνες σε 
ένα ενιαίο πάνελ, από το βασικό εξοπλισμό. Στο επί-
κεντρο βρίσκεται η μεγάλη οθόνη οδηγού 10,25’’ (7’’ 
στη βασική έκδοση) και η μεγάλη οθόνη πολυμέσων 
10,25’’ ως στάνταρ. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμ-
βάνει ακόμη κάμερα οπισθοπορείας, πακέτο USB και 
σύστημα πλοήγησης Premium. Επιπρόσθετα, στον 
βασικό εξοπλισμό έχουμε προβολείς LED, κάθισμα με 
οσφυϊκή στήριξη, το πακέτο στάθμευσης και το πακέ-
το καθρεπτών ως μέρος του πακέτου advanced.

Όσον αφορά στο αναβαθμισμένο λειτουργικό του 
MBUX, αυτό προσφέρει διαισθητικό χειρισμό και 
μπορεί να μαθαίνει. Το σύστημα τηλεματικής βελτι-
ώθηκε, ενώ νέο χαρακτηριστικό αποτελεί η ενσωμά-
τωση του αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος (από 
το 1ο τρίμηνο του 2023) για την ταυτοποίηση και την 
εξουσιοδότηση του οδηγού. Φυσικά, υπάρχει η δυνα-
τότητα σύνδεσης με smartphone μέσω Apple Carplay 
ή Android Auto Wireless, ενώ έχει προστεθεί άλλη 
μία θύρα USB-C και έχει αυξηθεί η ισχύς φόρτισης 
μέσω USB.

Η A-Class ανανεώθηκε και ως προς τα συστήματα 
υποβοήθησης ασφάλειας. Με την αναβάθμιση του 
πακέτου υποβοήθησης οδηγού, για παράδειγμα, η 
υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας γίνεται πιο άνετα 
χρησιμοποιώντας το ενεργό σύστημα υποβοήθησης 
διεύθυνσης. Το πακέτο στάθμευσης υποστηρίζει τη 
στάθμευση σε παράλληλες θέσεις και προσφέρει, με-
ταξύ άλλων, μια προβολή 360 μοιρών με τρισδιάστα-
τες εικόνες για τη στάθμευση με τη βοήθεια κάμερας.

Αλλαγές στους κινητήρες
Η γκάμα βενζινοκινητήρων έχει εξηλεκτριστεί στο 
σύνολό της και περιλαμβάνει τετρακύλινδρα σύνολα 
αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο DCT 7 ή 8 ταχυτή-
των. Έτσι λοιπόν έχουμε πλέον ήπια υβριδικά σύνολα 
48V που προσφέρουν πρόσθετη ηλεκτρική ισχύ έως 
10 kW. Η γκάμα ξεκινά από την Α200 στα 1,3 λτ. με 
163 ίππους, ακολουθούμενη από τις 2-λιτρες, τετρακί-
νητες Α220 και Α250 με 190 και 224 ίππους αντίστοι-
χα. Προς έκπληξη μας η ενημέρωση της ελληνικής 
αντιπροσωπείας δεν κάνει καμία αναφορά για την 
Α180 με τους 136 ίππους, ούτε την περιλαμβάνει στον 
επίσημο τιμοκατάλογο!

Αλλαγές υπάρχουν και στη γκάμα των πετρελαιοκι-
νητήρων, όπου επίσης δεν βλέπουμε τις Α180d και 
A200d. Έτσι το ενδιαφέρον στρέφεται μόνο στην 
Α220d με 190 ίππους και κινητήρα χωρητικότητας 
2,0 λίτρων. Από την άλλη έχουμε αναβαθμίσεις στη 
γκάμα των plug-in υβριδικών εκδόσεων, οι οποίες 
αποκτούν αποδοτικότερη μπαταρία που προσφέρει 
αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία έως τα 82 χλμ. Η 
ισχύς του ηλεκτροκινητήρα έχει αυξηθεί κατά 5 kW 
αγγίζοντας πλέον τα 80 kW. Σε ό,τι αφορά τη φόρτι-
ση, παραμένουν διαθέσιμες τρεις επιλογές. Στα 3,7 
kW, 11 kW (αντί των 7,4 kW προηγουμένως) και με 
συνεχές ρεύμα έως 22 kW. Ενδεικτικά, η φόρτιση από 
10% έως 80% με συνεχές ρεύμα διαρκεί περίπου 25 
λεπτά. Η γκάμα των PHEV εκδόσεων περιλαμβάνει 
την Α250e σε hatchback και sedan αμάξωμα, με 218 
hp συνδυαστική ισχύς και 450 Nm συνδυαστική 
ροπή συστήματος.

Αλλαγές και στην  
Mercedes-AMG A-Class
Μαζί με τις συμβατικές A-Class, αλλαγές έγιναν και 
στις κορυφαίες Mercedes-AMG επιλογές που το-
ποθετούνται στην κορυφή της γκάμας. Ιδιαίτερα η 
Mercedes-AMG A 35 4MATIC αποκτά έναν νέο αέρα 
και έρχεται πιο κοντά στην οικογένεια AMG. Συνε-
χίζει και διατίθεται ως Hatchback και ως Sedan, ενώ 
η A45 S είναι διαθέσιμη μόνο ως Hatchback. Ολό-
κληρα η οικογένεια των AMG εκδόσεων δέχθηκε τις 
σχεδιαστικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν και τα απλά 
μοντέλα, μαζί με ένα νέο, στρογγυλό λογότυπο AMG, 
αντί του αστεριού Mercedes με το δάφνινο στεφάνι. 
Επιπλέον, η μπροστινή ποδιά και οι έντονοι θόλοι, 
γνώριμοι από την A45, είναι διαθέσιμα και στην A35 
AMG.

Σε επίπεδο κινητήρων, η Α35 αποκτά τεχνολογία 
mild hybrid 48V και μαζί όλα τα πλεονεκτήματα που 
αυτή προσφέρει. Ο 2-λιτρος κινητήρας συνεχίζει και 
αποδίδει 306 hp με ροπή 400 Nm, ενώ πλέον ως ήπια 
υβριδικό η RSG υποστηρίζει τη γρήγορη εκκίνηση με 
επιπλέον ισχύ 10 kW. Η Α45 S παραμένει χωρίς εξη-
λεκτρισμό και στην ανανεωμένη σειρά, σταθερά στους 
421 ίππους και 500 Nm όπως το προ-facelift μοντέλο.

Διαθέσιμη  
η ανανεωμένη  
Mercedes A-Class
Η ΑΝΑΝΕΏΜΕΝΗ MERCEDES-BENZ A-CLASS 
ΕΦΤΑΣΕ με αναβαθμίσεις στη σχεδίαση, στον 
εξοπλισμό αλλά και στις τεχνολογίες που 
ενσωματώνει. Διαθέσιμη για παραγγελία σε 
hatchback και sedan.

Οι τιμές  
της νέας Mercedes A-Class

Hatchback
A 200:39.990 €
A 220 4MATIC:47.300 €
A 250 4MATIC:50.000 €
Mercedes-AMG A 35 4MATIC:61.250 €
Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+:83.350 €
A 250 e:52.550 €
A 220 d:50.000 €

Sedan
A 200 Sedan:41.300 €
A 220 4MATIC Sedan:48.650 €
A 250 4MATIC Sedan:51.700 €
Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan:63.249 €
A 250 e Sedan:55.526 €
A 220 d Sedan:51.780 €

Τιμές
Η τιμή στη βασική έκδοση του Volkswagen ID. Buzz ξεκινά από 58.500 
ευρώ ενώ στην έκδοση Plus στα 62.500 ευρώ, υπολογίζοντας και την 
κρατική επιδότηση των 8.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλε-
κτρικά ΙΙ». Το μοντέλο συνοδεύεται από δωρεάν service για 7 χρόνια.
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Ανανέωση για 
το Honda Jazz 
e:HEV
ΤΟ HONDA JAZZ ΑΠΟΚΤΑ ένα 
αναβαθμισμένο υβριδικό σύστημα 
κίνησης, περισσότερη ισχύ αλλά και 
μια νέα έκδοση Advance Sport

Η ανανεωμένη σειρά του Honda Jazz παραμένει 
βεβαίως πλήρως υβριδική και μάλιστα με ένα 
αναβαθμισμένο υβριδικό σύστημα e:HEV που 
βελτιώνει την συνολική αίσθηση στην οδήγη-

ση, αυξάνει την ισχύ και την ικανότητα ρυμούλκησης. 
Και όλα αυτά χωρίς να επηρεάζονται οι εκπομπές CO2 
ή η κατανάλωση καυσίμου.

Το υβριδικό σύστημα στο Jazz περιλαμβάνει δύο ηλε-
κτροκινητήρες, έναν βενζινοκινητήρα, αυτόματο κιβώ-
τιο ταχυτήτων και τρία προγράμματα οδήγησης. Πλέον 
η απόδοση του βασικού ηλεκτροκινητήρα έχει αυξηθεί 
κατά 14ps, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ του στα 
122ps, ενώ το μοτέρ-γεννήτρια αποδίδει επιπλέον 8 kW, 
ανεβάζοντας τη συνολική μέγιστη ισχύ του στα 106ps. 
Ο βενζινοκινητήρας των 1.5 λίτρων με άμεσο ψεκασμό 
έχει κερδίσει και αυτός σε απόδοση, με μέγιστη ισχύ 
πλέον στα 107ps και ροπή στα 131 Nm. Το Jazz e:HEV 
έχει εκπομπές CO2 από 102g/km, ενώ στην νέα έκδοση 
Advance Sport η τιμή αυτή ξεκινά από 106 g/km.

Βελτιώσεις έγιναν και στο αυτόματο κιβώτιο, προς όφε-
λος της ομαλής λειτουργίας, με τις εκδόσεις Crosstar, 
Elegance και Advance να ξεχωρίζουν τώρα για τη 
διαφορετική τους απόκριση κατά την επιτάχυνση. 
Μάλιστα η νέα έκδοση Advance Sport έχει διαφορετική 
χαρτογράφηση γκαζιού ώστε να προσφέρει περισσότε-
ρη αμεσότητα και βελτιωμένη αίσθηση επιτάχυνσης. 
Αξιοποιώντας τις βελτιώσεις του συστήματος κίνησης, 
η έκδοση Advance Sport έχει και νέες ρύθμιση στην 
ανάρτηση, με σκληρότερα πίσω ελατήρια κατά 20% 
και πιο μαλακά εμπρός κατά 8%. Νέα και σκληρότερα 
είναι και τα αμορτισέρ. Αυτή η νέα ισορροπία ακαμψίας 
εμπρός-πίσω έχει μειώσει τις διαμήκεις δυνάμεις που 
ασκούνται με στόχο μια πιο δυναμική οδήγηση.

Τι αλλάζει οπτικά;
Το ανανεωμένο Honda Jazz e:HEV στις εκδόσεις 
Elegance και Advance υιοθετεί μια νέα σχεδίαση 
μάσκας και πιο σκούρο ένθετο προβολέων. Διαφοροποι-
ημένοι είναι και οι προφυλακτήρες εμπρός και πίσω, 
ενώ την συνολική εικόνα συμπληρώνουν τα νέα σχέδια 
ζαντών και βεβαίως οι νέες χρωματικές επιλογές στο 
αμάξωμα. Η νέα έκδοση Advance Sport διατίθεται στη 
νέα αποκλειστική απόχρωση Urban Gray και ξεχωρίζει 
ακόμη από τον πιο σπορ σχεδίασης προφυλακτήρα, τη 
μάσκα τύπου πλέγματος, τους γυαλιστερούς μαύρους 
καθρέπτες και τις ζάντες αλουμινίου 16”.

Στο εσωτερικό, οι εκδόσεις Elegance και Advance 
έχουν νέα υλικά και νέα χρώματα. Ένα ακόμα στοιχείο 
διαφοροποίησης είναι το νέο φινίρισμα για το ταμπλό, 
την κεντρική κονσόλα και το μινιμαλιστικό τιμόνι δύο 
ακτίνων. Η έκδοση Advance Sport έχει λεπτομέρειες 
που ταιριάζουν με τον πιο σπορτίφ χαρακτήρα, όπως 
επένδυση καθισμάτων σε μαύρο suede και γκρι δέρμα, 
τιμόνι τριών ακτίνων και κίτρινες ραφές στο κεντρικό 
υποβραχιόνιο και τα πάνελ των θυρών. Βεβαίως όλες οι 
εκδόσεις του Jazz διατηρούν τα γνώριμα επίπεδα ευρυ-
χωρίας και τα αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα Magic 
Seats.

Τα ηλεκτρικά Volvo C40 και XC40 
γίνονται πισωκίνητα
ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΊΚΑ VOLVO C40 RECHARGE ΚΑΊ 
XC40 RECHARGE πλέον αλλάζουν διάταξη 
και γίνονται προσωκίνητα προς όφελος της 
αυτονομίας τους!

Σύμφωνα με τη Volvo, δύο από τις πιο συχνές ερωτήσεις των 
πελατών για τα αμιγώς ηλεκτρικά της μοντέλα είναι: «Πόσο 
μακριά μπορεί να φτάσει με μόνο μία φόρτιση;» και «Πόσο χρόνο 
χρειάζεται για να φορτίσει;». Έτσι στο πλαίσιο ενός νέου πακέτου 

προϊοντικών αναβαθμίσεων, η Volvo έχει βελτιώσει τόσο την αυτονομία 
όσο και την ταχύτητα φόρτισης των XC40 Recharge και C40 Recharge, σε 
σχέση με τα μοντέλα του απερχόμενου model year. Σε ορισμένες εκδόσεις 
μάλιστα, η αύξηση στην αυτονομία είναι έως και 60 km.

Επιπλέον, στα C40 Recharge και XC40 Recharge προσφέρονται τρία νέα 
συστήματα κίνησης. Τα δύο εφοδιάζουν εκδόσεις με κίνηση στον πίσω 
άξονα. Αυτή είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 25 χρόνια που η Volvo 
προσφέρει αυτοκίνητο με με κίνηση στους πίσω τροχούς. Το τρίτο αφορά 
μία αναβαθμισμένη τετρακίνητη έκδοση υψηλών επιδόσεων.

Πισωκίνητα Volvo;
Τα δύο νέα συστήματα κίνησης μεταδίδουν την ισχύ τους στον πίσω άξονα. Η πρώτη επιλογή με τη 
βασική αυτονομία είναι ένας ηλεκτροκινητήρας (e-motor) μόνιμου μαγνήτη που αποδίδει ισχύ 175 
kW, αυξημένη κατά 3% σε σχέση με τον απερχόμενο ηλεκτροκινητήρα των 170 kW που εφοδίαζε 
την έκδοση με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Στο αμιγώς ηλεκτρικό XC40 Recharge single motor η 
χωρητικότητα της μπαταρίας παραμένει στις 69 kWh, αλλά οι βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα 
της ψύξης της έχουν αποφέρει αύξηση της αυτονομίας, η οποία πλέον φτάνει τα 460 km σύμφωνα 
με τον κύκλο δοκιμών WLTP, έναντι 425 km προηγουμένως (επίσης με βάση το πρότυπο WLTP).

H αυτονομία της έκδοσης του C40 Recharge single motor αυξήθηκε στα 476 km, έναντι 438 χιλιο-
μέτρων προηγουμένως (WLTP). Μία φόρτιση από το 10% έως το 80% απαιτεί περίπου 34 λεπτά με 

τη χρήση ενός δημόσιου φορτιστή συνεχούς ρεύματος 130 kW. Οι υποψήφιοι 
αγοραστές έχουν την επιλογή και μίας μεγαλύτερης μπαταρίας 

σε συνδυασμό με έναν πιο ισχυρό ηλεκτροκινητήρα μόνιμου 
μαγνήτη, ισχύος 185 kW, που μεταδίδει την κίνηση στους 

πίσω τροχούς. Αυτή η δεύτερη νέα επιλογή συνοδεύεται 
από μπαταρία 82 kWh που αυξάνει την αυτονομία στα 
515 km στο XC40 Recharge single motor extended 
range και στα 533 km στο C40 Recharge single motor 
extended range.

Και εδώ, η ισχύς φόρτισης είναι βελτιωμένη, καθώς 
η μεγαλύτερη μπαταρία επιτρέπει αναβαθμισμένη 
φόρτιση 200 kW σε συνεχές ρεύμα (η προηγούμενη 
μέγιστη τιμή ήταν 150 kW), ενώ η φόρτιση από το 
10% έως το 80% απαιτεί περίπου 28 λεπτά.

Βελτιωμένη τετρακίνητη (AWD) 
έκδοση
Οι τετρακίνητες (AWD) εκδόσεις επίσης επωφελούνται από 
αυτές τις αναβαθμίσεις. Η  διάταξη με δύο ηλεκτροκινητήρες 
150 kW, έναν στον εμπρός και έναν στον πίσω άξονα, αντι-
καταστάθηκε από τον εσωτερικά εξελιγμένο ηλεκτροκινητήρα 
μόνιμου μαγνήτη με ισχύ 183 kW στον πίσω άξονα και έναν 
νέο ασύγχρονο ηλεκτροκινητήρα 117 kW στον εμπρός άξονα. 
Η νέα διάταξη, σε συνδυασμό με μία μπαταρία 82 kWh και 
με βελτιώσεις στην αποδοτικότητα της ψύξης της, παρέχει 
πλέον στο XC40 Recharge Twin Motor AWD αυτονομία έως 
και 500 km με μόνο μία φόρτιση, αυξημένη κατά 62 km σε 
σύγκριση με την προηγούμενη διάταξη. Η αντίστοιχη αυτο-
νομία για το C40 Recharge Twin Motor AWD έχει αυξηθεί 
στα 507 km, από 451 km προηγουμένως (WLTP).

Εξωτερικές βελτιώσεις επίσης συμβάλλουν στη βελτίωση της 
οικονομίας όπου είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, νέοι τροχοί 
ελαφρού κράματος 19 ιντσών τόσο στο XC40 όσο και στο 
C40 Recharge όχι μόνο αναβαθμίζουν συνολικά την εμφά-
νιση των δύο μοντέλων, αλλά βοηθούν και στη μείωση της 
οπισθέλκουσας μέσω της αεροδυναμικής τους σχεδίασης.

Τα ανανεωμένα Honda Jazz και του Jazz Crosstar αναμένονται 
σύντομα στην αγορά της Ευρώπης.
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Renault Megane  
R.S. Ultime:  
Μια έκδοση  
“μνημείο”
Η ΝΕΑ ΕΊΔΊΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ RENAULT 
MEGANE R.S. είναι και η τελευταία της 
σειράς. Μια συλλεκτική έκδοση που αποτελεί 
το επιστέγασμα στην ιστορία ενός θρύλου 
που ξεκίνησε το 2003.

Το Mazda MX-30 
e-Skyactiv R-EV 
επαναφέρει  
τον ρότορα

Ναι, το Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV είναι πέρα 
για πέρα αληθινό. Αλλά παραμένει ένα μικρό SUV 
και μάλιστα ηλεκτρικό… περίπου. Για την ακρίβεια 
έχουμε ένα plug-in hybrid μοντέλο, με περιστροφικό 

κινητήρα ο οποίος λειτουργεί ως γεννήτρια. Κάτι αντίστοιχο 
δηλαδή με το σύστημα E-Power της Nissan, αλλά στην περί-
πτωση της Mazda με ρότορα! Το MX-30 θυμίζουμε ότι είναι 
το πρώτο μαζικής-παραγωγής ηλεκτρικό όχημα με μπαταρία 
της Mazda, παρόλο που σε ορισμένες μη ευρωπαϊκές αγορές 
κυκλοφόρησε και ως ένα ήπιο υβριδικό μοντέλο.

Τώρα οι Ιάπωνες κάνουν το επόμενο βήμα με το MX-30 
e-Skyactiv R-EV plug-in hybrid, το οποίο όμως παραμένει 
κατά μία έννοια ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αφού η κίνηση 
γίνεται και πάλι από ηλεκτροκινητήρα, ενώ συνεχίζουμε και 

έχουμε μπαταρί-
ες. Με τη διαφο-
ρά ότι στο R-EV 
η μπαταρία 
είναι μικρότερη, 
τεχνολογίας 
ιόντων λιθίου 
και χωρητικό-
τητα 17,8 kWh. 
Σύμφωνα με τη 
Mazda μια φόρ-
τιση της προ-
σφέρει αμιγώς 
ηλεκτρική αυτο-
νομία 85 χλμ., η 
οποία και είναι 
επαρκής για τις 
καθημερινές 
μετακινήσεις. Η 
μεγάλη διαφο-
ρά στο MX-30 
R-EV είναι η 
χρήση του περι-
στροφικού κινη-
τήρα, ο οποίος 
λειτουργεί ως 

γεννήτρια και ηλεκτρική κίνηση για μεγαλύτερες αποστάσεις. 
Με αυτό τον τρόπο, σε όλη τη διάρκεια της οδήγησης το αυτο-
κίνητο συνεχίζει και κινείται με ηλεκτροκινητήρα.

Όσον αφορά στον θερμικό, περιστροφικό κινητήρα, αυτός 
είναι γνωστός με τον κωδικό 8C, είναι μονού ρότορα (και όχι 
πχ. διπλού όπως το αγαπημένο μας RX-8) και έχει χωρητικό-
τητα 830 κ.εκ. Υπάρχει ένα ρεζερβουάρ καυσίμου (βενζίνης) 
50 λίτρων, συνεπώς και το αυτοκίνητο μπορεί να κινείται 
ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται μεγάλες στάσεις για φόρτιση. 
Ένας τυπικός ανεφοδιασμός σε βενζίνη αρκεί για να παρέχει 
αυτονομία της τάξεως των 640 χλμ. (συνολικά).

Το τελευταίο αντίο, ο μεγάλος αποχαιρετισμός, το κύκνειο 
άσμα… πείτε το όπως θέλετε. Το Megane R.S. Ultime είναι το 
τελευταίο της σειράς Megane R.S. αλλά και το τελευταίο μοντέ-
λο με το λογότυπο της Renault Sport. Στο εξής την ιστορία των 

σπορ μοντέλων της μάρκας, αναλαμβάνει να συνεχίσει η Alpine.

Το περιορισμένης παραγωγής λοιπόν Megane R.S. Ultime έχει τόσο 
τα χαρακτηριστικά σήματα της Renault Sport, όπως το διπλό διαμά-
ντι, καθώς και συγκεκριμένα γραφικά εμπνευσμένα όπως οι μαύρες 
ματ λωρίδες στην οροφή και το καπό, τον πίσω προφυλακτήρα, τις 
πόρτες και τα φτερά. Το 1976, που είναι το έτος ίδρυσης της Renault 
Sport, αναγράφεται διακριτικά στη δεξιά πλευρά. Τόσα θα είναι και τα 
Ultime που θα κατασκευαστούν! Η τελευταία έκδοση του Megane R.S. 
θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου 
του Τόκιο στις 23 Ιανουαρίου του 2023. Σε μία χώρα που εκτιμάται ότι 
υπάρχουν περί τους 10.000 οπαδούς των σπορ μοντέλων της μάρκας.

Τι αλλάζει;
Το αμάξωμα του Megane R.S. Ultime διαθέτει κατά 60χλστ. φαρδύτερα 
φτερά εμπρός και 45χλστ. πίσω, πλευρικές εισαγωγές αέρα, φωτιστικά 
σώματα τεχνολογίας R.S. Vision, κεντρική απόληξη εξάτμισης, κεραία 
σε μορφή πτερυγίου, πίσω σποϊλερ οροφής και διαχύτη. Πολλές από 
τις λεπτομέρειες αυτής της σειράς περιορισμένης παραγωγής είναι σε 
μαύρο χρώμα. Όπως τα λογότυπα, οι χειρολαβές των θυρών, τα πλαίσια 
των παραθύρων, οι τροχοί (ακόμη και τα μπουλόνια), τα καπάκια στις 
πλήμνες, ο πίσω διαχύτης και το σποϊλερ σε στυλ Formula 1 στον 
μπροστινό προφυλακτήρα.

Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει καθίσματα bucket της Recaro 
με επένδυση Alcantara σε απόχρωση titanium black και κεντημένο 
λογότυπο R.S. Η κάρτα-κλειδί hands free του Megane R.S. Ultime 
είναι διακοσμημένη με τις λωρίδες σε μοτίβο διαμαντιού. Τα μαρσπιέ 
είναι αποκλειστικά, ενώ κάθε μοντέλο φέρει το δικό του αριθμημένο 
μεταλλικό πινακιδάκι δίπλα στο λεβιέ των ταχυτήτων στη βάση της 
κεντρικής κονσόλας. Το πινακιδάκι φέρει επίσης και την υπογραφή του 
Laurent Hurgon, του οδηγού που συνέβαλε στην εξέλιξη και δούλε-
ψε πάνω στο Megane R.S. σε ολόκληρη την καριέρα του, κατέχοντας 
μέχρι σήμερα το ρεκόρ στις πίστες του Nürburgring, της Suzuka 
και του Spa-Francorchamps. Επίσης η έκδοση Ultime περιλαμβάνει 
οθόνη πλοήγησης 9,3 ιντσών με ηχοσύστημα Hi-Fi της Bose, ψηφιακό 
πίνακα οργάνων με οθόνη 10 ιντσών, R.S. Monitor όργανο τηλεμετρίας, 
προσαρμοζόμενο cruise control και σύστημα υποβοήθησης ελιγμών με 
απεικόνιση περιβάλλοντος 360°.

Στο ζουμί τώρα, κάτω από το καπό βρίσκεται ο 4κύλινδρος υπερτρο-
φοδοτούμενος κινητήρας των 300 ίππων και 420Nm ροπής. Συνδυά-
ζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη EDC (για την 
Ευρώπη) και μηχανικό διαφορικό Torsen, ενώ εξασφαλίζει ένα 0-100 
χλμ./ώρα της τάξης των 5,7 δλ. Παράλληλα, το μοντέλο είναι εξοπλισμέ-
νο με semi-slick ελαστικά Bridgestone Potenza S007 που εξελίχθηκαν 
ειδικά για το Megane R.S. Trophy R, σε συνδυασμό με ζάντες Fuji 
Light 19 ιντσών. Τα φρένα είναι της Brembo με διπλή χύτευση και 
κόκκινες δαγκάνες. Ο μπροστινός άξονας με την ανεξάρτητη ανάρτηση, 
το χαμηλωμένο πλαίσιο Cup, τα υδραυλικά bump stops και το σύστημα 
4διεύθυνσης 4CONTROL, εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για την από-
λυτη εμπειρία οδήγησης, τόσο στην πίστα όσο στον ανοιχτό δρόμο.

Η ΕΠΊΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΊΣΤΡΟΦΊΚΟΥ 
ΚΊΝΗΤΗΡΑ είναι γεγονός! Η Mazda 
αποκαλύπτει το MX-30 R-EV και ήδη στο 
“αυτοκινητιστικό internet” κυκλοφορούν 
φήμες αναβίωσης των θρυλικών RX-7 
και RX-8. Όμως… για μισό λεπτό!

Οι ρύποι CO2 είναι στα 21 γρ/χλμ, αισθητά χαμηλότερα από τυπικά 
plug-in hybrid μοντέλα της αγοράς. Αυτό συμβαίνει γιατί ο θερμικός 
κινητήρας κινεί μόνο τη γεννήτρια και όχι το αυτοκίνητο, παράγοντας 
έτσι πολύ λιγότερο έργο και πρακτικά δεν επηρεάζεται από απαιτητικές 
συνθήκες οδήγησης, φόρτωμα του αυτοκινήτου ή οδήγηση σε ανηφόρα. 
Αυτά όλα τα κάνει ο ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος αποδίδει ισχύ 125 kW 
(170 ίπποι) με 260 Nm ροπής. Το MX-30 R-EV PHEV είναι ελαφρώς 
ταχύτερο από το αμιγώς ηλεκτρικό MX-30 BEV των 145 ίππων, με την 
τυπική διαδικασία 0-100 km/h να γίνεται σε 9,1 δευτερόλεπτα.

Το MX-30 e-Skyactiv R-EV είναι συμβατό με κανονική φόρτιση AC 1 
ή 3 φάσεων, γρήγορη φόρτιση DC και τροφοδοσία 1.500 W, καθώς και 
τρεις λειτουργίες οδήγησης ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικές 
συνθήκες οδήγησης: Normal, EV και Charge. Το μοντέλο έκανε το ντε-

μπούτο του στην Έκθεση Αυτοκινήτου 
των Βρυξελλών στην ειδική “Έκδοση 
R”, η οποία θα είναι διαθέσιμη όταν το 
MX-30 e-Skyactiv R-EV κυκλοφορήσει. 
Ασχέτως έκδοσης πάντως, το plug-in 
hybrid μοντέλο δεν έχει αισθητές δια-
φοροποιήσεις από το ηλεκτρικό MX-
30. Υιοθετεί ακριβώς την ίδια σχεδίαση 
και τις αντίθετα ανοιγόμενες πόρτες, 
με τα μοναδικά ορατά στοιχεία να πε-
ριορίζονται στις χρωματικές επιλογές 
και τα λογότυπα e-Skyactiv R-EV.
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ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Νέος ηλεκτροκινητήρας  
για το Dacia Spring
Η DACIA ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΊ τη νέα έκδοση 
Extreme του Spring, αναβαθμίζοντας τις 
δυνατότητες κίνησης του μοντέλου και στον 
ανοιχτό δρόμο.

Με το λανσάρισμά του, 
την άνοιξη του 2021, 
το Dacia Spring έκανε 
προσιτή στο ευρύ 

κοινό την ηλεκτροκίνηση, όντας 
λιτό, ευχάριστο στην καθημερι-
νή χρήση και οικονομικό. Έτσι 
κατάφερε να εξασφαλίσει πάνω 
από 100.000 παραγγελίες. Τώρα 
με το Spring Extreme, η μάρκα – 
πέρα από τις αισθητικές αλλαγές 
– φέρνει στο φως και τον εντελώς 
καινούριο κινητήρα ELECTRIC 
65 (65hp/48kW) που συνδυάζε-
ται με ένα επίσης νέο κιβώτιο 
ταχυτήτων. Αυτά εξασφαλίζουν 
καλύτερες επιταχύνσεις και καλύ-
τερη ανάκτηση ενέργειας για 
μεγαλύτερη αυτονομία. 

Το Dacia Spring Extreme 
ELECTRIC 65 προσφέρει αυτο-
νομία 220 χλμ. (WLTP) σε μικτό 
κύκλο και 305 χλμ. σε αστικό 
κύκλο (WLTP).

Εξωτερικά το μοντέλο έχει αλ-
λαγές σε συγκεκριμένα τμήματα 
του αμαξώματος. 

Οι μπάρες οροφής, τα καλύμματα 
των πλευρικών καθρεπτών, οι 
πλήμνες των τροχών, το σήμα 
της Dacia στην πόρτα του πορ-
τμπαγκάζ, καθώς και μέρη κάτω 
από τα φωτιστικά σώματα, είναι 
βαμμένα σε χάλκινη απόχρωση 
(‘Copper Brown’). Υπάρχουν επί-
σης αυτοκόλλητες λωρίδες στις 
πόρτες, καθώς και μια αισθητική 
αναφορά στο μοτίβο snorkel του 
Duster που βρίσκεται μεταξύ των 
θυρών και των εμπρός φτερών, 
αλλά και μια ειδική διακόσμηση 
στα προστατευτικά του κάτω 
μέρους των θυρών. 

Στο εσωτερικό η νέα έκδοση 
έχει ξεχωριστή επένδυση στα 
μαρσπιέ των θυρών, ειδική εκτύ-
πωση στα πατάκια, επένδυση σε 
χάλκινη απόχρωση σε τμήματα 
των θυρών και στο περίγραμμα 
των αεραγωγών, καθώς και εμφα-
νείς ραφές σε ίδια απόχρωση. 

Το λογότυπο ‘Dacia Link’ είναι 
κεντημένο στα εμπρός καθίσμα-
τα.

Ανανεωμένο  
Toyota Corolla
Η ΔΗΜΟΦΊΛΗΣ ΣΕΊΡΑ TOYOTA 
COROLLA ανανεώθηκε και ήρθε με μικρές 
σχεδιαστικές αλλαγές αλλά κυρίως με την 
νέα, 5η γενιά υβριδικής τεχνολογίας και 
κινητήρες 140 και 196 ίππων.

Ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις λέει η γνωστή πα-
ροιμία. Όμως μπορείς να την κάνεις καλύτερη με μικρές 
βελτιώσεις ουσίας. Κάτι τέτοιο λοιπόν έκανε και η Toyota 
αναβαθμίζοντας το Corolla, το οποίο επαναλανσάρεται 

στις εκδόσεις hatchback, Touring Sports και sedan με μικρές σχεδι-
αστικές αλλαγές αλλά κυρίως αποδοτικότερα υβριδικά σύνολα.

Οι πιο προσεκτικοί θα διαπιστώσουν ότι πλέον έχουμε νέο μοτί-
βο στο πλέγμα της εμπρός μάσκας, μικροαλλαγές στα πλαίσια των 
προβολέων ομίχλης αλλά και νέα σχέδια ζαντών αλουμινίου. Οι 
πλουσιότερες εκδόσεις πλέον αποκτούν νέους προβολείς bi-LED, 
ενώ στην έκδοση High συνδυάζονται με Adaptive High-beam 
System (AHS). Στο εσωτερικό υπάρχουν νέα γραφικά, ταπετσαρίες 
και ανάγλυφα μοτίβα που προσθέτουν ένα τρισδιάστατο βάθος. Το 
νέο Corolla επωφελείται από τις πιο πρόσφατες ψηφιακές λειτουρ-
γίες και δυνατότητες των συστημάτων πολυμέσων της Toyota και 
θα μπορεί να δέχεται over-the-air ενημερώσεις, νέες λειτουργίες και 
αναβαθμίσεις. Η οθόνη αφής του συστήματος πολυμέσων είναι στις  
10.5”.

Επίσης, όλες οι εκδόσεις έχουν ένα νέο πίνακα οργάνων 12.3” που 
μπορεί να προσαρμοστεί στις προτιμήσεις του οδηγού με τέσσερις 
διαφορετικές διαμορφώσεις. Τα αυτοκίνητα περιλαμβάνουν πρόσβα-
ση για τέσσερα χρόνια και χωρίς περιορισμούς στο Toyota Smart 
Connect, που τους παρέχει πρόσβαση σε “always on” πλοήγηση 
μέσω cloud και πληροφορίες κυκλοφορίας και ταξιδιού σε πραγ-
ματικό χρόνο. Επίσης, μία σειρά από απομακρυσμένες υπηρεσίες 
διατίθενται με χρήση του MyT app, επιτρέποντας στους οδηγούς 
να χρησιμοποιούν το smartphone τους για να κλειδώνουν ή να ξε-
κλειδώνουν το αυτοκίνητό τους, να χειρίζονται το σύστημα ελέγχου 
κλιματισμού για να θερμαίνουν ή να ψύχουν την καμπίνα πριν από 
ένα ταξίδι, να ενεργοποιούν τα αλάρμ και να εντοπίζουν το όχημά 
τους.

Πέμπτη γενιά υβριδικής τεχνολογίας
Περισσότερη ουσία υπάρχει στις τεχνολογικές αλλαγές βεβαίως του 
ανανεωμένου Toyota Corolla. Το μοντέλο πλέον ενσωματώνει την 
5η γενιά του αυτοφορτιζόμενου, πλήρως υβριδικού συστήματος 
της μάρκας. Όπως και στο τρέχον μοντέλο, διατίθενται υβριδικά 
συστήματα 1.8 και 2.0 λίτρων. Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις τα 
ανανεωμένα Corolla επωφελούνται από σημαντικές αλλαγές στον 
θερμικό κινητήρα αλλά και στον ηλεκτροκινητήρα τους. Η μονάδα 
ελέγχου ισχύος (PCU) και ο ηλεκτροκινητήρας, σε συνδυασμό με τη 
μονάδα κιβωτίου/διαφορικού, έχουν επανασχεδιαστεί, ενώ η μπατα-
ρία ιόντων λιθίου είναι ισχυρότερη αλλά μικρότερη και ελαφρύτερη 
έως και κατά 18 kg, ανάλογα με το σύστημα κίνησης.

Το Corolla Hybrid 1.8 πλέον αποδίδει συνδυαστικά 140 ίππους, επι-
ταχύνοντας ταχύτερα στο 0-100 κατά 1,7 δευτερόλεπτα (πλέον σε 9,2 
δευτ). Παρά την αυξημένη απόδοση, οι εκπομπές CO2 αναμένεται 
να παραμείνουν αμετάβλητες στα 102 g/km. Οι 2-λιτρες υβριδικές 
εκδόσεις πλέον έχουν αυξημένη ισχύς στους 196 ίππους, ενώ έχει 
εξοικονομηθεί σχεδόν μισό δευτερόλεπτο από τον χρόνο επιτάχυν-
σης 0-100 km/h (πλέον στα 7,5 δευτ). Αναμένεται μείωση κατά 3 g/
km στις τιμές εκπομπών CO2 συνδυασμένο κύκλο, στα 107 g/km.

Αλλαγές έγιναν ωστόσο και στο σημείο που το Corolla έδειχνε να 
«πονάει» περισσότερο… στην επιτάχυνση εν κινήσει! Τώρα, χάρη στο 
νέο καλιμπράρισμα του συστήματος ελέγχου του υβριδικού συστή-
ματος, η επιτάχυνση αντικατοπτρίζει περισσότερο τις προθέσεις 
του οδηγού και τη χρήση του πεντάλ του γκαζιού, δημιουργώντας 
την κατάλληλη αίσθηση σε επίπεδο διαμήκους επιτάχυνσης – και 
συνολικά μία διαισθητική αίσθηση. Αυτό έχει επιτευχθεί με μείωση 
των στροφών του κινητήρα κατά την επιτάχυνση. Ο θόρυβος του 
συστήματος μετάδοσης κίνησης κατά την επιτάχυνση έχει επίσης 
μειωθεί.

Περισσότερη ασφάλεια  
με το Toyota T-Mate
Το ανανεωμένο Corolla είναι εξοπλισμένο με 
το Toyota T-Mate, που συνδυάζει τη νέα, τρίτη 
γενιά του πακέτου Toyota Safety Sense. Το 
σύστημα ενεργητικής ασφάλειας και υπο-
βοήθησης, διαθέτει νέες λειτουργίες για την 
υποστήριξη του οδηγού σε ένα ακόμη ευρύτερο 
φάσμα σεναρίων οδήγησης. Οι νέες λειτουργίες 
περιλαμβάνουν την καταστολή επιτάχυνσης σε 
χαμηλή ταχύτητα, την υποστήριξη αποφυγής 
σύγκρουσης, την υποβοήθηση διεύθυνσης 
έκτακτης ανάγκης, καθώς και το σύστημα απο-
φυγής πλευρικής σύγκρουσης και μείωσης τα-
χύτητας στροφής. Επίσης το σύστημα διακοπής 
οδήγησης σε έκτακτη ανάγκη ακινητοποιεί το 
όχημα στην άκρη της λωρίδας του σε περίπτω-
ση έκτακτης ανάγκης (π.χ. ο οδηγός έχει χάσει 
τις αισθήσεις του).

Οι τιμές
Η γκάμα του ανανεωμένου Toyota Corolla ξεκινά από τις 21.170 ευρώ, μια αύξηση της 
τάξεως των 3.500 ευρώ συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά. Αυτή η τιμή αφορά στην 
έκδοση sedan, η οποία και τώρα παραμένει η πιο προσιτή επιλογή στη σειρά Corolla και 
πρακτικά είναι η μοναδική μη υβριδική επιλογή στη γκάμα, εξοπλισμένη με τον γνώριμο 
ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 1.5 λίτρων και 125 ίππους. Ωστόσο, οι εκδόσεις hatchback 
και Touring Sports πλέον διατίθενται αποκλειστικά ως Hybrid με τις τιμές να ξεκινούν από 
τις 28.470 ευρώ στην έκδοση εξοπλισμού Active Plus.

Το Spring με το νέο ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα διατίθεται και ως ελαφρύ 
επαγγελματικό, στην έκδοση Spring Cargo. Αυτή η έκδοση αφορά κυρίως 
επαγγελματίες εμπόρους, διανομείς και άλλα παρόμοια επαγγέλματα, προσφέ-
ροντάς απεριόριστη πρόσβαση στο κέντρο των αστικών περιοχών, εξοικονό-
μηση ενέργειας και πόρων και βεβαίως μετακινήσεις χωρίς εκπομπές ρύπων.
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Toyota 
GR Yaris Rally2 Concept

Έχοντας ήδη δείξει τη δύναμη της στην κορυφή των αγώνων 
rally και πιο συγκεκριμένα στο WRC, η Toyota αλλά και το αγωνιστι-

κό της τμήμα TGR (Toyota Gazoo Racing) εξελίσσουν ένα νέο αυτοκίνητο. 
Ο λόγος για το αγωνιστικό GR Yaris Rally2, το οποίο πρόσφατα αποκαλύφθη-

κε ως πρωτότυπο στο σαλόνι αυτοκινήτου του Τόκιο.

Με το GR Yaris Rally2 η Toyota στοχεύει να διεισδύσει στον κόσμο των 
ιδιωτικών αγωνιστικών της κατηγορίας Rally2 (πρώην R5). Μια κατηγορία 

όπου κυρίαρχος τα τελευταία χρόνια είναι η Skoda Motorsport με το Fabia. Το 
αγωνιστικό ντεμπούτο του νέου αυτοκινήτου θα γίνει μέσα στο 2023 και πιο 

συγκεκριμένα στο Ιαπωνικό Πρωτάθλημα Ράλλυ. 

Μέσα από μια σειρά αγώνων στην Ιαπωνία, το GR Yaris Rally2 θα περάσει το 
τελικό στάδιο εξέλιξης του και η TGR θα συλλέξει πολύτιμο feedback από τις 

ομάδες ιδιωτών που θα το χρησιμοποιήσουν. Στόχος είναι το αυτοκίνητο 
να πάρει την έγκριση τύπου της FIA τον Ιανουάριο του 2024 
και να συμμετέχει κανονικά σε όλους τους αγώνες που 

υποστηρίζουν την κατηγορία Rally2.

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

Ken Block: Εμπνευστής μιας ολόκληρης γενιάς!
Σε ηλικία 55 ετών ο rallyman Ken Block που όλοι μας αγαπήσαμε μέσα από τα απίστευτα video του με αγωνιστικά αυτοκίνη-
τα, έφυγε σε τραγικό δυστύχημα στη Utah των ΗΠΑ. Η είδηση έσκασε σαν βόμβα στην αυτοκινητιστική κοινότητα παγκοσμί-
ως και σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές στη Wasatch County της Utah, ο Block καταπλακώθηκε από το snowmobile 
του στις απότομες χιονισμένες πλαγιές της περιοχής. Ο Ken Block ήταν παγκοσμίου φήμης θρύλος του motorsport, σε όλες 

του τις μορφές. Γνωστός μέσα από τη σειρά 
video Gymkhana που μετρούν εκατομμύρια 
προβολές στο YouTube, για πολλά χρόνια 
αποτελούσε το πρόσωπο των αγώνων στην 
Αμερική. Για πολλούς είναι ο άνθρωπος που 
έμαθε τους αμερικανούς ότι το motorsport 
είναι πολλά περισσότερα από αγώνες σε οβάλ 
και ευθείες! Μύησε μια ολόκληρη γενιά στο 
motorsport και έβαλε τους αγώνες ράλλυ σε 
πολλά σπίτια μέσω τηλεόρασης.

Ξεκίνησε τους αγώνες από το Rally America 
το 2005, ενώ στην πορεία κατέκτησε τα δημο-
φιλή X Games. Το 2010 ίδρυσε την Monster 
World Rally Team και έγινε ο πρώτος Αμε-
ρικανός που αγωνίστηκε στο WRC. Το 2012 
γεννήθηκε το Hoonigan Racing Division, 
η ομάδα του Block με την οποία έτρεξε 
στα Global Rallycross Championship και 
FIA World Rallycross. Μεταξύ άλλων, στην 
καριέρα του ο Ken Block ίδρυσε μαζί με τον 
Damon Way τη DC Shoes και ήταν επίσης 
γνωστός στον κόσμο του skating, motocross 
και snowboard. Τα αυτοκίνητα όμως κέρδισαν 
τελικά τον Block. Με αυτά μας χάρισε μερικές 
από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες σε όλες 
τις μορφές των αγώνων, μέσω της Hoonigan 
Industries, της εταιρίας παραγωγής και ρου-
χισμού στην οποία επίσης ήταν συν-ιδρυτής. 
Μέσω της Hoonigan ο Ken Block κατασκεύ-
αζε, διασκεύαζε και έτρεχε με αγωνιστικά 
αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας. Από αυτοκίνητα 

rallycross, σε βολίδες του Pikes Peak… οχήματα εκτός δρόμου, μέχρι και ειδικά διασκευασμένα φορτηγάκια pickups. Στο τε-
λευταίο επεισόδιο της σειράς Gymkhana, ο Block “ξέσκισε” τους δρόμους του Las Vegas με το ηλεκτρικό Audi S1 Hoonitron.

Πέρα από τους αγώνες και τα πάσης φύσης γρήγορα οχήματα, ο Ken Block ήταν οικογενειάρχης και πατέρας τριών παιδιών. 
Μάλιστα η μεγάλη κόρη του Lia έκανε πρόσφατα την είσοδο της στον κόσμο των αγώνων, συμμετείχε σε αγώνες rally αλλά 
και ακολουθούσε τα βήματα του πατέρα της στη Hoonigan, με ένα custom Audi Quattro που διασκευάστηκε ειδικά γι αυτήν.

Τετραπλή επιτυχία της Kia  
στα GOOD DESIGN AWARDS
Η Kia Corporation έλαβε τέσσερις διακρίσεις στα  GOOD DESIGN 
Awards για τα Niro, Concept EV9, EV Infotainment System και Magenta 
Design Infotainment System 2023. Το ολοκαίνουργιο Kia Niro με την 
τολμηρή σχεδίαση εμπνευσμένη από την φιλοσοφία «Opposites United» 
της μάρκας, ήταν ένα από τα μοντέλα της μάρκας που διακρίθηκαν στον 
συγκεκριμένο θεσμό. Το Kia Concept EV9 από την άλλη, είναι ένα πρωτό-
τυπο που ενσωματώνει τη δέσμευση της μάρκας για λύσεις βιώσιμης με-
τακίνησης, με σχεδίαση εμπνευσμένη από τη φύση και την ενσωμάτωση 
ανακυκλωμένων υλικών από το εύθραυστο θαλάσσιο οικοσύστημα. Τα 
συστήματα πολυμέσων Infotainment EV της Kia και  Magenta Design 
Infotainment System, τα οποία είναι ειδικά βελτιστοποιημένα για ηλε-
κτρικά οχήματα και βασίζονται σε μια σχεδιαστική προσέγγιση  εμπνευ-
σμένη από το χαρτί, είναι οι δύο ακόμη τομείς που η μάρκα διακρίθηκε.

Γιορτάζοντας την 72η επέτειό του, ο Θεσμός GOOD DESIGN Awards 
αποτελεί  έναν από τους μακροβιότερους διαγωνισμούς σχεδιασμού στον 
κόσμο. Κάθε χρόνο μέσω του προγράμματος επιλέγεται μια λίστα με τα 
καλύτερα σχέδια προϊόντων και γραφικά που έχουν χαράξει νέες κατευ-
θύνσεις για να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά προϊόντα στην παγκόσμια 
αγορά.

Η επιστροφή του Toyota AE86  
σε δύο Eco concepts
Το Tokyo Auto Salon ανέκαθεν αποτελούσε πόσο έλξης ως μία από 
τις πιο ενδιαφέρουσες εκθέσεις αυτοκινήτου παγκοσμίως. Φέτος η 
Toyota μέσω του αγωνιστικού της τμήματος Toyota Gazoo Racing 
(TGR) αποκάλυψε τα εντυπωσιακά οικολογικά πρωτότυπα AE86 H2 
Concept και AE86 BEV Concept. Το πρώτο με κινητήρα υδρογόνου, 
ενώ το δεύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μπαταρίας.

AE86 H2 Concept με καύσιμο υδρογόνο: Χρησιμοποιώντας τη γνώση 
που αποκτήθηκε από την εμπλοκή στο motorsport, ειδικά από τη συμ-
μετοχή της ROOKIE Racing στη σειρά Super Taikyu της Ιαπωνίας, η 
TGR έχει αναπτύξει ένα όχημα που μπορεί να κινηθεί με υδρογόνο 
και παράλληλα να παρέχει τον απολαυστικό ήχο (και δόνηση) του 
κινητήρα εσωτερικής καύσης. Υιοθετεί δύο δεξαμενές αποθήκευσης 
υδρογόνου υψηλής πίεσης, προερχόμενες από το Toyota Mirai. Αυτές 
βρίσκονται τοποθετημένες στο πίσω μέρος, ενώ έχουν γίνει τροποποι-
ήσεις σε σημεία όπως μπεκ ψεκασμού καυσίμου, σωλήνες καυσίμου 
και μπουζί.

AE86 BEV Concept, αμιγώς ηλεκτρικό: Υιοθετώντας τεχνολογίες προ-
ερχόμενες από τη Lexus, αυτό το αμάξωμα του ΑΕ86 είναι ελαφρωμέ-
νο και διατηρεί – όσο γίνεται – την αρχική αναλογία βάρους εμπρός/
πίσω. Ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά οδήγησης ενός ηλεκτρικού 
οχήματος μπαταρίας, όπως η άμεση επιτάχυνση, ενώ χρησιμοποιεί 
μηχανική μετάδοση για μέγιστη οδηγική απόλαυση και όσο το δυ-
νατόν πιο “original” αίσθηση. Η ειδική αυτή έκδοση του ηλεκτρικού 
AE86 ενσωματώνει επίσης μια σειρά από τεχνολογίες που συναντάμε 
σε οχήματα μαζικής παραγωγής της Toyota, όπως τα ηλεκτρικά μοτέρ 
του Tundra HEV, τις μπαταρίες του Prius PHEV battery και άλλα.

Προς το παρόν και τα δύο αυτά μοντέλα παραμένουν πειραματικά, 
ωστόσο μας δείχνουν ξεκάθαρα πως υπάρχουν λύσεις για απολαυστι-
κά οχήματα ως προς το οδηγικό κομμάτι, διατηρώντας ταυτόχρονα 
ένα χαμηλό αποτύπωμα σε άνθρακα!

H Audi παρέδωσε 100.000+ ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα το 2022
Το 2022, η Audi παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον αύξη-
σε σημαντικά τις παραδόσεις των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινή-
των, με άνοδο περίπου 44%. Η υψηλή ζήτηση για τα αμιγώς ηλε-
κτρικά Q4 e-tron, e-tron GT quattro και e-tron επιβεβαιώνει την 
απόφαση της εταιρείας υπέρ ενός πλήρως ηλεκτρικού μέλλοντος. 
Και παράλληλα θα ενισχύσει την ορμή της Audi στην μετεξέλιξή 
της ως ένας προμηθευτής βιώσιμης premium κινητικότητας. Ένα 
ακόμα μοντέλο είναι έτοιμο να δώσει επιπλέον ώθηση: το νέο Q8 
e-tron συνεχίζει την ιστορία επιτυχίας του e-tron ως πρωτοπό-
ρος στην ηλεκτρική ενέργεια. Το μοντέλο έχει ήδη λάβει πολλές 
προ-παραγγελίες 
πριν από την 
κυκλοφορία του 
στην αγορά την 
άνοιξη του 2023. 
Από το 2026, η 
Audi θα εισάγει 
μόνο αμιγώς ηλε-
κτρικά αυτοκίνη-
τα στην παγκό-
σμια αγορά.

Στην Ευρώπη η 
μάρκα σημείωσε 
άνοδο 1,2% σε 
σχέση με το 2021 
με συνολικές πω-
λήσεις 624.498 
αυτοκινήτων. Τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα παρουσίασαν αυξη-
μένη ζήτηση και εδώ, ιδιαίτερα τα Audi Q4 e-tron (+99,4%), Audi 
e-tron GT (+ 29,2 %) και το Audi e-tron (+8,5%). Η Audi Sport 
συνέβαλε στο ισχυρό αποτέλεσμα με ρεκόρ 29.417 αυτοκινήτων 
που παραδόθηκαν στην Ευρώπη (+30,8%). Συνολικά, οι πωλήσεις 
ήταν υψηλότερες σε 29 ευρωπαϊκές αγορές σε σύγκριση με το 
2021. Η ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα σε άλλες αγορές σε 
όλο τον κόσμο αυξήθηκε κατά 90,2%. Συνολικά, η Audi παρέδωσε 
160.310 αυτοκίνητα (-3,5%) σε αυτές τις αγορές, τα οποία, εκτός 
από τις προκλήσεις και τις δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, 
επηρεάστηκαν σημαντικά και από τις γεωπολιτικές κρίσεις.
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Το δημοφιλέστερο 
αυτοκίνητο στο Ηνωμένο 
Βασίλειο
Το Nissan Qashqai είναι και επίσημα το 
δημοφιλέστερο αυτοκίνητο του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου για το 2022.

Μάλιστα το Qashqai είναι και το πρώτο 
μοντέλο βρετανικής κατασκευής που 
βρίσκεται στην κορυφή του διαγράμμα-
τος με τις ετήσιες πωλήσεις εδώ και 24 
χρόνια. Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν από 
την ένωση κατασκευαστών & εμπόρων 
αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα οποία 
το Qashqai, που κατασκευάζεται στο 
Sunderland, είναι το αυτοκίνητο με τις 
περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο 
Βασίλειο τους τελευταίους 12 μήνες. 
Για την ιστορία, συνολικά 42.704 νέα 
Qashqai παραδόθηκαν από τις αντιπρο-
σωπείες της Nissan σε όλο το Ηνωμένο 
Βασίλειο το 2022. Στα πλαίσια εορ-
τασμού αυτής της πρωτιάς, η Nissan 
κατασκεύασε ένα Qashqai σε χρυσαφί 
απόχρωση, προς τιμήν των 7.000 
εργαζομένων της από όλο το Ηνωμένο 
Βασίλειο που συνέβαλαν σε αυτή την 
επιτυχία.

Η ασταμάτητη ώθηση της CUPRA συνεχίστηκε το 
2022 με την παράδοση 152.900 οχημάτων, όγκος που 
σηματοδοτεί αύξηση 92,7% σε σχέση με το προηγού-
μενο έτος (79.300). Τα αποτελέσματα οδήγησαν στην 
οικονομική ανάκαμψη της εταιρείας σε ένα έτος που 
χαρακτηρίστηκε από την συνεχιζόμενη έλλειψη ημια-
γωγών και άλλων βασικών εξαρτημάτων. Συνολικά, 
η SEAT S.A. έκλεισε το 2022 με παραδόσεις 385.600 
οχημάτων, μια μείωση δηλαδή της τάξης του 18,1% 
σε σχέση με το 2021 (470.500) ως αποτέλεσμα αυτών 
των ελλείψεων.

Σύμφωνα με τον Wayne Griffiths, Διευθύνων Σύμβου-
λος της SEAT και της CUPRA, σε μια δύσκολη περίοδο 
με γενικότερες ελλείψεις σε ημιαγωγούς και άλλων 
εξαρτημάτων, δόθηκε προτεραιότητα στα μοντέλα της 
CUPRA. Αυτά έχουν υψηλότερο περιθώριο κέρδους 
έναντι των αυτοκινήτων SEAT, δημιουργώντας μια 
μακροπρόθεσμη σταθερότητα για την Seat S.A. συνο-
λικά. Αυτή η στρατηγική απόφαση βέβαια επηρέασε 
αναπόφευκτα τον αριθμό αυτοκινήτων SEAT που 
παραδόθηκαν, όμως συνολικά βοήθησε την εταιρία 
των δύο μαρκών.

Με επικεφαλής το Formentor, η CUPRA έφτασε σε 
νέα ύψη το 2022. Το πρώτο αποκλειστικό μοντέλο της 
μάρκας πούλησε 97.600 μονάδες, αντιπροσωπεύοντας 
το 63,8% των πωλήσεων της και πάνω από το ένα 
τέταρτο των πωλήσεων της SEAT S.A. Εν τω μεταξύ, 
το δεύτερο πιο δημοφιλές μοντέλο της CUPRA, το 
Born, συμπλήρωσε την πρώτη του πλήρη χρονιά στην 
αγορά με παραδόσεις 31.400 μονάδων. Από τη δημι-
ουργία της το 2018, η CUPRA έχει παραδώσει σχεδόν 
300.000 οχήματα. Οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές της 

CUPRA ήταν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία. Στην 
Ελλάδα η CUPRA σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο με 384 ταξινομήσεις 
μέσα στην χρονιά, αύξηση 225% σε σχέση με το 2021. Με αυτά τα με-
γέθη ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα της ελληνικής αγοράς το 
2022 (για εταιρίες με συνολικές ταξινομήσεις πλέον των 30 μονάδων 
ετησίως).

Από την άλλη, με 232.700 αυτοκίνητα μέσα στο 2022, η SEAT σημεί-
ωσε μείωση κατά 40,5% σε σχέση με το 2021. Το Arona διατήρησε 
τη θέση του ως το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις της μάρκας, 
ακολουθούμενο από το Ibiza και το Leon. Η παγκόσμια παραγωγή 
της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής του Audi A1 
που παράγεται στην Ισπανία, παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2021 
με 478.954 κατασκευασμένα αυτοκίνητα, πτώση 1,1% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος (484.046). Η παραγωγή στο εργοστάσιο της εταιρεί-
ας, στο Martorell μειώθηκε κατά 4,8% σε 366.764.

Η ανοδική πορεία της CUPRA  
θα σώσει τη SEAT;

Το ID.4 οδηγεί τον 
εξηλεκτρισμό της 
Volkswagen
Η στρατηγική της Volkswagen για 
τα ηλεκτρικά μοντέλα προχωρά με 
ταχείς ρυθμούς, ενώ το ID.4 είναι 
παγκοσμίως το κορυφαίο ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο της μάρκας. Με περί-
που 330.000 μονάδες, οι παγκόσμι-
ες παραδόσεις των αμιγώς ηλεκτρι-
κών οχημάτων της Volkswagen 
αυξήθηκαν κατά 23,6% σε ετήσια 
βάση. Συνολικά οι παραδόσεις των 
μοντέλων της Volkswagen όλων 
των τύπων κίνησης ήταν ελαφρώς 
μειωμένες σε σχέση με το προη-
γούμενο έτος εξαιτίας των προβλη-
μάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού, 
ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο πα-
ραγγελιών παραμένει πολύ υψηλό.

Με περίπου 170.000 παραδό-
σεις το 2022, το ID.4 αποτελεί το 
κορυφαίο ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
του Volkswagen Group. Στην Κίνα, 
όπου αποτελεί τη μεγαλύτερη 
αγορά για την εταιρεία, το 2022 η 
Volkswagen υπερδιπλασίασε τις 
παραδόσεις των αμιγώς ηλεκτρι-
κών μοντέλων της οικογένειας 
«ID.», συμπεριλαμβανομένων των 
ID.3, ID.4 και ID.6. Αύξηση πω-
λήσεων παρατηρήθηκαν και στην 
αγορά της Β. Αμερικής, ενώ στην 
Ελλάδα, το 2022 η Volkswagen 
παρέδωσε 355 ID μοντέλα και είχε 
τη 2η θέση στην αγορά των αμιγώς 
ηλεκτρικών οχημάτων με μερίδιο 
13%. Το ID.4 ήταν το δημοφιλέστε-
ρο μοντέλο στην οικογένεια ID με 
205 παραδόσεις, καταλαμβάνοντας 
την 3η θέση των BEV οχημάτων 
που κυκλοφορούν στην ελληνική 
αγορά με μερίδιο 7,3%.

Το Jeep Avenger είναι το 
Car Of The Year 2023
Το Jeep Avenger ανακηρύχθηκε Car Of The 
Year 2023. Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μο-
ντέλο της Αμερικανικής μάρκας είναι και το 
πρώτο Jeep που κατακτά αυτή την κορυφαία 
διάκριση στα 60 χρόνια ιστορίας του θεσμού.

Το  ηλεκτρικό B-SUV της Jeep βρέθηκε 
αντιμέτωπο στην τελική φάση του θεσμού 
με τα Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, 
Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota 
bZ4X και το Volkswagen ID Buzz. Οι 57 
δημοσιογράφοι από 22 χώρες που ψήφισαν 
(ανάμεσα τους και η Ελληνίδα Ελένη Ξενά-
κη), ανέδειξαν το Jeep Avenger ως Car Of 
The Year 2023, με 328 βαθμούς και σημα-
ντική διαφορά 87 βαθμών από το δεύτερο 
μοντέλο. Χαρακτηριστικό είναι το ότι 21 
κριτές έδωσαν τη μεγαλύτερη τους βαθμολο-
γία στο Avenger.

Το λανσάρισμα του Avenger στην Ευρώ-
πη αποτελεί το επόμενο βήμα στην πορεία 
εξηλεκτρισμού της Jeep, όπου μέχρι το 2025 
θα είναι διαθέσιμα από τη μάρκα τέσσερα 
αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Στόχος είναι 
μέχρι το 2030 οι πωλήσεις της Jeep στην Ευ-
ρώπη να αποτελούνται από 100% ηλεκτρικά 
μοντέλα. Θυμίζουμε ότι με μήκος μόλις 4 
μέτρα, το Avenger τοποθετείται στη διαρκώς 
αυξανόμενη κατηγορία των B-SUV. Πέρα 
από το ξεχωριστό στιλ, προσφέρει αυτονομία 
400 χλμ. σε μικτές συνθήκες WLTP και πε-
ρισσότερα από 550χλμ. σε αστικές συνθήκες. 
Κίνηση δίνει ένας ηλεκτροκινητήρας απόδο-
σης 115kW (156hp) και 260 Nm ροπής, που 
τροφοδοτείται από μια μπαταρία 54kWh.
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ΑΥΤΟ ΕΊΝΑΊ ΤΟ ΝΕΟ TOYOTA COROLLA CROSS, το 
μοντέλο που - όπως έγινε με τα Yaris και Yaris Cross 
- ήρθε να δώσει μια νέα προσθήκη στην οικογένεια 
Corolla. Μια crossover εκδοχή λοιπόν… που διευρύνει 
ιδανικά τη γκάμα του πιο επιτυχημένου εμπορικά 
αυτοκινήτου όλων των εποχών!

Toyota Corolla  
Cross Hybrid

To Corolla Cross 
είναι ένα αυτοκίνη-
το της κατηγορίας 
Compact SUV, με 

μήκος στα 4,4 μέτρα. Είναι με 
άλλα λόγια ένα μεσαίο SUV 
και τοποθετείται ανάμεσα 
στα C-HR και RAV4. Για να 
έχουμε μια πιο σαφή εικόνα, 
είναι κατά περίπου 7 εκ. 
μακρύτερο και ψηλότερο 
από το C-HR, ωστόσο με πιο 
τετραγωνισμένο σχήμα και 
καλύτερη εκμετάλλευση των 
εσωτερικών χώρων.

Καθαρά στο σχεδιαστικό 
κομμάτι, το Corolla Cross δε 
θυμίζει σε τίποτα το απλό 
Corolla, ούτε καν ως προς το 
τυπικό σχέδιο στη μάσκα και 
στα φώτα. Εδώ για πρώτη 
φορά βρίσκουμε ένα μεγά-
λο τραπεζοειδές άνοιγμα 
που θυμίζει περισσότερο 
το RAV4. Αντίστοιχη με το 
μεγαλύτερο SUV είναι και η 
σχεδίαση των φώτων, αλλά 
και των φτερών με τις ματ 
προεκτάσεις και τους τετρα-
γωνισμένους θόλους. Ακρι-
βώς όπως στο RAV4, ωστόσο 
το Corolla Cross δείχνει πιο 
δυναμικό και πιο… όμορφο. 
Τον δυναμισμό του τονίζει το 
μαύρο περίγραμμα γύρω από 
τη μάσκα εμπρός, τα μαύρα 
πλαίσια στα πλευρικά παρά-
θυρα αλλά και μια πινελιά 
από χρώμιο ακριβώς κάτω 
από τη γραμμή οροφής, όπου 
φιλοξενείται και η ονομασία 
του μοντέλου.

Ενδιαφέρον έχει η λειτουργι-
κή σχεδίαση που ακολουθεί 
το μοντέλο, χωρίς περιττές 
οπές και ψεύτικους αεραγω-
γούς στα εμπρός άκρα. Την 
Cross λογική υποστηρίζουν 
οι ματ προεκτάσεις εμπρός 
και πίσω, τα προστατευμέ-
να μαρσπιέ και η off-road 
ποδιές σε ασημί χρώμα, στο 
κάτω μέρος του προφυλακτή-
ρα εμπρός και πίσω. Μαζί 
φυσικά με την αυξημένη 
απόσταση από το έδαφος 
που είναι στα 16 εκατοστά.

Στο πίσω μέρος η εικόνα 
είναι ελαφρώς πιο “συντη-
ριτική” ωστόσο πάλι ενδια-
φέρουσα. Και πάλι σε τίποτα 
δεν θυμίζει τα υπόλοιπα 
μοντέλα της οικογένειας 
Corolla… πέρα από το λογό-
τυπο στα αριστερά. Τα φώτα 
έχουν οριζόντια διάταξη και 
τρισδιάστατη σχεδίαση, οι 
γραμμές γύρω από την πινα-
κίδα και τη χειρολαβή ανοίγ-
ματος του πορτ μπαγκάζ 
έχουν το τυπικό σχήμα που 
συναντάμε σε όλα τα Toyota, 
ενώ πιο πάνω έχουμε μια 
διακριτική αεροτομή οροφής. 
Χαμηλά έχουμε τους κλασι-
κούς ανακλαστήρες στα άκρα 
και τίποτα το…”φαντεζί”. 
Ούτε διαχύτη, ούτε κλειστούς 
αεραγωγούς ούτε βεβαίως 
ψεύτική απόληξη για την εξά-
τμιση. Η απόληξη μπορεί να 
μην είναι εντυπωσιακή, αλλά 
είναι πέρα για πέρα αληθινή.

TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID
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Στο εσωτερικό
Η σχεδίαση της καμπίνας μοιάζει να προέρχε-
ται σχεδόν αυτούσια από το ανανεωμένο Corolla 
Hatchback. Σχεδόν… καθώς υπάρχουν μικροδιαφο-
ρές στο κάτω μέρος του ταμπλό και στο εσωτερικό 
των θυρών. Ωστόσο, υιοθετείται η ίδια λογική με τη 
μεγάλη οθόνη να προεξέχει προς τα πάνω, έχουμε 
τον ίδιο ψηφιακό πίνακα οργάνων στις 12,3’’ και 
βεβαίως το ίδιο μοτίβο στα χειριστήρια και στους 
αεραγωγούς του κλιματιστικού. Ειδικά για τον πίνα-
κα οργάνων αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουμε 
μια πέρα για πέρα ψηφιακή οθόνη και μάλιστα ως 
σντάνταρ εξοπλισμό, περιλαμβάνοντας γραφικά 
υψηλής ανάλυσης, διακριτικούς χρωματισμούς και 
μια σχεδίαση με δύο κυκλικά όργανα ως μέρος του 
βασικού μοτίβου. Στάνταρ σε όλα τα Corolla Cross 
είναι ο αυτόματος διζωνικός κλιματισμός αλλά και η 
οθόνη πολυμέσων, αφής, στις 10,5’’.

Το σύστημα multimedia έχει κατανοητό και εύχρη-
στο menu, στα Ελληνικά και με μεγάλες ενδείξεις. 
Ενσωματώνει σύστημα Bluetooth, φωνητικές εντο-
λές, ψηφιακό ραδιόφωνο, ασύρματη συνδεσιμότητα 
σε Apple CarPlay και πολλά ακόμη. Υπάρχουν θύρες 
USB, μια τύπου Type-A εμπρός και δύο τύπου Type-
C για τους πίσω επιβάτες. Ανάλογα με το επίπεδο 
εξοπλισμού διατίθεται και σύστημα ασύρματης φόρ-
τισης για συμβατά smartphones, ενώ όλα τα Corolla 
Cross ενσωματώνουν τις υπηρεσίες MyT που δίνει 
κάποιες έξτρα λειτουργίες απευθείας στο κινητό του 
οδηγού, μέσω App, όπου κι αν αυτός βρίσκεται.

Όσο για την ποιότητα των υλικών, στο πάνω μέρος 
του ταμπλό χρησιμοποιούνται πιο σκληρά υλικά 
από το αναμενόμενο αν και χαμηλότερα - πρακτικά 
εκεί που θα απλώσει κανείς το χέρι του και θα ακου-
μπήσει - η επένδυση του ταμπλό ταμπλό είναι πιο 
μαλακή, πιο ευχάριστη και γενικότερα δείχνει πιο 
ποιοτική. Μαλακά είναι και τα υλικά εσωτερικά στις 
πόρτες και το σημείο όπου θα ακουμπήσει ο αγκώ-
νας, τόσο στις εμπρός όσο και στις πίσω θέσεις.

Στην εξαιρετική πρακτικότητα του εσωτερικού συμ-
βάλλουν τα φυσικά μπουτόν στο τιμόνι, τα περιστρο-
φικά χειριστήρια για το σύστημα κλιματισμού και 
μάλιστα με ενδείξεις ξεχωριστές από την οθόνη του 
infotainment, οι βολικές ποτηροθήκες στην κονσόλα 
και το στάνταρ υποβραχιόνιο.

Υβριδικό με 197 ίππους
Το Corolla Cross είναι το πρώτο μοντέλο της Toyota 
με το νέο αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα 5ης γε-
νιάς. Έχουμε μια τεχνολογία που εξελίσσεται διαρκώς 
εδώ και 25 χρόνια και πλέον είναι αποδοτικότερη 
από ποτέ. Αρχικά το μοντέλο διατίθεται με έναν 2-λι-
τρο ατμοσφαιρικό κινητήρα που συνδυάζεται με έναν 
ηλεκτροκινητήρα και ένα αυτόματο κιβώτιο CVT. 
Η συνδυαστική απόδοση είναι 197 ίπποι, νούμερο 
αν μη τι άλλο εντυπωσιακό. Ωστόσο η 5η γενιά του 
υβριδικού συστήματος της Toyota περιλαμβάνει και 
ένα δεύτερο σύνολο στα 1800 κ.εκ. με 140 ίππους, 
το οποίο ξεκινά να διατίθεται στα απλά Corolla 
hatchback και sedan. Ο κινητήρας αυτός δεν διατίθε-
ται στο Cross… τουλάχιστον όχι ακόμα.

Όσο για το 2-λιτρο σύνολο, τα σπουδαία νέα είναι 
πως μπορούμε να έχουμε και σύστημα τετρακίνησης, 
μέσω ενός δεύτερου ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος ανε-
ξάρτητα κινεί τους πίσω τροοχούς, χωρίς την ύπαρξη 
κεντρικού άξονα μετάδοσης. Τεχνολογία που βλέ-
πουμε βεβαίως και στα υβριδικά της Lexus, αλλά και 
στο μικρότερο Yaris Cross Hybrid. Αυτό στην πράξη 
μεταφράζεται σε λιγότερες τριβές, λιγότερα κινούμενα 
μέρη, αμεσότητα και βεβαίως καμία επιβάρυνση στην 
κατανάλωση. Όσο για τις επιδόσεις, το Corolla Cross 
Hybrid με κίνηση στους εμπρός τροχούς κάνει την 
τυπική διαδικασία για το 0-100 km/h σε 7,6 δευτερό-
λεπτα, ενώ το τετρακίνητο είναι ανεπαίσθητα ταχύτε-
ρο. Εντυπωσιακή τιμή για αυτοφορτιζόμενο υβριδικό.

Η νέα γενιά του συστήματος της Toyota, εκτός από 
από τις πολύ καλές επιδόσεις που προσφέρει,έχει και 
μια σειρά από βελτιώσεις σε άλλους τομείς. Για παρά-
δειγμα υπάρχουν μικρότερα και ελαφρύτερα εξαρ-
τήματα προς όφελος και του χώρου και βεβαίως του 
βάρους. Η μπαταρία του υβριδικού συστήματος είναι 
ιόντων λιθίου και έχει μειωμένο βάρος συγκριτικά με 
την προηγούμενη μπαταρία και αυξημένη απόδοση 
κατά 14%. Μάλιστα η Toyota έχει εξελίξει και ένα 
νέο σύστημα ψύξης για τη μπαταρία, προσφέροντας 
αυξημένη μακροζωία.

Ο ηλεκτροκινητήρας που χρησιμοποιείται είναι 
μόνιμου μαγνήτη και από μόνος του αποδίδει 83 ίπ-
πους και 206 Nm ροπής. Φυσικά και μπορεί να κινεί 
αμιγώς ηλεκτρικά το αυτοκίνητο όταν η μπαταρία 
έχει επαρκή φόρτιση, ενώ σε σενάρια κίνησης εντός 
πόλης καταφέρνει και μειώνει δραστικά τη μέση 
κατανάλωση. Αυτό γίνεται γιατί η μπαταρία φορτίζει 
από την κίνηση του αυτοκινήτου και από το φρενά-
ρισμα. Οι τροχοί και τα φρένα δηλαδή λειτουργούν 
σαν γεννήτρια και φορτίζουν συνεχώς τη μπαταρία 
μέσω μιας διαδικασίας αναγέννησης. Το Corolla 
Cross όπως και όλα τα υβριδικά Toyota βεβαίως, δεν 
χρειάζεται εξωτερική φόρτιση κι όμως η μπαταρία 
του μπορέι να τροφοδοτεί συνεχώς τον ηλεκτροκι-
νητήρα μέσω αυτής της διαδικασίας αναγέννησης. 
Υπάρχει και η επιλογή EV, όπου με το πάτημα ενός 
διακόπτη ο οδηγός μπορεί να γυρίσει το σύστημα σε 
αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία (αν αυτό δεν γυρίσει σε 
EV mode αυτόματα) για έως ότου χρειαστεί εκ νέο 
φόρτιση η μπαταρία.

Με όλα αυτά, η κατανάλωση εντός πόλης - που είναι 
και το ζητούμενο σε ένα υβριδικό μοντέλο - στο 2-λι-
τρο Corolla Cross είναι κοντά στα 4 λτ/100 χλμ., ενώ 
σε μικτή χρήση, εντός και εκτός πόλης, αυτή έδειξε 
περίπου στα 5,5 λτ. κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας. 
Κατανάλωση πραγματικά άπιαστη για μεσαίο SUV.

Τέλος όσον αφορά στο κιβώτιο ταχυτήτων, όλα τα 
Corolla Cross είναι υβριδικά και αυτόματα, με ένα 
κιβώτιο τύπου e-CVT. Ωστόσο, θα πρέπει να ξεχάσου-
με το e-CVT που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, αφού εδώ 
υπάρχουν αισθητές βελτιώσεις, τόσο λόγω της αυξη-
μένης συνολικής απόδοσης του συστήματος, όσο και 
λόγω διαφορετικών ρυθμίσεων. Η απόκριση στο γκάζι 
πλέον είναι πιο άμεση. Όταν ο οδηγός επιμείνει στο 
γκάζι, οι στροφές θα παραμείνουν ψηλά και ο κινητή-
ρας ακούγεται, ωστόσο το αυτοκίνητο ανταποκρίνεται 
θετικά και επιταχύνει χωρίς δισταγμούς. Και βεβαίως 
η καλύτερη επιτάχυνση εμπνέει περισσότερη σιγου-
ριά και πιο ευχάριστη συμπεριφορά. Τέλος, εντός 
πόλης το νέο υβριδικό σύστημα είναι πολύ καλύτερο, 
πιο αθόρυβο και προσφέρει μια πιο φυσική αίσθηση 
στην οδήγηση, κυρίως στα κατηφορικά κομμάτια.

Διαθέσιμοι χώροι
Οι πίσω χώροι στο Toyota Corolla Cross είναι ικανοποιητικοί και αρμόζουν σε αυτό που περιμένει κάποιος από ένα μεσαίο SUV ή Crossover. Οι πόρτες δεν ανοίγουν τόσο 
κάθετα, όσο για παράδειγμα στο Nissan Qashqai, ωστόσο υπάρχει αισθητή βελτίωση συγκριτικά με το Corolla hatchback. Δύο ενήλικες πίσω θα καθίσουν χωρίς παραχωρήσεις, 
έχοντας αρκετό διαθέσιμο πλάτος για να χωρέσει και τρίτος αν χρειαστεί. Αν όχι, θετικό είναι πως η πλάτη του μεσαίου καθίσματος ενσωματώνει υποβραχιόνιο με δύο ποτηρο-
θήκες.

Ο χώρος αποσκευών είναι στα 425 λίτρα. Έχει πτυσσόμενο κάλυμμα που θα βολέψει όταν θα χρειαστούμε το έξτρα ύψος, ωστόσο δε θα αντέξει την τοποθέτηση αντικειμένων 
από πάνω, αφού είναι εύκαμπτο υλικό. Επίσης το δάπεδο δεν μεταβάλλεται ως προς το ύψος, κάτι που συναντούμε πλέον στα περισσότερα μοντέλα της κατηγορίας. Το ευχάρι-
στο είναι πως η μπαταρία του υβριδικού συστήματος έχει τοποθετηθεί κάτω από τα πίσω καθίσματα, χωρίς να επηρεάζει τον χώρο φόρτωσης.
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Εκδόσεις και τιμή
Το Corolla Cross διατίθεται στην ελληνική 
αγορά σε μια άκρως ανταγωνιστική τιμή 
από 32.000 ευρώ. τα επίπεδα εξοπλισμού 
είναι τα Active Plus, Style, Style Skyview 
και Lounge. Όλες οι εκδόσεις μπορούν 
να συνδυαστούν και με σύστημα τετρα-
κίνησης με μια επιβάρυνση περίπου 
2.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα 
Corolla Cross έχουν ως βασικό εξοπλισμό 
την οθόνη πολυμέσων στις 10,5 ίντσες, 
αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, πλήρως 
ψηφιακό πίνακα οργάνων στις 12,3 
ίντσες, ζάντες αλουμινίου και βεβαίως το 
υβριδικό σύστημα με αυτόματο κιβώτιο.

Οδική συμπεριφορά
Το Toyota Corolla Cross βασίζεται στην πλατφόρμα GA-C και βεβαίως καρπώνεται όλα 
τα πλεονεκτήματα που αυτή παρέχει στον τομέα της στιβαρότητας και της γενικότερης 
άνεσης. Η ανάρτηση αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και ανεξάρτητη ανάρτη-
ση πίσω με διπλά ψαλίδια. Λύση που πλέον δε συναντούμε τόσο συχνά στην αυτοκίνηση 
λόγω του υψηλότερου κόστους, κι όμως η Toyota συνεχίζει και την παρέχει σε ολόκληρη 
την οικογένεια Corolla. Τα φρένα είναι αποδοτικά, με δισκόφρενα εμπρός και πίσω, ενώ 
το σύστημα διεύθυνσης είναι ηλεκτρικά υποβοηθούμενο με νέες ρυθμίσεις για καλύτερη 
αίσθηση αμεσότητας. Με απλούστερα λόγια, υπό πίεση το Corolla Cross δεν έχει σε τίποτα 
να ζηλέψει τα χαμηλότερα αυτοκίνητα, γεμίζοντας με σιγουριά τον οδηγό του ακόμη και 
κατά την πιο απαιτητική οδήγηση.

5 αστέρια στην ασφάλεια

Στα crash test του Euro NCAP, το Corolla Cross αξιολογήθηκε με 5 αστέρια. Σημαντικό 
ρόλο σε αυτή την επιτυχία παίζει τόσο η συνολική δομή του πλαισίου όσο και οι τεχνο-
λογίες υποστήριξης που η Toyota ονομάζει T-Mate. Συστήματα που σχεδιάστηκαν για να 
αποτρέψουν μια άτυχη στιγμή, πριν αυτή συμβεί με τεχνολογίες όπως ειδοποίηση αλλαγής 
λωρίδας με έλεγχο διεύθυνσης, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, αυτόματη λειτουργία 
προβολέων, έξυπνο Cruise Control, πλήρως LED φωτιστικά σώματα και βεβαίως αποφυγή 
πρόσκρουσης με ανίχνευση πεζών και ποδηλάτων. Αξίζει να αναφερθεί και η τεχνολογία 
διακοπής οδήγησης έκτακτης ανάγκης, που αν για παράδειγμα ο οδηγός χάσει τις αισθή-
σεις του, το αυτοκίνητο θα κάνει δεξιά και σταματήσει στην άκρη του δρόμου με ασφάλεια 
και ταυτόχρονα υπολογίζοντας τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Toyota Corolla Cross 2.0L 
Hybrid 197HP CVT (4X2)
Κυβισμός: 1987 cc

Συνδυαστική ισχύς συστήματος: 
197 hp

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα: 83 hp

Ροπή θερμικού κινητήρα: 190 
Nm/4400-5200 rpm

Ροπή ηλεκτροκινητήρα: 206 Nm

0-100 km/h: 7,61

Τελική ταχύτητα: 180 km/h

Μικτή κατανάλωση*: 5,0 lt/100km

Εκπομπές CO2*: 114 g/km

Βάρος: 1500 kg

Ρεζερβουάρ: 43 lt

Χώρος αποσκευών: 425 lt**

Απόσταση από το έδαφος: 160 
mm

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

Αρχική τιμή Toyota Corolla Cross 
Hybrid: 32.000€
Τιμή έκδοσης δοκιμής Style 
Hybrid 2WD: 33.860€

Αρνητικά
•  Υψηλός κυβισμός για τα ελληνικά δεδομένα

•  Ποιότητα σε κάποια σημεία στο εσωτερικό

•  Μέτριος χώρος αποσκευών

Θετικά
•  Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση

•  Οδική συμπεριφορά

•  Δυνατότητα τετρακίνησης
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H Peugeot μας 
δείχνει το μέλλον 
με το Inception 
Concept

Η Peugeot πιστεύει σε έναν καθολικό ανασχεδιασμό της αυτοκίνησης στο διάστημα 
2025 – 2030 και αν κρίνουμε από τις εικόνες του Inception Concept μιλάμε για κάτι 
που απέχει σχεδιαστικά από τα SUV. Ωστόσο, οι Γάλλοι παραμένουν πιστοί στην 
ελκυστική σχεδίαση εμπνευσμένη από τα αιλουροειδή κάτι βεβαίως που σήμερα εν-

σωματώνει όλη η γκάμα της. Δεν είναι τυχαίο ότι τα σύγχρονα Peugeot είναι από τα ομορφό-
τερα αυτοκίνητα στους δρόμους σήμερα.

Το Inception Concept είναι ένα πρωτότυπο που περνά ένα νέο μήνυμα. Αποτελεί τον προάγ-
γελο μιας νέας εποχής, μετουσιώνοντας το όραμα της Peugeot για τα μελλοντικά ηλεκτρικά 
οχήματα. Στοιχεία που ξεχωρίζουν στο εντυπωσιακό πρωτότυπο είναι το νέας γενιάς i-Cockpit 
και το σύστημα ελέγχου Hypersquare, στοιχεία που προσφέρουν έναν νέο, και πιο διαισθητι-
κό τρόπο χειρισμού του αυτοκινήτου. Επίσης γίνεται εκτεταμένη χρήση πανοραμικού γυαλιού 
Skyspace, ενώ η καμπίνα διαθέτει πρωτοποριακή αρχιτεκτονική και υλικά που συνδυάζουν 
τις χρωματικές αποχρώσεις.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ για το μέλλον της αυτοκίνησης αποκάλυψε 
η Peugeot με το εντυπωσιακό πρωτότυπο που μοιάζει να 
βγήκε από ταινία φαντασίας.

Mad Max… εσύ;
Σχεδιαστικά το Inception Concept είναι 
αλλού! Παρόλα αυτά σχεδόν αμέσως κα-
ταλαβαίνουμε ότι βλέπουμε ένα Peugeot. 
Τα γονίδια της μάρκας και η αιλουροειδής 
σχεδίαση είναι παρόντα, η έκφραση όμως 
έχει διαφοροποιηθεί. Η νέα σχεδιαστική 
γλώσσα της Peugeot θα παρουσιαστεί μέσα 
από τα επόμενα της μοντέλα, από το 2025 
και μετά. Στοιχεία που τη διακρίνουν είναι 
οι λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τον 
ψηφιακό κόσμο, οι αθλητικές καμπύλες και 
τα περισσότερο γεωμετρικά και γωνιώδη 
τμήματα. Όπως για παράδειγμα η οριζόντι-
α διάταξη των πλευρικών «ώμων».

Ο χώρος επιβατών είναι σχεδιασμένος 
σαν μία γυάλινη κάψουλα που βυθίζεται 
μπροστά από τα πόδια του οδηγού και 
του συνοδηγού. Μάλιστα το σύνολο των 
γυάλινων επιφανειών στο Inception έχει 
εμβαδόν 7,25 τ.μ. και ειδική κατεργα-
σία (επεξεργασία με οξείδια μετάλλου), 
παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιεί η 
NASA στα κράνη των αστροναυτών! Αυτό 
το κρύσταλλο NARIMA έχει μια ζεστή 
αντανάκλαση, σε αποχρώσεις του κίτρι-
νου, και πιο ψυχρή μετάδοση, σε τόνους 
του γαλάζιου. Στο εσωτερικό, διαχέει τις 
φωτεινές ακτίνες, τροποποιώντας συνεχώς 
τις αντανακλάσεις και τις αποχρώσεις, ενώ 
συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπι-
ση της θερμότητας και της επίδρασης της 
υπεριώδους ακτινοβολίας.

Το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου ακολου-
θεί μια εντελώς νέα προσέγγιση. Υπάρχει 
μια καινούρια φωτεινή υπογραφή της 
Peugeot, που ενσωματώνει τους τρεις 
όνυχες σε ένα ενιαίο πάνελ/μάσκα από 
ένα κρύσταλλο. Οι προβολείς βρίσκονται 
κάτω από τη γυάλινη μάσκα, η οποία είναι 
τεχνολογίας  καθρέφτη. Το εμπρός καπό 
είναι μικροσκοπικό αφήνοντας χώρο για 
το τεράστιο παρμπρίζ. Κάτω από το καπό 
βρίσκονται όλες οι λειτουργίες συντήρη-
σης, συμπεριλαμβανομένου της υποδοχής 
φόρτισης.

Το πίσω μέρος επίσης αντικατοπτρίζει τη 
νέα υπογραφή με τους τρεις όνυχες πίσω 
από ένα διπλής επίστρωσης κρύσταλλο. Το 
λεπτό σχήμα των φτερών χαρακτηρίζεται 
από μία λεπτή γραμμή σε όλο το μήκος της 
πλευράς του αμαξώματος. Ωστόσο το πιο 
εντυπωσιακό στοιχείο στο πλάι είναι οι 
τροχοί 20 ιντσών, σχεδιασμένοι σε αξονι-
κή συμμετρία. Έχουν σφυρήλατα ένθετα 
συμβάλλουν και φωτιζόμενο σήμα λιοντα-
ριού που παραμένει στην ίδια θέση καθώς 
ο τροχός περιστρέφεται. Οι δαγκάνες των 
φρένων είναι καλυμμένες με καθρέφτη, 
μια… ιδιόμορφη σχεδιαστική πτυχή που έρ-
χεται να ενισχύσει τη λογική των μεγάλων 
γυάλινων επιφανειών και των κρυστάλ-
λινων τμημάτων στη μάσκα εμπρός και 
πίσω.

Επιστημονική φαντασία  
ή όνειρο;
Το Inception βασίζεται στη γενιά των πλατφορ-
μών “BEV-by-design”, και προσφέρει γενναιό-
δωρες διαστάσεις, ενώ τα σχεδιαστικά του στοι-
χεία θα αποτελέσουν έμπνευση για τα μελλοντι-
κά μοντέλα της μάρκας από το 2025. Μπορεί 
σήμερα το πρωτότυπο να ισορροπεί μεταξύ των 
κόσμων της επιστημονικής φαντασίας και των 
ονείρων, ωστόσο η φιλοδοξία της Peugeot είναι 
να περάσει στην παραγωγή όλες τις καινοτομί-
ες του Inception, από το 2025 και μετά!

Από πλευράς διαστάσεων, το Inception Concept 
είναι μεγάλο, στα 5 μέτρα μήκος με ύψος μόλις 
1,34 μ. Είναι βεβαίως 100% ηλεκτρικό και δι-
αθέτει τεχνολογία φόρτισης 800V. Η μπαταρία 
χωρητικότητας 100kWh εξασφαλίζει αυτονομία 
800χλμ. με μία φόρτιση, ενώ η κατανάλωση 
του είναι 12,5kWh ανά 100χλμ. Η φόρτιση της 
μπαταρίας εξασφαλίζει 150 χλμ. αυτονομίας 
σε μόλις πέντε λεπτά, ενώ υπάρχει και δυνα-
τότητα επαγωγικής (ασύρματης) φόρτισης. Για 
όταν (και αν) υπάρξει αυτή η τεχνολογία χωρίς 
καλώδια στη μαζική παραγωγή.

Όσο για τις επιδόσεις, οι δύο μικροί ηλεκτροκι-
νητήρες (ένας εμπρός και ένας πίσω) εξασφαλί-
ζουν τετρακίνηση και αποδίδουν συνδυαστικά 
ισχύ 680 ίππων. Η επιτάχυνση 0-100 km/h 
χρειάζεται λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα! Επί-
σης, το Peugeot Inception Concept καταργεί το 
τιμόνι έτσι όπως το γνωρίζαμε ως τώρα, ενσω-
ματώνοντας τεχνολογία Steer-by-Wire και ένα 
σύστημα που η Peugeot ονομάζει Hypersquare. 
Εδώ τα ψηφιακά χειριστήρια στο ορθογώνιο 
τιμόνι αντικαθιστούν τις μηχανικές συνδέσεις 
του κλασικού συστήματος διεύθυνσης.

Ολική επαναφορά στο εσωτερικό
Το γνώριμο i-Cockpit της Peugeot αλλάζει σελίδα. Οι σχεδιαστές έχουν προχωρήσει σε μια εντελώς νέα αρχιτεκτονική, καταργώντας το τι-
μόνι και τους κλασικούς μοχλούς του. Πλήρως ψηφιακό και εμπνευσμένο από βιντεοπαιχνίδια, το σύστημα ελέγχου Hypersquare μεταφέρει 
στο εγγύς μέλλον, την ιδέα του i-Cockpit. Αυτό σύμφωνα με τη μάρκα προσφέρει βελτιωμένη αίσθηση οδήγησης και αναβαθμισμένη οδηγική 
εμπειρία. Η τεχνολογία «steer-by-wire» κάνει την οδήγηση πιο ενστικτώδη και πιο απλή, όπως ένα βιντεοπαιχνίδι.

Το Hypersquare αντικαθιστά το κλασικό τιμόνι και έχει ψηφιακά ηλεκτρικά χειριστήρια. Αποτελείται από μια οθόνη με κυκλικά τμήματα 
σε κάθε μία από τις τέσσερις γωνίες του, τα οποία ενσωματώνουν διάφορες λειτουργίες. Το κέντρο του Hypersquare είναι μια οθόνη τύπου 
tablet που εμφανίζει όλες τις πληροφορίες ελέγχου. Τα πικτογράμματα για τα διάφορα συστήματα (κλιματισμός, ένταση ραδιοφώνου, ADAS, 
κ.λπ.) εμφανίζονται στα δύο πλαϊνά πάνελ για διευκόλυνση της πρόσβασης στο επιλεγμένο χειριστήριο.

Πίσω από το Hypersquare υπάρχει μια κυρτή οθόνη που εμφανίζει πληροφορίες οδήγησης ή του infotainment σε 360°. Κατά τη μετάβαση 
στο επίπεδο 4 της αυτόνομης οδήγησης, το Hypersquare αποσύρεται και μια μεγάλη πανοραμική οθόνη εμφανίζεται από το πάτωμα για να 
προσφέρει μια νέα εμπειρία στο χώρο επιβατών. Στόχος της Peugeot είναι να υιοθετήσει το Hypersquare και σε ένα μελλοντικό μοντέλο της 
γκάμας, πριν από το τέλος της δεκαετίας.
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