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Που είναι το 
υδρογόνο; Οέο;

ΕΊΜΑΣΤΕ Η ΤΥΧΕΡΗ ΓΕΝΊΑ 
κατά μία έννοια. 

Τουλάχιστον όσον αφορά στο κομμάτι της 
αυτοκίνησης, αφού πρακτικά θα ζήσουμε 
δυο ριζικές μεταβάσεις. Από τα ορυκτά 
καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο) στην 

ηλεκτροκίνηση και από την ηλεκτροκίνηση στην 
υδρογονοκίνηση!

Ναι, υδρογόνο! Αυτό είναι το μέλλον. Το επόμενο 
μέλλον, όχι αυτό που μας έρχεται μετωπικά σή-
μερα. Η ηλεκτροκίνηση είναι απλά το ενδιάμεσο 
σκαλοπάτι. Όπως συμβαίνει δηλαδή σήμερα με 
τα υβριδικά και plug-in υβριδικά, τα οποία απο-
τελούν το ενδιάμεσο σκαλοπάτι από τη βενζίνη/
diesel στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπαταρίας.

Και τι κακό έχει το “μεσαίο σκαλοπάτι” θα ρωτή-
σετε; Κανένα κακό, απολύτως! Ωστόσο, η ηλε-
κτροκίνηση δεν έρχεται για να μείνει. Το ενεργει-
ακό μας χτυπά την πόρτα ήδη. Φανταστείτε να 
είχαμε όλοι ένα ηλεκτρικό όχημα να φορτίζουμε 
στο σπίτι μας. Δεν θα φτάσει το ρεύμα για όλους, 
απλά. Με τα κλιματιστικά το καλοκαίρι και έχου-
με θέματα. Σκεφτείτε να έχουμε και 10 ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα στην πυλωτή μας. Ταυτόχρονα με τα 
κλιματιστικά αυτό! Ήδη σε κάποιες ευρωπαϊκές 
χώρες ήρθαν οι πρώτες απαγορεύσεις ως προς 
τις ώρες φόρτισης.

Θα έρθει η “πράσινη” ενέργεια που θα φέρει μια 
ισορροπία σε ένα βαθμό. Η ενέργεια από τον 
ήλιο, τον αέρα, το νερό που θα μοιράζεται μεταξύ 
των χρηστών και των συσκευών. Ναι, αυτό θα 
το δούμε. Το ηλεκτρικό μας αυτοκίνητο που θα 
φορτίζει από φωτοβολταικά, στη συνέχεια θα 
προσφέρει ενέργεια στο δίκτυο αν έχει επαρκή 
φόρτιση. Δε θα γεμίζει μόνο όταν το συνδέουμε 
στο wallbox, αλλά θα αδειάζει κιόλας!

Και βεβαίως μετά από κάποια χρόνια θα έρ-
θει το υδρογόνο. Γιατί όσο θα συμβαίνουν όλα 
τα παραπάνω, οι βιομηχανίες θα έχουν βρει 
τρόπο ασφαλούς διαχείρισης του υδρογόνου ως 
καύσιμο. Το οποίο θα λύσει πολλά “προβλήματα” 
αφού υπάρχει σε αφθονία στη φύση, κατά μία 
έννοια είναι ανανεώσιμο, αφού οι εκπομπές των 
υδρογονοκίνητων είναι νερό, και κυρίως δεν 
απαιτεί χρόνο ακινητοποίησης ενός οχήματος. 
Ένας πλήρης ανεφοδιασμός σε υδρογόνο για 
ένα αυτοκίνητο είναι 3 λεπτά. Σαν να φουλάρεις 
σε βενζίνη. Και το όχημα θα κινείται ηλεκτρικά, 
απλά όχι φορτίζοντας το. Το υδρογόνο διασπάται 
και παράγει ενέργεια, η οποία αποθηκεύεται στη 
μπαταρία.

Εναλλακτικά όμως το υδρογόνο θα λειτουργεί και 
σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, αντίστοιχους 
με τους σημερινούς. Τι μας επιφυλάσσει λοιπόν 
το μεθεπόμενο βήμα; Ηλεκτρικά και θερμικά 
αυτοκίνητα υδρογόνου! Αυτή η λύση θα φέρει 
και τη μεγάλη επανάσταση στις μεταφορές, αφού 
σήμερα ένα μεγάλο επαγγελματικό όχημα, μια 
νταλίκα, δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρική λόγω της 
περιορισμένης αυτονομίας και των τεραστίων 
χρόνων επαναφόρτισης. Όμως με το υδρογόνο; 
Σκεφτείτε το λίγο…

EDITORIAL

Το Sportage αλλάζει ολόκληρη την εικόνα της Kia και 
κάνει ένα “level up” σε όλους τους τομείς

Το νέο Peugeot 408 είναι ένα πολυτελές και υπερυψωμένο 
Fastback που βάζει τη μάρκα σε νέα μονοπάτια

Το ID.3 είναι το πρώτο μέλος της οικογένειας των 
αποκλειστικά ηλεκτρικών Volkswagen, η οποία εδώ και 

δύο χρόνια μεγαλώνει συνεχώς

Το 2023 το Ράλλυ Ακρόπολις γιορτάζει μια λαμπρή πορεία 70 
ετών, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τη θέση του στο παγκόσμιο 

πρωτάθλημα ράλλυ έως και το 2025
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ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Νέα Peugeot 
3008 και 
5008 Hybrid
Η PEUGEOT ΕΠΕΚΤΕΊΝΕΊ ΤΗ ΓΚΑΜΑ 
ΤΗΣ με τα 3008 Hybrid και 5008 Hybrid, 
τα οποία συνδυάζου υβριδικό σύστημα 
και κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.

Τα νέα Peugeot 3008 Hybrid και 5008 Hybrid αποτε-
λούν τις νέες εξηλεκτρισμένες λύσεις στη μάρκα των 
γαλλικών SUV, υιοθετώντας το νέο υβριδικό σύστη-
μα της Stellantis. Έχουμε λοιπόν την 48V Hybrid 

τεχνολογία που συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα PureTech 
136 ίππων με ένα νέο 6τάχυτο ηλεκτρικό κιβώτιο διπλού 
συμπλέκτη και έναν ηλεκτροκινητήρα. Το αυτοφορτιζόμενο 
υβριδικό σύστημα χρησιμοποιεί μια μπαταρία που αποθη-
κεύει ενέργεια κατά το ρολάρισμα και φρενάρισμα του αυτο-
κινήτου. Η ενέργεια αυτή επαναχρησιμοποιείται κινώντας 
τον ηλεκτροκινητήρα και συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της 
κατανάλωσης και των ρύπων.

Σύμφωνα με την Peugeot το ήπια υβριδικό σύστημα παρέχει 
επιπλέον ροπή στις χαμηλές στροφές, και περιορίζει έως και 
15% την κατανάλωση (με εκπομπές από 126γρ. CO2/km το 
3008, και από 128γρ. CO2/km το 5008). Σημαντικό είναι πως 
στην καθημερινή οδήγηση, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης 
και ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργούν μαζί ή μεμονωμένα, 
ώστε να βελτιστοποιήσουν την κατανάλωση ενέργειας.

Υπό προϋποθέσεις, τα 3008 Hybrid και 5008 Hybrid μπορούν 
να κινηθούν και αμιγώς ηλεκτρικά. Σε συνθήκες πόλης και σε 
μικρές αποστάσεις και ταχύτητες ή κατά τους ελιγμούς πχ σε 
ένα παρκάρισμα. Σε υψηλότερες ταχύτητες (έως 145 km/h), 
ο κινητήρας εσωτερικής καύσεως σταματά μόλις ο οδηγός 
σηκώνει το πόδι του από το γκάζι και το αυτοκίνητο κινείται 
με σταθερή ταχύτητα, ή όταν επιβραδύνει.

Τι αλλάζει οπτικά  
στα 5008 και 3008 Hybrid
Οπτικά δύσκολα θα αντιληφθεί κανείς τις διαφορές σε ένα 
3008 Hybrid (ή 5008 Hybrid), αφού αυτές περιορίζονται στα 
σχετικά λογότυπα. Εσωτερικά στο i-Cockpit έχει προστεθεί η 
λειτουργία του υβριδικού συστήματος στον πίνακα οργάνων 
καθώς και διαφορετικά προγράμματα οδήγησης με δυνατότη-
τα της αυτόματης ενεργοποίησης.

Όλα τα νέα μέρη που απαρτίζουν αυτό το νέο σύνολο, βρίσκο-
νται κάτω από το καπό. Η μπαταρία του υβριδικού συστή-
ματος είναι τοποθετημένη κάτω από το μπροστινό αριστερό 
κάθισμα των Peugeot 3008 και 5008, συνεπώς και αφήνει 
ανεπηρέαστο τον χώρο αποσκευών.

Με 136 ίππους
Ο νέας γενιάς βενζινοκινητήρα 
PureTech έχει χωρητικότητα 1.199 
κ.εκ. και έχει εξελιχθεί αποκλειστικά 
με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση 
στο υβριδικό σύστημα κίνησης. Είναι 
3-κύλινδρος, με υπερσυμπιεστή 
μεταβλητής γεωμετρίας και αποδίδει 
136 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. και ροπή 
230Nm στις 1.750 σ.α.λ.

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι διπλού 
συμπλέκτη e-DCS6, αυτόματο βεβαί-
ως, ειδικά σχεδιασμένο για υβριδικά 
συστήματα κίνησης. Ο ηλεκτροκι-
νητήρας είναι σύγχρονος μόνιμου 
μαγνήτη, ενσωματώνεται στο κιβώτιο 
ταχυτήτων και αποδίδει μέγιστη 
ισχύ 21kW (28hp) και ροπή 55Nm. 
Δίνει στο αυτοκίνητο τη δυνατότητα 
να κινείται 100% ηλεκτρικά όταν 
οι απαιτήσεις ροπής είναι χαμηλές, 
και βοηθά τον κινητήρα εσωτερικής 
καύσης περιορίζοντας την κατανάλω-
σή του. Κατά την επιβράδυνση, ο κι-
νητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια για 
την επαναφόρτιση της μπαταρίας του 
υβριδικού συστήματος. Παρέχει επί-
σης την ισχύ για την κύρια εκκίνηση 
του κινητήρα εσωτερικής καύσης με 
τη βοήθεια ενός ιμάντα για τη μίζα.

Η έκδοση PureTech Hybrid αντικαθι-
στά τις εκδόσεις PureTech 130 EAT8 
και σύντομα θα είναι διαθέσιμη και 
σε άλλα μοντέλα της γκάμας Peugeot, 
συμπεριλαμβανομένου των 208, 
2008, 308 και 408. Τα νέα Peugeot 
3008 και 5008 Hybrid αναμένονται 
στους δρόμους το δεύτερο τρίμηνο 
του 2023.
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Το Mazda CX-60 αποτελεί μια κορυφαία πρόταση στην κατηγορία των 
πολυτελών SUV. Το μοντέλο που πριν 8 μήνες λανσαρίστηκε στην 
αγορά ως Plug in Hybrid, πλέον επανατοποθετείται και ως diesel. Για 
την ιστορία το CX-60 PHEV είναι το πιο ισχυρό αυτοκίνητο δρόμου 

μαζικής παραγωγής που έχει κατασκευάσει η Mazda ως σήμερα, με ισχύ 327 
ίππων.

Πιστή στην στρατηγική πολλαπλών λύσεων η Mazda συνεχίζει την εξέλιξη των 
κινητήρων πετρελαίου και στις αρχές του τρέχοντος έτους ξεκίνησε η διαθεσι-
μότητα του νέου e-Skyactiv D κινητήρα. Ο κινητήρας αυτός αποτελεί ακόμα 
μια απόδειξη της στρατηγικής της Mazda να απαντάει στις απαιτήσεις των 
καταναλωτών με τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που προσφέρει, πάντα με τις 
χαμηλότερες δυνατές εκπομπές – ώστε να ανταποκρίνεται παράλληλα και στις 
ανάγκες της κοινωνίας για βιωσιμότητα.

Με 200 ή 245 ίππους
Ο νέος πετρελαιοκινητήρας e-Skyactiv D της Mazda είναι εξακύλινδρος εν σει-
ρά, χωρητικότητας 3,3 λίτρων. Σύμφωνα με την ίδια τη Mazda είναι ο πιο κα-
θαρός κινητήρας πετρελαίου  στον κόσμο. Έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας 
το concept “right sizing” το οποίο βελτιστοποιεί τον κυβισμό, καθώς και την 
απόδοση της καύσης και της ισχύος. Ο νέος κινητήρας θα διατίθεται σε δύο 
επιλογές. Η βασική του αποδίδει 200 ps και συνδυάζεται με μετάδοση κίνησης 
στους πίσω τροχούς, ενώ η ισχυρότερη αποδίδει 254 ίππους και συνδυάζεται 
με την τετρακίνηση i-Activ AWD της Mazda.

Ο κινητήρας συμπεριλαμβάνει ένα ήπια υβριδικό σύστημα 48V, παρέχοντας 
ταυτόχρονα απόδοση και εξαιρετική οικονομία καυσίμου.  Ενδεικτικά, η 
έκδοση των 254 ίππων προσφέρει εντυπωσιακή απόδοση, με το τυπικό 0-100 
km/h  να χρειάζεται μόλις 7,4 δευτερόλεπτα. Η μέση κατανάλωση κατά WLTP 
είναι στα 4,7 Ι/100km με τις εκπομπές ρύπων στα 137g/km. Αντίστοιχα η 
έκδοση των 200ps έχει μέση κατανάλωση επίσης 4,7 l/100 km και 128 g/km 
εκπομπές CO2. Και οι δύο εκδόσεις συνδυάζονται αποκλειστικά με αυτόματο 
κιβώτιο 8 σχέσεων.

Το Mazda CX-60 κατασκευάζεται στην Ιαπωνία και προσφέρεται σε 4 επίπε-
δα εξοπλισμού: Prime line, Exclusive Line, Homura και Takumi. Οι εκδόσεις 
αυτές εμπλουτίζονται με 4 πακέτα (άνεσης, ηλιοροφής, υποβοήθησης οδηγού 
και ευκολιών και ήχου).

Το νέο Mazda CX-60 Diesel  
στην Ελλάδα
ΤΟ ΝΕΟ MAZDA CX-
60 ΔΊΑΤΊΘΕΤΑΊ και 
με diesel κινητήρα 
e-Skyactiv D και ισχύ 
έως 245 ίππους και 
550 Nm ροπής.

Η παραγωγή των εκδόσεων e-Skyactiv D ξεκίνησε στις αρχές του έτους και είναι 
ήδη διαθέσιμες για παραγγελία στις παρακάτω προτεινόμενες λιανικές τιμές. 

CX-60 3.3 e-Skyactive D 200hp PRIME LINE: 49.432 ευρώ
CX-60 3.3 e-SKYACTIV D 200hp XCLUSIVE-LINE: 51.105 ευρώ
CX-60 3.3 e-SKYACTIV D 200hp HOMURA : 55.453 ευρώ
CX-60 3.3 e-SKYACTIV D 200hp TAKUMI: 57.125 ευρώ
CX-60 3.3 e-SKYACTIV D 254hp AWD EXCLUSIVE-LINE: 54.309 ευρώ
CX-60 3.3 e-SKYACTIV D 254hp AWD HOMURA:  58.681 ευρώ
CX-60 3.3 e-SKYACTIV D 254hp AWD TAKUMI:  60.363 ευρώ

Το Dacia Jogger 
γίνεται και 
υβριδικό!
ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΥΒΡΊΔΊΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 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 είναι διαθέσιμο και 
ως πλήρως υβριδικό. Το Jogger είναι το μοντέλο που αντιπρο-
σωπεύει μια νέα προσέγγιση στην κατηγορία των 7θέσιων 

οικογενειακών οχημάτων. Στην Ελλάδα το μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο 
είτε ως βενζίνη είτε ως βενζίνη/LPG διπλού καυσίμου. Μάλιστα τα 2/3 
των αγοραστών, το επιλέγουν στην έκδοση διπλού καυσίμου 1.0 ΤCe 100 
LPG, αλλά και στο υψηλότερο επίπεδο εξοπλισμού. Το 55% των αγορα-
στών του το επιλέγει στην 7θέσια έκδοση του.

Πλέον τη γκάμα του 
Jogger συμπληρώνει 
η έκδοση Hybrid 140, 
που συνδυάζεται με 
αυτόματο κιβώτιο 
χωρίς συμπλέκτη. Μια 
πρωτοποριακή υβριδική 
τεχνολογία που έρχε-
ται αυτούσια από τη 
Renault και συμβάλλει 
στον εξηλεκτρισμό της 
γκάμας Dacia. Έχουμε 
να κάνουμε με ένα 
πλήρως υβριδικό αυτο-
κίνητο (HEV) που προ-
σφέρει και δυνατότητα 
ηλεκτρικής κίνησης, 
με ροπή διαθέσιμη 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 εσωτερικές διαστάσεις. 
Η ενσωμάτωση της μπαταρίας του υβριδικού συνόλου γίνεται κάτω 
από το δάπεδο, στο χώρο της ρεζέρβας. Εκεί δηλαδή που βρίσκεται 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 δυνατό-
τητα 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 περιλαμβάνονται οι ενδείξεις του υβριδικού συστή-
ματος και το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Ο βασικός εξοπλισμός 
περιλαμβάνει ακόμα ηλεκτρονικό χειρόφρενο, καθώς και υψηλά τοποθε-
τημένη κεντρική κονσόλα με αποθηκευτικό χώρο και υποβραχιόνιο.

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.

Με 140 ίππους και χαμηλή κατανάλωση
Το Jogger Hybrid 140 αποδίδει – όπως προδίδει και η ονομασία του – ισχύ 140 ίππων.  Υι-
οθετεί έναν τετρακύλινδρο 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 σχέσεις 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.
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Peugeot 408: Fastback, 
crossover ή coupe;
ΠΡΑΚΤΊΚΑ ΤΟ ΝΕΟ PEUGEOT 408 είναι και τα τρία είδη του 
τίτλου και ταυτόχρονα το μοντέλο που βάζει τη μάρκα σε μια νέα 
εποχή που ίσως μας οδηγήσει πέρα από την τρέλα των SUV.

Η Peugeot το χαρακτηρίζει ως fastback, το οποίο ωστόσο 
είναι πιο υπερυψωμένο από το συνηθισμένο, αγγίζο-
ντας τα όρια ενός crossover. Και φυσικά όπως κάθε 
νέο μοντέλο της μάρκας, το Peugeot 408 ξεχειλίζει από 

δυναμισμό, έχει έντονα νεύρα και τη σιλουέτα αιλουροειδούς. Εκ 
πρώτης το 408 δείχνει σαν μια φυσική προέκταση της γκάμας 
του 308, με πιο δυναμικό ύφος και βεβαίως πιο υπερυψωμένο. 
Κάτι τέτοιο συμβαίνει βεβαίως γιατί τα δύο μοντέλα μοιράζονται 
γνώριμα σχεδιαστικά στοιχεία. Όπως τα δυναμικά εμπρός φώτα 
με τις βαθιές «νυχιές» των LED ημέρας να σκίζουν τον προφυλα-
κτήρα, το μυώδες καπό αλλά και τη χαρακτηριστική μάσκα με το 
νέο σήμα της Peugeot. Βέβαια, εδώ η μάσκα περνά σε ένα άλλο 
επίπεδο, αφού πλέον οι γρίλιες της είναι στο ίδιο χρώμα με το 
αμάξωμα, δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι αποτελούν μια φυσική 
προέκταση του.

Γνώριμο  
και ευρύχωρο εσωτερικό
Το Peugeot 408 δεν είναι μικρό αυτοκίνητο. Με μήκος 
μάλιστα στα 4,69 μέτρα 
είναι μακρύτερο και από 
το 3008 SUV, με μεταξό-
νιο που φτάνει στα 2,79 
μ. Αυτό σημαίνει φυσι-
κά πως οι διαθέσιμοι 
εσωτερικοί χώροι είναι 
τεράστιοι, ακόμη και για 
τα δεδομένα των τυπικών 
μεσαίων SUV μοντέλων. Ο 
χώρος φόρτωσης, παρά το 
coupe πίσω τελείωμα, έχει 
όγκο 536 λίτρα και μπορεί 
να φτάσει στα 1.611 όταν 
πέσουν οι πλάτες των 
πίσω καθισμάτων. Παρά 
το ότι είναι μακρύ και 
ευρύχωρο, το ύψος του 
αυτοκινήτου είναι στα 1.48 μ, κατά 4 εκατοστά δηλαδή 
ψηλότερο από το νέο 308.

Γνώριμη πάντως είναι η σχεδίαση του ταμπλό, με το 
i-Cockpit της Peugeot να ακολουθεί στο 408 την ίδια 
σχεδιαστική προσέγγιση με το 308. Υπάρχει δηλαδή το 
γνωστό μικρό τιμόνι και ο μεγάλος ψηφιακός πίνακας 
οργάνων 10’’ που είναι ορατός πάνω από τη στεφάνη 
(και όχι από μέσα). Μια δεύτερη οθόνη βρίσκεται στο 
κέντρο του ταμπλό, με ελαφριά κλίση προς την πλευρά 
του οδηγού, η οποία ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες 
του οχήματος, συμπεριλαμβανομένου του ηχοσυ-
στήματος, της πλοήγησης, του κλιματισμού και των 
επιμέρους ρυθμίσεων.

Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει ένα πάνελ αφής, 
σαν ψηφιακά μπουτόν (i-toggles) σε ρόλο συντομεύσε-
ων, τα οποία μάλιστα ο οδηγός μπορεί να παραμετρο-
ποιήσει. Μια σειρά από οριζόντια τοποθετημένους φυ-
σικούς διακόπτες ολοκληρώνει τη λογική του i-Cockpit. 
Η κεντρική κονσόλα είναι καλαίσθητη, με άφθονες και 
μεγάλες θήκες, ενώ η συνολική ποιότητα αναμένεται 
να είναι στα ίδια κορυφαία επίπεδα με το 308.

Τρεις κινητήρες,  
όλοι με 
αυτόματο 
κιβώτιο
Η γκάμα των κινητήρων 
στο 408 περιλαμβάνει δύο 
plug in υβριδικές εκδόσεις 
με 180 και 225 ίππους, 
και μία απλή βενζινοκίνη-
τη έκδοση με 130 ίππους. 
Και οι τρεις κινητήρες δια-
τίθενται με το αυτόματο 
κιβώτιο EAT8 και κίνη-
ση αποκλειστικά στους 
εμπρός τροχούς. Λίγους 
μήνες μετά το λανσάρι-
σμα, η γκάμα θα συμπλη-
ρωθεί και με μία αμιγώς 
ηλεκτροκίνητη έκδοση.

Πίσω επίσης έχουμε γνώριμα στοιχεία, όπως τα LED φωτιστικά με τις τριπλές 
«νυχιές», αλλά και το λεπτό μαύρο πάνελ που τα ενώνει στο κέντρο. Κατά τα άλλα 
όμως τίποτα δεν θυμίζει 308. Το αμάξωμα δείχνει τραβηγμένο προς τα πίσω, με 
ένα coupe τελείωμα που δικαίως βάζει το 408 πιο κοντά στα fastback μοντέλα 
της αγοράς. Το μαύρο τελείωμα στον πίσω προφυλακτήρα, τα μαύρα μαρσπιέ και 
βεβαίως οι μαύρες προεκτάσεις των φτερών συνθέτουν το οπτικό ερέθισμα για ένα 
μοντέλο που το λες και crossover. Και βεβαίως η ελαφρώς αυξημένη απόσταση από 
το έδαφος το επιβεβαιώνει. Αν επιμείνουμε λίγο στις σχεδιαστικές λεπτομέρειες του 
408, θα παρατηρήσουμε το ιδιαίτερο σχήμα των ζαντών αλουμινίου, ενώ ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει και η ενσωματωμένη διπλή αεροτομή στο τελείωμα της οροφής. 
Αυτή δημιουργεί κάποια ιδιαίτερα γεωμετρικά σχήματα στα άκρα που λειτουργούν 
ως πτερύγια. Μια δεύτερη αεροτομή τύπου «ducktail» είναι ενσωματωμένη στο 
τελείωμα της ουράς.

Στην ελληνική αγο-
ρά το Peugeot 408 
κάνει το ντεμπούτο 
του στα επίπεδα 
εξοπλισμού Allure, 
Allure Plus και GT, 
όλα με κίνηση στους 
εμπρός τροχούς και 
αυτόματο κιβώτιο 8 
σχέσεων. 
Οι τιμές ξεκινούν 
από τις 39.900 ευρώ 
για την έκδοση 
Allure 1.2 PureTech 
130, ενώ οι plug-in 
υβριδικές επιλογές 
ξεκινούν από τις 
46.900 ευρώ.
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Διαθέσιμη  
η Alfa Romeo 
Tonale Plug-in 
Hybrid Q4
Η TONALE PLUG-IN HYBRID Q4 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΊ την ολοκλήρωση της 
γκάμας του νέου μοντέλου, το οποίο 
εισάγει την Ιταλική μάρκα στην εποχή της 
εξηλεκτρισμένης κίνηση.

Το νέο DS 7 
στην Ελλάδα

Το πρώτο μοντέλο της DS Automobiles, που απο-
καλύφθηκε το 2017, το DS 7 Crossback πρόβαλε 
με την εμφάνισή του το πνεύμα της πρωτοπορίας. 
Το μοντέλο διακρίθηκε για τους άφθονους εσω-

τερικούς του χώρους, τη φινέτσα του και την τεχνολογία 
του, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες εξελίξεις. 
Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, έρχεται το νέο DS 7, ανασχε-
διασμένο, ποιοτικότερο και με στοιχεία που γνωρίσαμε 
πρόσφατα και στο νέο DS 4.

Ο χαρακτήρας του νέου DS 7 τονίζεται ιδιαίτερα από τις 
σημαντικές αλλαγές στο εμπρός και πίσω μέρος. Το νέο 
μοντέλο εμφανίζει περισσότερο δυναμισμό με πιο έντονες 
και πιο δυναμικές γραμμές. Το νέο εμπρός τμήμα έχει μια 
νέα φωτεινή υπογραφή, χάρη στα νέα και πιο λεπτά φώτα 
DS PIXEL LED VISION 3ης γενιάς και των νέων φώτων 
ημέρας DS LIGHT VEIL. Νέα, πιο λεπτά και 3D LED είναι 
τα πίσω φώτα, σε ένα μοτίβο που γνωρίσαμε και στο DS 
4. Το καπό στο πορτμπαγκάζ έχει επανασχεδιαστεί με πιο 
έντονες γραμμές, ενώ το όνομα «DS AUTOMOBILES» 
αντικαθιστά το «CROSSBACK» και υπογράφει πλέον το 
πίσω μέρος του νέου DS 7.

Ανώτερη ποιότητα στο εσωτερικό
Ακριβώς όπως οι μεγαλύτεροι οίκοι μόδας του Παρισιού, 
η DS Automobiles δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή 
των υλικών και στον τρόπο με τον οποία τα επεξεργάζεται. 

Οι επενδύ-
σεις των 
εσωτερικών 
χώρων του 
νέου DS 7, 
δημιουρ-
γούν ένα 
περιβάλλον 
που θα κά-
νει την κάθε 
διαδρομή 
ξεχωριστή. 
Ειδικά στην 
έκδοση 
OPERA, 
προσφέρο-
νται δύο 
χρώματα 
δέρματος 
Nappa 
(Basalt 
Black και 
Pearl Grey), 
ενώ στις 
μεγαλύ-

τερες επιφάνειες, το δέρμα προσθέτει μια φυσική και 
εκλεπτυσμένη πινελιά στο εσωτερικό. Η προσοχή στη 
λεπτομέρεια του εσωτερικού φαίνεται επίσης από τις 
μαργαριταρένιες ραφές που προσφέρονται στα νέα χρώμα-
τα White και Zephyr, το δερμάτινο τιμόνι με δερμάτινη 
ακόμα και την επένδυση για τον αερόσακο, τα ανάγλυφα 
ένθετα τεχνοτροπίας «Clous de Paris» και αισθητική που 
παραπέμπει σε λουρί ρολογιού. Το εσωτερικό της έκδο-
σης PERFORMANCE LINE περιλαμβάνει επενδύσεις σε 
Alcantara σε όλη την καμπίνα και χρυσές πινελιές που 
τονίζουν τη δυναμική εμφάνιση.

Η κορυφαία έκδοση της Alfa Romeo Tonale εκφράζει 
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τη μεταμόρφωση 
της μάρκας, συνδυάζοντας μέγιστη αποδοτικότητα 
και παράλληλα σπορ χαρακτήρα. Με περισσότερα 

από 80χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας σε αστικές συνθήκες και 
συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 600χλμ., έχει μέσες εκπο-
μπές CO2 μόλις 26γρμ./χλμ., στοιχείο που εκτός των άλλων της 
εξασφαλίζει ελεύθερη πρόσβαση στο δακτύλιο και μηδενικά 
τέλη κυκλοφορίας.

Η πιο ισχυρή Tonale
Χάρη στο Plug-in Hybrid Q4 σύστημα κίνησης, η Tonale εφο-
διάζεται με ένα σύνολο που προσφέρει κορυφαία αποδοτικότη-
τα, με σεβασμό την ίδια στιγμή στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της 
μάρκας. Με συνολική απόδοση 280 ίππων, το υβριδικό σύστη-
μα αποτελείται από έναν Turbo βενζινοκινητήρα 1,3 λίτρων 
απόδοσης 180 ίππων που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 
6 σχέσεων και κινεί τους εμπρός τροχούς. Παράλληλα, ένας 
ηλεκτρικός κινητήρας απόδοσης 90kW (122hp) και 250Nm 
ροπής κινεί τους πίσω τροχούς, καθιστώντας το αυτοκίνητο 
τετρακίνητο. Ταυτόχρονα η τετρακίνηση Q4 παρέχει μέγιστη 
πρόσφυση, βελτιστοποιώντας τις επιδόσεις του συνόλου. Η 
επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 6,2 δλ. Η τελική 
ταχύτητα φτάνει τα 135χλμ./ώρα στην αμιγώς ηλεκτρική κί-
νηση και στα 206χλμ./ώρα στην υβριδική λειτουργία. Την ίδια 
στιγμή, η επιτάχυνση είναι πάντα άμεση χάρη στη ροπή του 
ηλεκτροκινητήρα.

Η μπαταρία litium-ion χωρητικότητας 15,5kWh εξασφαλίζει 
αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που ξεπερνά τα 80χλμ. σε αστικές 
συνθήκες, ρίχνοντας έτσι τη συνδυαστική κατανάλωση στο 
εκπληκτικό 1,1 λτ./100χλμ. κατά WLTP.  Εκτός από το Plug-in 
Hybrid σύστημα, η Tonale εφοδιάζεται με μια σειρά μηχανι-
κών και ηλεκτρονικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου 
του συστήματος πέδησης brake-by-wire IBS, αμορτισέρ τεχνο-
λογίας FSD, αλλά και ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση στο 
βασικό εξοπλισμό της έκδοσης Veloce. Διαθέσιμη είναι και μια 
γκάμα συστημάτων υποβοήθησης που εξασφαλίζουν δυνατό-
τητα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2.

Ανάμεσα στα στοιχεία του εξοπλισμού ξεχωρίζουν ο ψηφιακός 
πίνακας οργάνων 12,3’’ και η οθόνη αφής του συστήματος 
infotainment των 10,25’’, η δυνατότητα αναβαθμίσεων ΟΤΑ 
μέσω διαδικτύου (“Over The Air”), αλλά και το πιστοποιητικό 
NFT (Non-Fungible-Token), το οποίο αποτελεί μια παγκόσμια 
πρωτιά της Alfa Romeo στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η ΓΚΑΜΑ ΤΗΣ DS AUTOMOBILES 
ΑΝΑΝΕΏΝΕΤΑΊ με την προσθήκη 
του νέου DS 7, το πολυτελές SUV 
που έφτασε με φρέσκια σχεδίαση και 
περισσότερη τεχνολογία.

Οι κινητήρες του νέου DS 7
Η γκάμα του νέου DS 7 περιλαμβάνει μια ευρεία επιλογή σε εξηλεκτρισμένες εκδόσεις, με τρία 
plug-in υβριδικά σύνολα, με 225, 300 και 360 ίππους. Το E-TENSE 225 διαθέτει κινητήρα βενζίνης 
PureTech 180 και ηλεκτροκινητήρα 110 ίππων που τοποθετούνται στο αυτόματο κιβώτιο ταχυ-
τήτων οκτώ σχέσεων, με μετάδοση της κίνησης στους δύο τροχούς. Οι δύο ισχυρότερες εκδόσεις 
διαθέτουν σύστημα τετρακίνησης με ηλεκτροκινητήρες σε κάθε άξονα, αποδίδοντας συνδυαστικά 
300 και 360 ίππους. Στη γκάμα ωστόσο συνεχίζει να είναι διαθέσιμος και ο πετρελαιοκινητήρας 130 
BlueHDi με 130 ίππους και αυτόματο κιβώτιο, η μοναδική μη εξηλεκτρισμένη έκδοση του μοντέλου.

Στην Ελλάδα
Το μοντέλο ξεκινά την πορεία του στην ελληνική αγορά σε εκδόσεις Bastille, Performance Line, Performance 
Line+La Premiere, Bastille La Premiere, Rivoli και Opera. Όλες με υπερπλήρη εξοπλισμό από τη βασική, περι-
λαμβάνοντας ως στάνταρ στοιχεία όπως σύστημα Hill Assist, cruise control, υποβοήθηση λωρίδας κυκλοφο-
ρίας, εποπτεία νεκρής γωνίας, αυτόματο φρενάρισμα ανάγκης, σύστημα infotainment με οθόνη αφής 12,3’’, 
bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, 
θύρα USB-C, σύστημα εισόδου και εκκί-
νησης χωρίς κλειδί (hands-free), ψηφιακό 
πίνακα οργάνων 12,3’’, επένδυση ταμπλό 
με τεχνητό δέρμα, προβολείς LED και 
φώτα ημέρας DS LIGHT VEIL, πίσω φώτα 
LED και ζάντες αλουμινίου 18’’.

Οι τιμές του νέου DS 7 ξεκινούν 
από τις 45.500 ευρώ στην έκδοση 
Bastille 1.5 BHDi των 130 ίππων, 
ενώ οι Plug-in Hybrid εκδόσεις 
ξεκινούν από τις 56.500 ευρώ με την 
Performance Line+La Premiere των 
225 ίππων.

Η Tonale Plug-in Hybrid Q4 είναι άμεσα διαθέσιμη για 
παραγγελίες στην Ελληνική αγορά με τις δύο κορυφαίες εκ-
δόσεις Veloce (58.100 εύρω) και Edizione Speciale (55.900 
ευρώ). Στα μέσα του έτους, αναμένεται να συμπληρωθεί η 
γκάμα της Tonale Plug-in Hybrid Q4 και με τις υπόλοιπες 
εκδόσεις εξοπλισμού που είναι ήδη διαθέσιμες με τους 
υβριδικούς κινητήρες βενζίνης και diesel.
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Shoichiro Toyoda, 1925-2023
Έφυγε σε ηλικία 97 ετών ο επίτιμος πρόεδρος της Toyota Soichiro 
Toyoda, γιος του ιδρυτή της εταιρείας Kiichiro Toyoda. Ο Δρ. Toyoda 
ξεκίνησε την καριέρα του στην Toyota Motor Corporation (TMC) το 
1952 έχοντας αποφοιτήσει νωρίτερα από το Πανεπιστήμιο της Ναγκόγια 
με πτυχίο μηχανικού. Αργότερα απέκτησε το διδακτορικό του μηχανικού, 
γράφοντας τη διατριβή του με θέμα την έγχυση καυσίμου. Ο Δρ. Toyoda 
υπηρέτησε σε πολλές θέσεις κατά τη διάρκεια της μακράς σταδιοδρομίας 
του στην οποία η τεχνολογία αυτοκινήτων και ο ποιοτικός έλεγχος ήταν 
πρωταρχική έμφαση. Έγινε διευθύνων σύμβουλος το 1961 και μετά από 
προαγωγές σε ανώτερο διευθύνοντα σύμβουλο το 1967 και εκτελεστικό 
αντιπρόεδρο το 1972, διορίστηκε πρόεδρος του οργανισμού πωλήσεων 
της Toyota το 1981.

Μετά τη συγχώνευση των οργανισμών πωλήσεων και παραγωγής το 
1982 έγινε πρόεδρος της TMC, ενώ υπηρέτησε αργότερα ως πρόεδρος 
του διοικητικού συμβουλίου μεταξύ 1992 και 1999. Αφού υπηρέτησε στο 
διοικητικό συμβούλιο για 57 χρόνια, ο Δρ. Toyoda ανέλαβε τη θέση του 
επίτιμου προέδρου το 1999 μέχρι τον θάνατό του. Σημερινός πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος είναι ο μεγαλύτερος γιος του, Akio Toyoda.

Η Nissan στηρίζει  
την σεισμόπληκτη Τουρκία
H Nissan Motor Co.Ltd προσφέρει ένα πακέτο βοήθειας έως και 
1 εκατομμυρίου ευρώ, για τη στήριξη της συνεχιζόμενης ανθρω-
πιστικής κρίσης στην Τουρκία, μετά τους πρόσφατους καταστρο-
φικούς σεισμούς. Το πακέτο βοήθειας αποτελείται από μια άμεση 
δωρεά 750.000 ευρώ στο Turk Kizilay, την Τουρκική Ερυθρά 
Ημισέληνο. Ο οργανισμός πραγματοποιεί ζωτικής σημασίας 
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και παρέχει σε 24ωρη βάση 
επείγουσα βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, φαρμάκων, 
κουβερτών, καθώς και ψυχολογική  υποστήριξη. Η δωρεά θα 
συμβάλει στην ευρύτερη διεθνή προσπάθεια για τη διάσωση και 
την υποστήριξη 
των ανθρώπων 
που επλήγησαν 
από τον κατα-
στροφικό σεισμό 
στις δοκιμαζόμε-
νες περιοχές της 
Τουρκίας.

Ένα πρόσθετο 
κεφάλαιο έως 
250.000 ευρώ, 
θα διατεθεί από 
τη Nissan για 
να καλύψει τις 
δωρεές από τους 
υπαλλήλους και 
τους συνεργάτες 
της που θέλουν να βοηθήσουν άμεσα. Στον απόηχο των σεισμών, 
το προσωπικό της Nissan με έδρα την Τουρκία έστειλε φορτηγά 
φορτωμένα με επείγουσες προμήθειες τροφίμων και ρουχισμού 
αξίας 25.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων παιδικών τροφών, 
παλτών και ειδών υγιεινής στις πληγείσες περιοχές, σε συνδυα-
σμό με την αδιάλειπτη εθελοντική υποστήριξη από εργαζόμενους 
της Nissan. Στην Ελλάδα, η Nissan – Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε και 
το προσωπικό της συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης (τρό-
φιμα μακράς διαρκείας, είδη υγιεινής, κλινοσκεπάσματα κ.α.) τα 
οποία και θα παραδοθούν στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, για να 
προωθηθούν στους πληγέντες της Τουρκίας και της Συρίας.

Η Hyundai στηρίζει τους 
πληγέντες του σεισμού σε 
Τουρκία & Συρία
Ο Όμιλος Hyundai Motor παρέχει δωρεές 
συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων 
που θα χρησιμοποιηθούν για τις προσπά-
θειες στήριξης των πληγέντων στην Τουρκία 
και τη Συρία. Όλες οι δωρεές του Hyundai 
Motor Group θα πραγματοποιηθούν μέσω 
του Ερυθρού Σταυρού της Κορέας και θα 
χρησιμοποιηθούν για δράσεις παροχής βο-
ήθειας των πληγέντων και αποκατάστασης 
ζημιών.

Εκτός από τη δωρεά αυτή, η μονάδα παρα-
γωγής της Hyundai Motor στην Τουρκία, 
Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret 
A.S, έχει ήδη διαθέσει εξοπλισμό διάσωσης 
αξίας 500.000 ευρώ, όπως τρόφιμα, είδη 
υγιεινής και προμήθειες αντιμετώπισης των 
χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν 
στις πληγείσες περιοχές.

ΑΓΩΝΕΣ

1953-2023:  
70 χρόνια Ράλλυ 
Ακρόπολις
ΤΟ 2023 ΤΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΊΣ ΓΊΟΡΤΑΖΕΊ μια λαμπρή πορεία επτά δεκαετιών, κατά τις οποίες φιλοξένησε 
στην Ελλάδα την εξέλιξη του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως πρεσβευτής 
της χώρας σε κάθε γωνιά της Γης.

Η φετινή εκδοχή του (7-10 Σεπτεμβρίου) θα 
αποτελέσει την κορύφωση των εορτασμών 
για την ιστορία του. Με φόντο τον Ιερό Βράχο 
της Ακρόπολης, από όπου θα εκκινήσει ο 

φετινός αγώνας, και ειδικότερα μέσα από τον πολυχώρο 
«Διόνυσος Ζώναρς», ο Υφυπουργός Αθλητισμού, 
Λευτέρης Αυγενάκης, έδωσε μια πρώτη εικόνα όσων 
σχεδιάζονται στο πλαίσιο των εορτασμών των 70 
χρόνων του Ράλλυ Ακρόπολις. Επτά δεκαετίες ιστορίας 
που δε θα προσεγγιστούν απολογιστικά, αλλά τιμητικά, 
προς όλους εκείνους που μόχθησαν από την πλευρά 
του οργανωτή, όπως και προς τους συμμετέχοντες, 
αγωνιζόμενους και θεατές, που ανέκαθεν θεωρούνταν 
πυλώνας του Ράλλυ Ακρόπολις.

Στόχος του Υφυπουργείου Αθλητισμού και της 
Motorsport Greece είναι κατά τη διάρκεια της χρονιάς 
η κληρονομιά και η εξέλιξη του Ράλλυ Ακρόπολις να 
προβληθούν σε κάθε Έλληνα, μέσα από δραστηριότη-
τες συνδεδεμένες με την τεχνολογία, την ασφάλεια, το 
περιβάλλον κ.ά., γιορτάζοντας το «μύθο» του Ράλλυ των 

Θεών με εκείνους που είχαν την τύχη να τον ζήσουν στα 
χρόνια που πέρασαν, και συστήνοντάς τον στις νεότερες 
γενιές. 

Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης κατά την ομιλία του, στην 
οποία δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσοι συ-
νέβαλαν στο να γραφτεί η λαμπρή ιστορία του αγώνα, 
επεσήμανε: «Τα 70 χρόνια ιστορίας του αγώνα δεν είναι 
απλώς ένα χρονικό ορόσημο για τον εθνικό μας αγώνα. 
Είναι μια σπουδαία κληρονομιά. Όλοι εμείς έχουμε την 
τιμή και την ευθύνη να διαχειριζόμαστε αυτό το μοναδι-
κό προνόμιο που μας κληροδοτήθηκε, ως δικαίωμα αλλά 
και ως υποχρέωση. Το δικαίωμα, άλλωστε, επιβεβαιώνε-
ται μόνο με την άσκηση της υποχρέωσης. Δε φτάσαμε 
εύκολα, σήμερα, να συζητούμε για εορτασμούς 70 ετών. 
Δεν έγινε τίποτα απ’ όσα πετύχαμε χωρίς πολύ κόπο και 
μόχθο. Προσπαθήσαμε να πείσουμε ότι η Ελλάδα που 
ανέτειλε το 2019 είναι μια άλλη Ελλάδα. Και τα καταφέ-
ραμε». 

Λεπτομέρειες για τις εκδηλώσεις, που θα ξεκινήσουν την 
τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, για ευνόητους λόγους 

δεν ανακοινώθηκαν. Ωστόσο, στο πλάνο των διοργανω-
τών του Ράλλυ Ακρόπολις, όπως και τα προηγούμενα 
δύο χρόνια, επίκεντρο είναι ο άνθρωπος, με τις δράσεις 
σε κάθε περίπτωση να σχεδιάζονται προς όφελος και 
των τοπικών κοινωνιών. Με τα 70 χρόνια του Ράλλυ 
Ακρόπολις να αποτελούν απτή πραγματικότητα, κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης, διά στόματος Υφυπουργού 
Αθλητισμού αποκαλύφθηκε η επόμενη σελίδα στην 
Ιστορία του αγώνα: «Θα έχουμε Ράλλυ Ακρόπολις και το 
2024 και το 2025, έπειτα από συμφωνία με τη Διεθνή 
Ομοσπονδία Αυτοκινήτου και τον WRC Promoter, που 
αναγνώρισαν την αρτιότητα διεξαγωγής του ΕΚΟ Ράλλυ 
Ακρόπολις το 2021 και το 2022».

Την εμπιστοσύνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινή-
του (FIA) και του Promoter του θεσμού προς το Ράλλυ 
Ακρόπολις επισφράγισε και η αντίστοιχα τριετής επέ-
κταση της άρτιας έως σήμερα συνεργασίας με την ΕΚΟ, 
μέλους του Ομίλου ΕΛΠΕ, που θα παραμείνει έως και το 
2025 μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του ΕΚΟ 
Ράλλυ Ακρόπολις.
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Ford Puma Vivid Ruby
Η Vivid Ruby είναι η νέα έκδοση του δημοφιλούς Ford Puma, αποκλειστικά με 155ps και ένα μονα-
δικό εξωτερικό χρώμα Beautiful Berry. Πέρα όμως από αυτή την αποκλειστική εξωτερικό απόχρωση, 
το νέο Puma Vivid Ruby αποτελεί μια καλά εξοπλισμένη έκδοση ST Line X 1.0 mHEV EcoBoost 
155ps που θα διατεθεί σε περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Το Puma Vivid Ruby των 155 ίππων 
εξοπλίζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων, ενώ διαθέτει αναβαθμισμένη αισθητική και πρόσθε-
το επίπεδο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας. Βασικό χαρακτηριστικό, όπως είπαμε, είναι το μεταλ-
λικό χρώμα Beautiful Berry. Ακόμη υπάρχει οροφή βαμμένη σε μαύρο χρώμα και μεγάλη πίσω αερο-
τομή, επίσης σε μαύρο χρώμα, ζάντες 18’’ με ελαστικά 215/50 R18, προβολείς Full-LED με προβολείς 
ομίχλης και στατικούς λαμπτήρες στροφής, πίσω φώτα LED, όλο το πακέτο εξωτερικής διαμόρφωσης 
ST-Line, ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3’’, σύστημα πλοήγησης με οθόνη αφής 8”, ηχοσύστημα 
B&O, 10 premium ηχεία υψηλής απόδοσης (675W), 2 θύρες USB και βάση ασύρματης φόρτισης.

Φυσικά ως στάνταρ είναι το σύστημα Ford SYNC 3, καθώς και στοιχεία όπως ηλεκτρική πόρτα χώ-
ρου αποσκευών, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, φωτιζόμενα μαρσπιέ αλουμινίου, θερμαινόμενο τιμό-
νι, πλήρως θερμαινόμενο παρμπρίζ, ημιδερμάτινη επένδυση καθισμάτων με κόκκινη ραφή, θερμαι-
νόμενα εμπρός καθίσματα και πολλά ακόμη. Η τιμή του νέου Ford Puma Vivid Ruby 1.0L EcoBoost 
mHEV 155PS διαμορφώνεται στα 33.214€ και περιλαμβάνει το κόστος για το μεταλλικό χρώμα.

Η Audi στη συμμαχία  
για τη διαχείριση του νερού
Το καθαρό πόσιμο νερό είναι ένας από τους πιο πολύτιμους 
φυσικούς πόρους στον κόσμο, γι’ αυτό και η Audi εντάσσει την 
οικονομική και αποδοτική χρήση του νερού στο περιβαλλοντικό 
της πρόγραμμα Mission:Zero. Η εταιρεία θέλει να διατηρήσει τη 
δική της κατανάλωση νερού όσο το δυνατόν χαμηλότερη και με 
την πάροδο του χρόνου, να σταματήσει να χρησιμοποιεί πόσιμο 
νερό στην παραγωγή των αυτοκινήτων της.

Μέχρι το 2035, αναμένεται ότι η οικολογικά σταθμισμένη κατα-
νάλωση νερού  ανά παραγόμενο όχημα θα μειωθεί περίπου στο 
μισό στις πέντε εγκαταστάσεις παραγωγής της Audi από 3,75 
στα περίπου 1,75 κυβικά μέτρα. Επιπλέον, η Audi, μαζί με τους 
προμηθευτές της, δεσμεύεται για οικονομική κατανάλωση νερού 
σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Ρεκόρ Guiness:  
Το μεγαλύτερο σε μήκος drift στον πάγο
Ο δημοσιογράφος Richard Meaden κατέκτησε το ρεκόρ Guiness για το «Μεγαλύ-
τερο σε μήκος συνεχόμενο drift στον πάγο», καλύπτοντας απόσταση 7,351 χλμ. 
στο τιμόνι ενός Skoda Enyaq RS iV. Η Skoda πήρε επίσης το ρεκόρ Guiness για 
το «Μεγαλύτερο σε μήκος συνεχόμενο drift στον πάγο με ηλεκτρικό αυτοκίνητο», 
με το ίδιο όχημα. Δύο σε ένα δηλαδή!

Όλα αυτά συνέβησαν στην παγωμένη λίμνη κοντά στο Östersund της Σουηδί-
ας. Ο δημοσιογράφος αυτοκινήτου, Richard Meaden, οδήγησε σε μια κυκλική 
διαδρομή περιφέρειας 188,5 μέτρων, πάνω σε παγωμένη λίμνη. Και βεβαίως δεν 
έσπασε ο πάγος… αλλά το ρεκόρ του μεγαλύτερου συνεχόμενου drift οχήματος 
στον πάγο. Το Skoda Enyaq RS iV παρέμεινε σε ελεγχόμενη ολίσθηση για περισ-
σότερα από 15 λεπτά και συνολικά 7,351 χλμ. Το drift αυτό ξεπέρασε το προη-
γούμενο ρεκόρ των 6,231 km, που είχε σημειωθεί στην Κίνα το 2022. Η επιτυχία 
αυτή κατέρριψε αυτομάτως και ένα ακόμη ρεκόρ, για το «Μεγαλύτερο συνεχόμενο 
drift οχήματος στον πάγο με ηλεκτρικό αυτοκίνητο».

Όπως κάθε άλλο ρεκόρ, η επιτυχία αυτή δεν ήρθε ουρανοκατέβατη. Προηγήθηκαν 
τέσσερις ημέρες προσπαθειών στην συγκεκριμένη τοποθεσία, μετά από πολυάριθ-
μες διαδρομές εξάσκησης με διαφορετικούς συνδυασμούς ελαστικών. Συνολικά 
18 ώρες πλαγιολισθήσεων πραγματοποιήθηκαν επί 5 πλήρεις ημέρες σε θερμο-
κρασίες υπό του μηδενός! Το Enyaq RS iV κινήθηκε γύρω από τον κύκλο drift 
συνολικά 39 φορές κατά τη διάρκεια των 15 λεπτών και 58 δευτερολέπτων της 
προσπάθειας στην οποία έσπασε το ρεκόρ. Έγραψε μέγιστη ταχύτητα 48,69 km/h 
και κινήθηκε με 31,64 km/h στο πιο αργό σημείο του κύκλου της διαδρομής. Το 
αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε ήταν παραγωγής, εξοπλισμένο με ζάντες αλου-
μινίου 20 ιντσών και ειδικά για την περίσταση ελαστικά. Στους εμπρός τροχούς 
χρησιμοποιήθηκαν τα Däckproffsen 245/35-R20 με 600 καρφιά των 5mm, ενώ 
πίσω τα ελαστικά ήταν τα Nokian Hakkapelitta 255/45-R20 με 300 καρφιά των 
2mm.

Θυμίζουμε πως το Skoda Enyaq RS iV είναι ένα SUV μοντέλο και το δεύτερο αμι-
γώς ηλεκτρικό Skoda RS, προσφέροντας ισχύ 299 ίππων και επιτάχυνση 0-100 
km/h σε μόλις 6,5 δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιεί μπαταρία 77 kWh (καθαρά) και δι-
πλούς ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, παράγοντας άμεση ροπή 460 Nm.

Πωλήσεις ρεκόρ για την Opel στην Ελλάδα
Με το δεξί μπήκε η Opel στο 2023, καταγράφοντας σαρωτικές πωλήσεις που τη 
φέρνουν σε κυρίαρχη θέση της αγοράς για το μήνα Ιανουάριο. Η γερμανική μάρκα, 
μέλος του ομίλου Συγγελίδη στην ελληνική αγορά, βρέθηκε στην κορυφή των ταξι-
νομήσεων τον περασμένο Ιανουάριο πετυχαίνοντας ρεκόρ πωλήσεων. Γενικότερα 
ο Ιανουάριος ήταν ένας μήνας που κατέγραψε αύξηση στις πωλήσεις αυτοκινήτων, 
ασχέτως μάρκας, συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα το 2022.  Η Opel βρέθηκε 
στην πρώτη θέση της αγοράς, με 1.393 ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων, 
πετυχαίνοντας το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 13,1%. Συνολικά, σε επιβατικά και 
επαγγελματικά, η Opel σημείωσε 1.437 ταξινομήσεις, που αντιστοιχούν στο 12,3% 
μερίδιο αγοράς.

Βεβαίως ηγετική θέση στην εκπληκτική πορεία της Opel στην Ελλάδα είχε το 
Corsa. Το δημοφιλές μοντέλο ήταν το πρώτο αυτοκίνητο σε πωλήσεις τον Ιανου-
άριο του 2023, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Φυσικά ήταν και το πρώτο σε πωλήσεις 
μοντέλο της κατηγορίας B, ενώ το ηλεκτρικό Corsa-e ηγήθηκε στα ηλεκτρικά της 
κατηγορίας Β. Υψηλή βεβαίως ήταν η δυναμική της Opel και στα SUV, με εκπρο-
σώπους εκεί τα Crossland, Mokka και Grandland.

Να θυμίσουμε ότι το Opel Corsa πρόσφατα γιόρτασε τα 40 του χρόνια στην αγορά 
αυτοκινήτου, μέσα από 6 γενιές του μοντέλου. Σήμερα το Corsa διατίθεται με 5 
χρόνια εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν service, σε εκδόσεις με κινητήρες εσωτερι-
κής καύσης αλλά και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Οι εκδόσεις βενζίνης και diesel 
προσφέρουν απόδοση από 75 έως 130 ίππους, με το ηλεκτρικό Corsa να αποδίδει 
136 ίππους και να είναι το ισχυρότερο της γκάμας.

Τα Ford Ranger πηγαίνουν στη Ρουμανία με τη 
Βροχίδης-Χατζής
Η Ford Βροχίδης-Χατζής ΑΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, προσκαλεί όλους τους ιδιοκτή-
τες αυτοκινήτων Ranger και Ranger Raptor σε μια μοναδική εκδρομή. Όπως κάθε 
φορά ο κ. Τάσος Χατζής έχει μια πρόταση γεμάτη φύση και περιπέτεια, μέσα από την 
οποία αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά των Ford Ranger και Ranger Raptor.

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την περίοδο του Πάσχα, από 15 έως 22 Απριλίου, 
στην Τρανσυλβάνια της Ρουμανίας, με ενδιάμεσες στάσεις σε Μπανσκο, Σόφια και 
Βουκουρέστι. Μάλιστα οι συμμετέχοντες θα περάσουν και από την Κραϊόβα, όπου 
μεταξύ άλλων βρίσκεται και το εργοστάσιο κατασκευής του δημοφιλούς Ford Puma.

Δηλώσεις συμμετοχής:  6984650005, iliadou@fordvehicles.gr

Πληροφορίες εκδρομής: 6976888641, 2311476204

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

Το Microlino στην Ελλάδα 
από την Kosmoride
Η Kosmocar θα εισάγει στη χώρα μας το 
Microlino μέσω του δικτύου καταστημά-
των της Kosmoride. To Microlino είναι 
ένα microcar με ανατρεπτική σχεδίαση και 
βεβαίως υιοθετεί από τις πιο φιλικές προς το 
περιβάλλον λύσεις μετακίνησης. Το μοντέλο, 
που θα είναι διαθέσιμο το δεύτερο τρίμηνο 
του 2023, είναι σχεδιασμένο στην Ελβετία από 
τους Wim, Oliver και Merlin Ouboter, την οι-
κογένεια πίσω από το διάσημο σκούτερ Micro 
Kickscooter.

Πρόκειται για ένα ελαφρύ ηλεκτρικό όχημα 
κατηγορίας L7e με δύο θέσεις, αυτονομία έως 
και 230 χλμ., μέγιστη ταχύτητα 90 χλμ./ώρα 
και χωρητικότητα πορτμπαγκάζ 230 λίτρα. 
Είναι το πρώτο όχημα αυτής της κατηγορίας 
που παράγεται με μονοκόκ πλαίσιο, προσφέ-
ροντάς εξαιρετική ασφάλεια και δυναμική 
οδήγηση. Το Microlino παρέχεται με καλώδιο 
φόρτισης Type 2 και μπορεί να φορτιστεί 
σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο φόρτισης, σε 
AC wallbox ή με μια πρίζα σπιτιού σε μόλις 4 
ώρες. Ζυγίζει περίπου 500 κιλά και έτσι ο μι-
κρός ηλεκτροκινητήρας δεν θα δυσκολευτεί να 
μεταφέρει τους δύο επιβάτες του και το φορτίο 
του πορτμπαγκάζ όπου θέλουν.

Περισσότεροι από 35.000 ενδιαφερόμενοι 
πελάτες έχουν ήδη κάνει κράτηση για ένα 
Microlino, με τις πρώτες παραδόσεις μιας πε-
ριορισμένης έκδοσης που ονομάζεται “Pioneer 
Series” έχουν ήδη ξεκινήσει στην Ελβετία. Το 
αυτοκίνητο κατασκευάζεται στο εργοστάσιο 
της εταιρείας στο Τορίνο της Ιταλίας.
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Θετικά
•  Χώροι

•  Γκάμα εκδόσεων και κινητήρων

•  7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν service

Αρνητικά
•  Απουσία των μεγάλων οθονών του ταμπλό στην πρώτη έκδοση εξοπλισμού

•  Λειτουργία του πάνελ αφής για τον κλιματισμό ή το ηχοσύστημα

•  Απουσία ρεζέρβας και αδυναμία τοποθέτησης ως έξτρα

ΤΟ SPORTAGE ΑΛΛΑΖΕΊ ολόκληρη την εικόνα της Kia 
και κάνει ένα “level up” σε όλους τους τομείς.

Μοντέρνο εσωτερικό
Το ίδιο φουτουριστικό δείχνει εκ πρώτης και το 
εσωτερικό στο Sportage, με ένα ταμπλό που σταδι-
ακά θα δούμε και σε άλλα μοντέλα Kia. Υπάρχει μια 
ενιαία γυάλινη κυρτή επιφάνεια και περιλαμβάνει 
δύο οθόνες 12,3’’ η κάθε μία. Μία για τον πίνακα 
οργάνων και μία για το σύστημα infotainment, 
ωστόσο αυτή η εικόνα δεν είναι ίδια σε όλα τα 
Sportage. Η βασική έκδοση έχει μικρότερες οθόνες 
όπου και εκεί χάνεται η hi-tech εικόνα που βρί-
σκουμε στα πλουσιότερα Sportage.

H οθόνη για το infotainment είναι αφής, έχει 
ωραία γραφικά αλλά και ελληνικά στο menu. Πέρα 
από τα τυπικά όμως έχει και μια σειρά λειτουργιών 
που θα φανούν χρήσιμα σε πολλούς. Λειτουργίες 
όπως τα διαφορετικά προφίλ χρηστών, όπου ο κάθε 
οδηγός αποθηκεύει τις προσωπικές του ρυθμίσεις, 
το Valet mode που ενεργοποιείται από το κινητό 
μας για όταν θα αφήσουμε το αυτοκίνητο σε κά-
ποιον παρκαδόρο αλλά και η ήσυχη λειτουργία που 
απενεργοποιεί τα πίσω ηχεία και βάζει όριο ήχου 
στα εμπρός για όταν θα κοιμάται πίσω ένα παιδί 
για παράδειγμα. Ακόμη υπάρχει δυνατότητα να 
αποθηκεύουμε φωνητικές σημειώσεις αλλά και να 
βρίσκουμε εξουσιοδοτημένα service της Kia μέσω 
του συστήματος πλοήγησης.

Πιο χαμηλά στην κονσόλα, υπάρχει μια τρίτη οθό-
νη. Πρακτικά είναι μια διαμορφώσιμη επιφάνεια 
αφής όπου υπάρχουν διαφορετικές απεικονίσεις 
για το σύστημα κλιματισμού ή για τα χειριστήρια 
του ραδιοφώνου και βεβαίως για την ένταση στο 
ηχοσύστημα. Ο πίνακας οργάνων είναι μέρος του 
μεγάλου επάνω κυρτού πάνελ, όπως άλλωστε συνα-
ντούμε όλο και περισσότερο στα καινούρια αυτοκί-
νητα. Για τα όργανα έχουμε μια σειρά από τέσσερις 
απεικονίσεις, οι τρεις από τις οποίες μπορούν να 
συνδέονται και με τα αντίστοιχα προφίλ οδήγησης 
Eco, Normal και βεβαίως Sport. Τα γραφικά είναι 
χορταστικά και σε ωραίους χρωματισμούς που ται-
ριάζουν στο συνολικό hi-tech ύφος της καμπίνας. 

Η ξεχωριστή σχεδίαση συνεχίζονται και στην 
κεντρική κονσόλα όπου υπερισχύει ένα μεγάλο πε-
ριστροφικό χειριστήριο για το κιβώτιο ταχυτήτων. 
Αυτή είναι η έκδοση με αυτόματο κιβώτιο διπλού 
συμπλέκτη και αντί για τον κλασικό επιλογέα, 
υπάρχει ένας περιστροφικός διακόπτης που πέρα 
από την διαφορετική σχεδίαση απελευθερώνει 
χώρο. Πιο πίσω υπάρχει και ένα μικρότερο περι-
στροφικό χειριστήριο για την επιλογή των προφίλ 
οδήγησης, μαζί και κάποια άλλα μπουτόν για 
διάφορες άλλες λειτουργίες όπως τα θερμαινόμενα 
καθίσματα και τιμόνι που έχει το αυτοκίνητο της 
δοκιμής.

Οι θήκες είναι άφθονες, με την κεντρική να 
διαμορφώνεται και σε ποτηροθήκες πατώντας 
ένα μπουτόν. Το υποβραχιόνιο είναι άνετο, ενώ 
μπροστά στην κονσόλα έχουμε μια κρυφή θήκη και 
θύρες 12V, USB A και USB C. Η συνολική ποιότητα 
είναι πολύ καλή σχεδόν σε όλα τα σημεία, με μαλα-
κά υλικά στα ψηλότερα μέρη της καμπίνας.

Διαθέσιμοι χώροι
Στις πίσω θέσεις ενήλικες επιβάτες θα καθίσουν 
χωρίς απολύτως κανένα θέμα, έχοντας στη διάθεση 
τους αρκετές ευκολίες. Όπως για παράδειγμα 
ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης, έναν γάτζο και τσέπη 
στην πλάτη του εμπρός καθίσματος, θύρες USB C 
επίσης στις πλάτες των καθισμάτων αλλά και ένα 
εμπρός προσκέφαλο με μια βάση που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Το συνο-
λικό πλάτος στις πίσω θέσεις είναι ικανοποιητικό 
και τρεις ενήλικες θα καθίσουν άνετα για σύντομες 
μετακινήσεις.

Ο χώρος αποσκευών στο SPortage είναι στα 562 
λίτρα, τιμή αρκετά καλή για την κατηγορία. Υπάρχει 
συρόμενο κάλυμμα αντί για σταθερή εταζέρα, ενώ 
τα καθίσματα αναδιπλώνουν αυτόματα τραβώντας 
δυο μοχλούς απευθείας από τον χώρο φόρτωσης. 
Ωστόσο δεν υπάρχει μεταβαλλόμενο δάπεδο και 
φυσικά από κάτω δεν έχουμε ούτε ρεζέρβα. Στη 
θέση της είναι η μπαταρία του ήπια υβριδικού 
συστήματος. 

Αυτή είναι η 5η γενιά Sportage, ένα αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε στην Ευ-
ρώπη, ωστόσο κυκλοφορεί έτσι ίδιο σε όλο τον κόσμο. Σε ένα βαθμό λοιπόν 
οι σχεδιαστές φρόντισαν να είναι αρεστό σε οδηγούς διαφορετικής κουλ-
τούρας. Η έκδοση της δοκιμής μας είναι η GT Line, η πλουσιότερη ως προς 

τον εξοπλισμό, η οποία και έχει κάποιες πιο σπορ σχεδιαστικές λεπτομέρειες, συμπε-
ριλαμβανομένου λεπτομερειών σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα και των μεγάλων ζαντών 
19 ιντσών. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό σχεδιαστικό στοιχείο στο νέο Sportage είναι 
ολόκληρο το εμπρός μέρος που συνθέτει μια εικόνα που γενικότερα δεν έχουμε συνη-
θίσει και βεβαίως δε βρίσκουμε σε κανένα άλλο Kia. Ξεχωρίζουν τα ιδιαίτερα φώτα με 
τα LED ημέρας σε σχήμα boomerang. Ανάμεσα τους βρίσκεται μια μεγάλη κυψελωτή 

μάσκα, ανοιχτή σχεδόν από άκρη σε άκρη παρέχοντας ψύξη όπου χρειάζεται.

Τα κυρίως φώτα είναι καλά κρυμμένα στα εμπρός άκρα, πρακτικά στο εσωτερικό της 
γωνίας που σχηματίζουν τα LED, δίνοντας έτσι μια φουτουριστική όψη. Στο πλάι το 
Sportage είναι επίσης ιδιαίτερο σχεδιαστικό, με απλές γραμμές στις μεγάλες επιφά-
νειες. Ωστόσο το μάτι πέφτει στη γραμμή των παραθύρων που είναι σχετικά ψηλά για 
SUV και προς τα πίσω σχηματίζει ένα νοητό “Ζ”. Στο πίσω μέρος, επίσης η εικόνα δε 
συμβαδίζει με τα συνηθισμένα και θυμίζει έντονα την ηλεκτρική ναυαρχίδα της Kia, 
το EV6 και αυτό χάρη στις μεγάλες επιφάνειες και αυτό το γωνιώδες τμήμα κάτω από 
παρμπρίζ. Επίσης τα πίσω φώτα είναι ξεχωριστά και σε κάπως ακανόνιστο σχήμα, τα 
οποία ενώνονται νοητά με ένα μαύρο φιλέτο.

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

Kia Sportage  
1.6 T-GDI  
180ps 7-DCT
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Οδική συμπεριφορά
Τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του Kia Sportage 
έχουν να κάνουν με την ανάρτηση, η οποία βεβαίως έχει 
γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και πίσω πολλαπλούς συνδέ-
σμους. Κάτι που δε βλέπουμε πλέον σε αρκετά αυτοκίνητα, 
αφού αρκετές μάρκες υιοθετούν πίσω ημιάκαμπτο άξονα. Η 
ανεξάρτητη ανάρτηση όμως δίνει μια πιο premium αίσθηση 
στο δρόμο που θα την απολαύσουν κυρίως οι πίσω επιβάτες.

Ως προς τη συνολική αίσθηση, το Sportage είναι… όπως 
δηλώνει και το όνομα του, αρκετά σπορ σε αίσθηση. Έχει 
ελαφρώς πιο σκληρή ανάρτηση από το αναμενόμενο, κάτι 
που θα εκτιμηθεί σχεδόν σε όλες τις συνθήκες. Ειδικά 
όμως στις στροφές και στον αυτοκινητόδρομο, αποκτά μια 
στιβαρή αίσθηση που παρά τον όγκο του παρέχει αμεσό-
τητα στους χειρισμούς και σιγουριά στις απότομες αλλαγές 
κατεύθυνσης.

Αν χρειαστεί να πάμε εκτός δρόμου, το μοντέλο θα πάει όσο 
του επιτρέπουν τα ασφάλτινα ελαστικά του και η απόσταση 
των 17 εκ. από το έδαφος. Για πιο extreme καταστάσεις, οι 
τετρακίνητες εκδόσεις… πέρα από την τετρακίνηση… έχουν 
και προγράμματα οδήγησης για χρήση σε διάφορα τερέν. Δι-
κίνητα και τετρακίνητα μοντέλα πάντως έχουν ως στάνταρ 
και ένα σύστημα υποβοήθησης σε απότομη κατηφόρα.

5 αστέρια στην ασφάλεια
Το Sportage αξιολογήθηκε το 2022 από τον EuroNCAP και 
πήρε βαθμολογία 5 αστεριών με απόδοση 87% στην προστα-
σία ενήλικων επιβατών, 86% στην προστασία παιδιών και 
72% στα επιμέρους συστήματα ασφάλειας. Όλες οι εκδόσεις 
έχουν ως στάνταρ 7 αερόσακους συμπεριλαμβανομένου 
ενός ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα, ενώ στάνταρ είναι 
συστήματα όπως η διατήρηση λωρίδας κυκλοφορίας με 
επέμβαση στο τιμόνι, το αυτόματο φρενάρισμα μετά από 
σύγκρουση για αποφυγή πολλαπλών συγκρούσεων, αλλά και 
αυτόματο φρενάρισμα για αποφυγή σύγκρουσης με αυτοκί-
νητα, πεζούς ή ποδηλάτες.

Εκδόσεις & Τιμές
Τα επίπεδα εξοπλισμού είναι τα Dynamic, Titanium και GT 
Line όπως το αυτοκίνητο της δοκιμής μας. Όλα έχουν αυτό-
ματο κλιματισμό δύο ζωνών, αεραγωγούς στα πίσω καθί-
σματα, επιλέξιμα προφίλ οδήγησης, τις δύο ψηφιακές οθόνες 
στο ταμπλό αλλά ξεκινώντας από τις 8 ίντσες, και ζάντες 
αλουμινίου 17, 18 ή 19 ιντσών όπως εδώ. Και με όλα αυτά, 
το Sportage ξεκινά από 31.000 ευρώ, στην έκδοση βενζίνης 
με 150 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά
Kia Sportage 1.6 T-GDI
Κυβισμός: 1598 cc

Ισχύς: 180 ps/5500 rpm

Ροπή: 265 Nm/1500-4500 rpm

0-100 km/h: 8,8 sec

Τελική ταχύτητα: 201 km/h

Μικτή κατανάλωση*: 6,6 lt/100km

Εκπομπές CO2*: 142-151 g/km

Βάρος: 1580 kg

Ρεζερβουάρ: 54 lt

Χώρος αποσκευών: 562 lt

Απόσταση από το έδαφος: 170 mm

Γωνίες (προσέγγισης / φυγής / ράμπας): 
17,0 / 26,4 / 16,7 μοίρες

Εργοστάσιο κατασκευής: Ζιλίνα, Σλοβακία

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

Αρχική τιμή Kia Sportage 1.6T 150ps 
2WD 48V Dynamic: 30.990€
Τιμή έκδοσης δοκιμής 1.6T 180ps 7-DCT 
GT Line: 39.790€

ΔΟΚΙΜΗ KIA SPORTAGE 1.6 T-GDI 180PS 7-DCT

Αποκλειστικά 1.6 turbo  
με λίγο ή πολύ υβριδικό
Όλα τα Sportage είναι εξηλεκτρισμένα, πρακτικά σε τρία στάδια: ήπια υβρι-
δικά, πλήρως υβριδικά και plug-in υβριδικά. Επίσης όλα τα Sportage έχουν 
κινητήρα 1600 κ.εκ., ασχέτως αν είναι βενζίνη ή πετρέλαιο ή πλήρως υβριδικά 
ή plug-in υβριδικά και… το σημαντικότερα όλες αυτές οι εκδόσεις έχουν τη 
δυνατότητα επιλογής με κίνηση σε 2 ή σε 4 τροχούς. Με μοναδική εξαίρεση 
το Plug-In που έρχεται μόνο ως τετρακίνητο. Πρακτικά όλα αυτά συνθέτουν 
μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα ταιριάξουν σε όλα τα γούστα.

Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας είναι η ήπια υβριδική έκδοση βενζίνης, η 
ισχυρότερη εκ των δύο με 180 ίππους (η βασική αποδίδει 150). Εδώ έχουμε 
κίνηση στους εμπρός τροχούς και αυτόματο κιβώτιο 7 ταχυτήτων διπλού 
συμπλέκτη. Όσον αφορά στις επιδόσεις, οι 180 ίπποι είναι η χρυσή τομή στη 
γκάμα του Sportage, κατά την άποψη μας, που σε συνδυασμό με τα 265 Nm 
ροπής προσφέρουν ένα ικανοποιητικό μείγμα επιδόσεων και καλής κατανάλω-
σης. Βέβαια τα 6,7 λτ. που δηλώνει η Kia ως μέση κατανάλωση είναι μάλλον 
δύσκολο νούμερο για να το πετύχεις κάποιος και στην πράξη, αφού στα χέρια 
μας το μοντέλο έδειξε οριακά τιμές μέσης κατανάλωσης στα 8,0 λτ/100 χλμ.

Υψηλό νούμερο για υβριδικό αυτοκίνητο ίσως σκεφτούν κάποιοι, ωστόσο αυτό 
το Sportage είναι ήπια υβριδικό που σημαίνει ότι δε μπορεί να κινηθεί αμι-
γώς ηλεκτρικά. Αυτό που προσφέρει η τεχνολογία είναι μια μορφή υποβοήθη-
σης στις εκκινήσεις και τις επιταχύνσεις, αλλά και η δυνατότητα να κόβει τον 
θερμικό κινητήρα στο ρολάρισμα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο οδηγός 
θα νιώσει ένα ανεπαίσθητο φρενάρισμα όταν αφήσει το πόδι του τελείως από 
το γκάζι, κι αυτό λόγω της αναγέννησης που γίνεται. Το ίδιο ήπια υβριδικό 
σύστημα έχει και το diesel μοντέλο, ενώ όσοι ζητούν κάτι περισσότερο μπο-
ρούν πάντα να επιλέξουν το πλήρως αυτοφορτιζόμενο υβριδικό μοντέλο.
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ΤΟ ID.3 ΕΊΝΑΊ ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΜΕΛΟΣ της 
οικογένειας των αποκλειστικά ηλεκτρικών 
Volkswagen, η οποία εδώ και δύο χρόνια 
επεκτείνεται με τα ID.4, ID.5, το ID. Buzz, 
ενώ περιμένουμε και το ID.7

Volkswagen ID.3

Σχεδιαστικά το ID.3 όταν πρωτοκυκλοφόρησε ήταν κάτι το διαφορετικό από 
τα συνηθισμένα. Έχει μήκος σχεδόν όσο το Golf, αλλά έχει μια εντελώς δι-
αφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με όμορφες λεπτομέρειες και εντυπω-
σιακά χρώματα. Ωστόσο, αυτό που θα συμβεί στο επόμενο διάστημα είναι 

ένα μικρής έκτασης facelift, το οποίο θα φέρει ανεπαίσθητες σχεδιαστικές αλλαγές 
κυρίως εμπρός και πίσω.

Περνώντας στο εσωτερικό, εκ πρώτης o οδηγός-χρήστης διαπιστώνει τρία βασικά 
πράγματα. Πρώτον η σχεδίαση είναι μινιμαλιστική, δεν υπάρχει τίποτα το περιττό 
και τα πάντα δείχνουν τακτοποιημένα. Δεύτερον, δεν υπάρχουν πουθενά διακό-
πτες με τη φυσική τους μορφή και τα πάντα ελέγχονται με την αφή. Τα μοναδικά 
φυσικά μπουτόν είναι αυτό των παραθύρων στις πόρτες. Και τρίτον, στην καμπίνα 
κυριαρχεί μια έξτρα αίσθηση ευρυχωρίας. Οι χώροι είναι πάρα πολύ καλοί κι αυτό 
γιατί υπάρχει απόλυτη ελευθερία στο σχεδιασμό. Κάτι που τα περισσότερα ηλεκτρι-
κά προσφέρουν, αφού τίποτα δεν προεξέχει στο δάπεδο και βεβαίως δεν υπάρχει 
θερμικός κινητήρας. Άρα η καμπίνα μπορεί να παρέχει έξτρα χώρο προς τα εμπρός.

Η ποιότητα των υλικών στο ID.3 εκ πρώτης δείχνει ικανοποιητική. Υπάρχουν μα-
λακά υλικά στα περισσότερα τμήματα, ωστόσο υπάρχουν περιοχές όπου τα πλαστι-
κά δείχνουν κατώτερα από το συνηθισμένο. Κι αυτό γιατί η Volkswagen χρησιμο-
ποιεί σε πολλά σημεία ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία διαφέρουν σε αίσθηση.

Ωστόσο, αυτό που θα προβληματίσει κυρίως στην καμπίνα είναι η εργονομία. Κυ-
ρίως στους διακόπτες ή καλύτερα στην απουσία αυτών. Το σύστημα infotainment 
της Volkswagen στη σειρά ID δεν είναι εύχρηστο για όλους και απαιτεί μια καλή 
εξοικείωση. Την οποία μάλιστα θα δυσκολευτούν να αποκτήσουν οδηγοί μεγαλύτε-
ρης ηλικίας ή γενικότερα άνθρωποι που δε τα έχουν και πολύ καλά με την τεχνολο-
γία. Πολλοί μάλιστα θα δυσκολευτούν να αλλάξουν ακόμη και τη θερμοκρασία στον 
κλιματισμό, αφού αυτή γίνεται είτε από τους αισθητήρες αφής, είτε από μια σειρά 
ρυθμίσεων εντός του menu στο infotainment.

Τι θα αλλάξει;
Στο ανανεωμένο ID.3 που 
θα έρθει στην Ελλάδα από 
το καλοκαίρι θα ενσω-
ματωθεί μια νέα οθόνη 
12’’ για το infotainment, 
μαζί με ένα αναβαθμισμένο 
software που μάλιστα θα 
δέχεται και αναβαθμίσεις 
over-the-air, όταν αυτές 
είναι διαθέσιμες. Όπως 
δηλαδή όταν βγαίνει μια 
νέα έκδοση λογισμικού για 
το κινητό μας. Όπως όλα 
δείχνουν το αναβαθμισμέ-
νο ID.3 θα έχει και πολλά 
νέα χαρακτηριστικά, όπως 
χρήση πληροφοριών και 
δεδομένων στο cloud που 
προέρχονται από άλλα οχή-
ματα. Δεδομένα όπως χα-
ρακτηριστικά της κίνησης ή 
της κατάστασης του δρόμου 
εμπρός, ενώ θα υπάρχει 
ακόμη και το Park assist με 
αυτόματη τοποθέτηση του 
αυτοκινήτου σε μια σταθε-
ρή θέση στάθμευσης, για 
παράδειγμα στην αυλή του 
σπιτιού μας. Κάτι που ήδη 
υπάρχει σαν τεχνολογία στο 
μεγαλύτερο ID. Buzz.

Αυτό ωστόσο που δεν περι-
μένουμε να αλλάξει είναι τα 
μπουτόν αφής στο τιμόνι, 
τα οποία παρέχουν μια 
απτική ανάδραση, προσο-
μοιώνοντας την αίσθηση 
ενός πατήματος. Ωστόσο 
δεν πατιούνται στην πράξη, 
που σημαίνει ότι άθελα μας 
μπορεί να αλλάξουμε πχ. 
σταθμό στο ράδιο καθώς 
μετακινούμε τα χέρια μας 
στο τιμόνι! Αυτό πάντως 
που θα αλλάξει σίγουρα 
στο ανανεωμένο μοντέλο 
από το καλοκαίρι, είναι η 
επένδυση στο τιμόνι. Πλέον 
θα έχει συνθετικό δέρμα 
υψηλής ποιότητας, όπως 
και στο ID. Buzz.

Διαθέσιμοι  
χώροι
Πέρα από τα θέματα 
εργονομίας, το ID. είναι 
ένα αυτοκίνητο με γενικό-
τερα πολύ καλή άνεση για 
το μέγεθος του. Υπάρχει 
εξαιρετική ευρυχωρία, 
πολλές και βολικές θήκες, 
συμπεριλαμβανομένου 
μιας “πολυθήκης” ανάμεσα 
στις εμπρός θέσεις. Πίσω 
επίσης υπάρχουν θήκες σε 
αφθονία, τσέπες στις πλάτες 
των εμπρός καθισμάτων και 
θύρες USB Type C, εμπρός 
και πίσω.

Ο χώρος φόρτωσης στο 
ID.3 είναι επίσης πολύ 
καλός, με μεγάλο άνοιγμα 
και αρκετή πρακτικότητα. 
Μετρά 385 λίτρα, πρακτικά 
σχεδόν όσο σε ένα Golf 
(380 λτ), ωστόσο με μεγα-
λύτερο άνοιγμα και ακόμη 
πιο βολικό σχήμα. Τα πίσω 
καθίσματα βεβαίως διπλώ-
νουν και φτάνουμε έτσι στα 
1267 λίτρα.

VOLKSWAGEN ID.3
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Εκδόσεις και 
διαθεσιμότητα
Σήμερα, ο χρόνος 
παράδοσης ενός 
καινούριου ID.3 
ξεπερνά τους 7 μήνες 
και μια νέα παραγγελία 
θα εκτελεστεί μέσα 
στο 4ο τρίμηνο του 
2023. Και βεβαίως 
μέχρι τότε θα έχει 
έρθει το ανανεωμένο 
μοντέλο. Ωστόσο μην 
ανησυχείτε, ακόμη και 
να παραγγείλει κάποιος 
το σημερινό μοντέλο, 
στο τέλος του έτους θα 
παραλάβει το καινούριο, 
όμως στις τιμές που 
θα ισχύουν εκείνη την 
εποχή.

Ενδεικτικά λοιπόν, 
σήμερα ένα ID.3 με 204 
ίππους και τη μπαταρία 
58 kwh κοστίζει 
περίπου από τις 37.000 
ευρώ, υπολογίζοντας 
και την επιδότηση 
από το πρόγραμμα 
“Κινούμαι ηλεκτρικά ΙΙ”.

Ηλεκτροκινητήρας 204 ίππων
Το Volkswagen ID. 3 είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. 
Ο ηλεκτροκινητήρας του αποδίδει 204 ίππους και 
310 Nm ροπής, είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος 
του αυτοκινήτου και κινεί τους πίσω τροχούς. Αυτό 
σημαίνει καλύτερη πρόσφυση σε μια επιτάχυνση, 
αλλά μην περιμένετε παιχνιδιάρικο χαρακτήρα ή 
πλαγιολισθήσεις, παρά τη μεγάλη ισχύς, παρά την 
πίσω κίνηση. Τα ηλεκτρονικά βοηθήματα είναι τόσο 
επεμβατικά που πραγματικά στο ελληνικό οδόστρωμα 
νιώθεις σχεδόν μόνιμα ένα αόρατο χέρι να σε κρατάει 
στη θέση σου.

Αυτό που είναι πολύ εντυπωσιακό ωστόσο, είναι οι 
ενδιάμεσες επιταχύνσεις. Όπως σε όλα τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα, το ID.3 προσφέρει μια αίσθηση επιτάχυν-
σης που αλλάζει τον τρόπο που οδηγείς και αντι-
λαμβάνεσαι τα άλλα οχήματα γύρω σου. Το κιβώτιο 
ταχυτήτων είναι μονής σχέσης και μίας όπισθεν, 
ενώ ο επιλογέας κίνησης είναι ως προέκταση στον 
πίνακα οργάνων, πίσω από το τιμόνι. Υπάρχουν δύο 
λειτουργίες κίνησης εμπρός. Το τυπικό D όπως σε ένα 
οποιοδήποτε αυτόματο κιβώτιο και το B, στο οποίο 
το αυτοκίνητο επιβραδύνει έντονα όταν αφήνουμε το 
δεξί πεντάλ, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα και τη μέγιστη 
ανάκτηση ενέργειας.

Αυτό θα βοηθήσει στο να αυξήσουμε και την αυτονο-
μία μας με μία φόρτιση, αλλά έχει περισσότερο νόημα 
όταν κινούμαστε εντός πόλης, αφού έτσι θα έχουμε 
περισσότερα σταματήματα για πολλές “μίνι φορτίσεις”.

Μπαταρία και φόρτιση
Το Volkswagen ID.3 διατίθεται σε δύο επιλογές μπα-
ταρίας, με χωρητικότητα 58 kwh και μία μεγαλύτερη 
στις 77kwh. Η αυτονομία στην μικρότερη έκδοση, 
όπως στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας, είναι σύμφωνα 
με τη Volkswagen στα 426 χλμ, αν και μια ρεαλιστική 
προσέγγιση είναι κοντά στα 350 χλμ. Τον χειμώνα με 
το κρύο η αυτονομία συρρικνώνεται λίγο.

Όσον αφορά στη φόρτιση, το σύστημα στο ID.3 δέχε-
ται ταχυφόρτιση έως 124 kw που σημαίνει ότι σε κάτι 
παραπάνω από 30 λεπτά μπορεί να φτάσει στο 80% η 
μπαταρία. Πιθανά το ανανεωμένο μοντέλο να δέχεται 
έως 170 kw. Βέβαια η πιο σωστή φόρτιση είναι αυτή 
που γίνεται σε ένα wallbox των 7 έως 11 kW, στο σπί-
τι ή στο γραφείο, όπου και μια πλήρη φόρτιση διαρκεί 
περίπου 7 ώρες, ανάλογα βέβαια και με τη χωρητικό-
τητα της μπαταρίας. Με αυτού του είδους τη φόρτιση 
διασφαλίζεται και η μέγιστη απόδοση της μπαταρίας 
και βεβαίως η αντοχή της στο χρόνο.

Οδική συμπεριφορά
Η ανάρτηση στο ID.3 ακολουθεί τη γνωστή συνταγή 
των γρήγορων Golf, με γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός 
και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω. Αυτή παρέχει μια 
αρκετά καλή ποιότητα κύλισης και παρά τη σφιχτή 
ρύθμιση είναι αρκετά άνετη στην καθημερινότητα. 
Βέβαια, λόγω του αυξημένου βάρους δε θα μπορούσε 
να είναι πιο μαλακή, αφού το αυτοκίνητο ζυγίζει κάτι 
παραπάνω από 1800 κιλά. Μην ξεχνάμε είναι και οι 
μπαταρίες που κουβαλάει στο δάπεδο.

Αυτό που θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εντός πόλης και κυρί-
ως στους ελιγμούς σε στενούς χώρους, είναι το τιμόνι. 
Αυτό “κόβει πολύ” που λέμε, αφού με τον κινητήρα 
πίσω, μπροστά δεν έχουμε ημιαξόνια, αφήνωντας 
τους τροχούς να πάρουν μεγάλες κλίσεις. Ως απο-
τέλεσμα έχουμε έναν κύκλο στροφής στα μόλις 10,2 
μέτρα. Ακριβώς όσο στο up! Τα φρένα του αυτοκινή-
του είναι επίσης κάτι που δεν περιμένει κανείς, αφού 
έχουμε ταμπούρα πίσω και ίσως αυτό προβληματίσει 
κάποιους οδηγούς. Στην πράξη ωστόσο το ID.3 δεν 
χρειάζεται δισκόφρενα, αφού είναι ένα ηλεκτρικό αυ-
τοκίνητο. Αυτό σημαίνει ότι στα περισσότερα σενάρια 
μετακίνησης φρενάρει χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρο-
κινητήρα του, μόλις αφήσουμε το γκάζι. Συνεπώς και 
δεν καταπονούνται τα φρένα, σχεδόν μάλιστα δεν 
χρησιμοποιούνται παρά μόνο σε απόλυτη ανάγκη.

Οι εμπρός δίσκοι, οι οποίοι άλλωστε αναλαμβάνουν 
το μεγαλύτερο φορτίο στο δυνατό φρενάρισμα είναι 
αρκετά μεγάλοι, στα 330 χλστ. Και σύμφωνα με τη 
Volkswagen, αυτοί είναι υπερ-αρκετοί για να σταμα-
τήσουν το αυτοκίνητο, σε συνδυασμό με ταμπούρα πί-
σω και το σύστημα ανάκτησης του ηλεκτροκινητήρα.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Volkswagen ID.3
Κινητήρας: Σύγχρονος 
ηλεκτροκινητήρας μόνιμου 
μαγνήτη

Κίνηση: Πίσω

Ισχύς: 150 kW (204ps)

Ροπή: 310 Nm

0-100 km/h: 7,3

Τελική ταχύτητα: 160 km/h

Χωρητικότητα μπαταρίας: 
58 kWh (62 kWh 
ονομαστική)

Μικτή κατανάλωση*: 15,3 
kWh/100km

Μικτή αυτονομία*: 426 km

Ρεαλιστική μικτή 
αυτονομία: 295 - 400 km 
(χειμώνας - καλοκαίρι)

Εκπομπές CO2: 0 g/km

Βάρος: 1813 kg

Χώρος αποσκευών: 385 lt

Χώρα κατασκευής: 
Γερμανία, Τσβικάου

*εργοστασιακή μέτρηση 
κατά WLTP

Αρνητικά
•  Δύσχρηστο infotainment

•  Εργονομία διακοπτών αφής

•  Αίσθηση ποιότητας στο εσωτερικό

Θετικά
•  Επιδόσεις

•  Χώροι

•  Ποιότητα κύλισης και άνεση

ΔΟΚΙΜΗ VOLKSWAGEN ID.3
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Audi 
activesphere 
concept

Ως το τέταρτο μοντέλο μιας πολύ ενδιαφέρουσας σειράς από concept 
μοντέλα της Audi, το activesphere σηματοδοτεί την κορύφωση των 
sphere που έφερε στο προσκήνιο η μάρκα με τους τέσσερις κύκλους. 
Μετά το skysphere roadster που παρουσιάστηκε το 2021, αλλά 

και τα grandsphere και urbansphere που έλαμψαν τον Απρίλιο του 2022, ένα 
τετράθυρο crossover coupé με εκπληκτικά ευέλικτη σχεδίαση αμαξώματος είναι 
το φετινό εντυπωσιακό concept. Με μήκος στα 4,98 μέτρα, το εξαιρετικά κομψό 
πρωτότυπο είναι κάτι περισσότερο από ένα κορυφαίο luxury sports car, αφού 
διαθέτει εντυπωσιακή απόσταση από το έδαφος και μεγάλες ζάντες 22 ιντσών 
που αναδεικνύουν τις εκτός δρόμου δυνατότητες. Ταυτόχρονα, με το πάτημα 
ενός διακόπτη το sportback πίσω μέρος του activesphere μπορεί να μετατρα-
πεί σε ένα pickup με active-back χώρο φόρτωσης. Ιδανικό για τη μεταφορά 
εξοπλισμού αναψυχής, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα ή εξοπλισμό για καλοκαιρινά 
και χειμερινά χόμπι.

Συνδυάζοντας αντικρουόμενες παραμέτρους σε μία τέλεια σύνθεση, το Audi 
activesphere αναδεικνύεται ως ένα ευέλικτο crossover, με σύστημα κίνησης 
και ανάρτηση που το καθιστούν εξίσου προικισμένο τόσο εντός όσο και εκτός 
δρόμου. Το τιμόνι και τα πεντάλ επιτρέπουν στον οδηγό να ελέγχει ενεργά το 
αυτοκίνητο, ενώ παράλληλα υπάρχει προηγμένου επιπέδου αυτόνομη οδήγηση 
για πιο χαλαρές διαδρομές. 

Με τεχνολογία προηγμένης ηλεκτροκίνησης και ιδιαίτερα ταχεία φόρτιση χάρη 
στη μεταβλητή πλατφόρμα PPE της Audi, το activesphere εντάσσεται στην 
οικογένεια των concept μοντέλων. Η αυτονομία ξεπερνά τα 600 χιλιόμετρα, ενώ 
εκπλήσσουν οι εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι φόρτισης χάρη στην τεχνολογία 800 
Volt.

Το Audi Dimension συνδυάζει τον φυσικό με τον εικονικό κόσμο, προβάλλο-
ντας ψηφιακό περιεχόμενο στα οπτικά πεδία των επιβαινόντων σε πραγματικό 
χρόνο. Τα high-tech ακουστικά προσφέρουν μια εικόνα του πραγματικού περι-
βάλλοντος και της διαδρομής, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζουν περιεχόμενο 3D και 
διαδραστικά στοιχεία – τα οποία είναι ανεξάρτητα διαμορφώσιμα για οδηγούς 
και επιβάτες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εμφανιστούν όλες οι χρήσιμες 
πληροφορίες για τον οδηγό, όπως η κατάσταση οδήγησης και η πλοήγηση. 
Ταυτόχρονα, οι χρήστες των ακουστικών μπορούν να δουν τις περιοχές ελέγχου 
και άλλες εικονικές απεικονίσεις σε ένα εύτακτο, μινιμαλιστικό σχέδιο. Η μικτή 
πραγματικότητα δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν ακριβώς 
με αυτές τις πραγματικές, αλλά κρυφές από το μάτι και ευαίσθητες στην αφή 
ζώνες, καθώς τα ακουστικά απεικόνισης εμφανίζουν και εκτελούν λειτουργίες 
αντιδρώντας σε πραγματικό χρόνο κάθε φορά που οι χρήστες τις αγγίζουν.

Η AUDI ΠΑΡΟΥΣΊΑΖΕΊ ένα πρωτότυπο crossover 
με ηλεκτρικό quattro σύστημα πρόωσης. Πρακτικά 
έχουμε ένα πολυτελές κουπέ που έχει τη 
δυνατότητα να μετατρέπεται σε pickup!

Μεταβλητή αρχιτεκτονική 
στο πίσω μέρος
Ο ορισμός του activesphere της Audi είναι 
μια διασταύρωση ορίων που διαμορφώνει 
την βασική έννοια της μεταμόρφωσης. 
Ειδικότερα, το πίσω τμήμα αντικατοπτρίζει 
τον δραστήριο τρόπο ζωής των οδηγών 
που θα το επιθυμούσαν και καθιστά δυνα-
τή τη μεταφορά ακόμη και του πιο ογκώ-
δους σπορ εξοπλισμού. Όταν το απαιτούν 
οι συνθήκες, το κάτω κάθετο τμήμα του 
πίσω μέρους αναδιπλώνεται οριζόντια 
ώστε να δημιουργηθεί ένας επίπεδος χώ-
ρος φόρτωσης που ονομάζεται active back 
και διαθέτει βραχίονες π.χ. για την τοποθέ-
τηση ηλεκτρικών ποδηλάτων. Μια σχάρα 
για σκι είναι ενσωματωμένη στο κέντρο 
της οροφής και είναι σε τόσο διακριτική 
θέση που πρακτικά την καθιστά αόρατη και 
εκτείνεται μόνο όταν απαιτείται, έτσι ώστε 
τα σκι να μπορούν να προσδεθούν και να 
μεταφερθούν με ασφάλεια.

Εξωτερικός σχεδιασμός
Οι διαστάσεις του, φέρνουν το Audi 
activesphere στα υψηλότερα επίπεδα της 
premium κατηγορίας. Χαρακτηριστικό ενός 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι το μεγάλο 
μεταξόνιο των 2,97 μέτρων, διασφαλίζοντας 
μέγιστο χώρο για τα πόδια των επιβατών. Οι 
εμπρός και πίσω πρόβολοι είναι αντίστοιχα 
κοντοί για μια πολύ πιο συμπαγή και δυναμι-
κή εμφάνιση. Οι τροχοί είναι 22 ιντσών, ενώ 
η απόσταση από το έδαφος είναι μεταβλητή. 
Κάτι ιδανικό για χρήση εκτός δρόμου, αφού 
μπορεί να αυξηθεί κατά 40 χιλιοστά από το 
στάνταρ ύψος των 208 χιλιοστών ή να μειωθεί 
κατά την ίδια τιμή στην οδήγηση στον αυτο-
κινητόδρομο. Κάτι που ωφελεί τόσο το κέντρο 
βάρους όσο και την αεροδυναμική στην γρή-
γορη οδήγηση. Η γωνία προσέγγισης του Audi 
activesphere για τις εκτός δρόμου διαδρομές 
είναι στις 18,9 μοίρες για τη γωνία προσέγγι-
σης και στις 28,1 μοίρες για την διαφυγής.

Οι γυάλινες επιφάνειες αποτελούν σημαντικό 
στοιχείο του αμαξώματος του concept. Το 
μπροστινό μέρος του activesphere ξεχωρίζει 
από την εμβληματική Singleframe μάσκα 
της μάρκας, που εν μέρει είναι διάφανη για 
να προσφέρει στους επιβάτες ανεμπόδιστη 
θέα μέσα από το μεγάλο frunk (το μπροστινό 
αποθηκευτικό χώρο). Γυάλινες επιφάνειες 
υπάρχουν και στα χαμηλά πλαϊνά στις πόρτες, 
ενώ η φαρδιά πόρτα του χώρου αποσκευ-
ών έχει επίσης ένα μεγάλο κρύσταλλο για 
βέλτιστο φωτισμό. Ακόμη και η οροφή είναι 
ελεγχόμενα διαπερατή, αφήνοντας να περάσει 
το άπλετο φως της ημέρας στην καμπίνα.

Μινιμαλιστικό εσωτερικό
Όταν το Audi activesphere concept κινεί-
ται στο αυτόνομο πρόγραμμα οδήγησης, το 
ταμπλό, το τιμόνι και τα πεντάλ εξαφανί-
ζονται από το οπτικό πεδίο των επιβατών 
και προσφέρεται ένα καθαρό οπτικό πεδίο 
με ανεμπόδιστη θέα προς το δρόμο. Εάν 
ο οδηγός θέλει να αναλάβει δράση και να 
πιάσει το τιμόνι, τότε το ταμπλό, μαζί με το 
τιμόνι αναδιπλώνεται από τη χωνευτή του 
θέση κάτω από το παρμπρίζ. Τα χειριστή-
ρια MMI στις πόρτες είναι αφής και πάντα 
προσβάσιμα, για πλήρη έλεγχο των παρα-
θύρων και των ρυθμίσεων των καθισμά-
των. Η αρχιτεκτονική και η αίσθηση του 
χώρου στο Audi activesphere καθορίζονται 
σε μεγάλο βαθμό από την μακριά κεντρική 
κονσόλα.
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