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Νονός της νέας, 

εντυπωσιακής Bugatti είναι ο Louis 

Chiron, ένας από τους θρυλικούς 

οδηγούς αγώνων ανεξαρτήτως 

εποχής. Ο Chiron στις δεκαετίες του 

‘20 και του ‘30 οδήγησε για τη Bugatti 

σε όλα σχεδόν τα σηµαντικά Γκραν 

Πρι και έχει συνδέσει το όνοµά του µε 

αυτό της µάρκας όσο κανένας 

άλλος πιλότος. 





Η Bugatti Chiron των 1.500 ίππων 
κλέβει την παράσταση
H 

Veyron οριστικά απέθανε, ζήτω η Chiron. H 
πολυαναµενόµενη και πολυδιαφηµισµένη 
Chiron, προάγγελος της οποίας ήταν και η 
Vision Gran Turismo, από την οποία 
δανείζεται τελικά κάποια στοιχεία, όπως, για 

παράδειγµα, τους τετραπλούς προβολείς.
Η Chiron θα είναι κατά πάσα πιθανότητα αυτή που θα 
πάρει τον τίτλο του πιο γρήγορου αυτοκινήτου στον 
κόσµο από την προκάτοχό της Veyron. Όπλο της σε αυτή 
την προσπάθεια ο ανανεωµένος και αναβαθµισµένος 
W16 των 8.000 κυβικών, που µε τη βοήθεια τεσσάρων 
συνολικά turbo αποδίδει 1.500 άλογα και 1.600 Nm. Όλα 
αυτά τα άλογα και όλα αυτά τα Nm φτάνουν στους 
τέσσερις τροχούς µέσω ενός αυτόµατου κιβωτίου διπλού 
συµπλέκτη µε 7 σχέσεις, για το οποίο η Bugatti 
ισχυρίζεται πως είναι το πιο ανθεκτικό του κόσµου. 
Κρίνοντας από τη ροπή που διαχειρίζεται, πρέπει να έχει 
δίκιο…
Η τελική ταχύτητα που ανακοινώνει επίσηµα η εταιρεία 
που ανήκει στον όµιλο της Volkswagen είναι 420 χλµ./
ώρα, ενώ το 0-100 διαρκεί λιγότερο από 2,5 δεύτερα. Στα 

τεχνολογικά highlights της Chiron περιλαµβάνεται το 
πλαίσιο από ανθρακονήµατα, η ενεργή ανάρτησή της µε 
τα πέντε προγράµµατα λειτουργίας, οι οκταπίστονες 
δαγκάνες των φρένων µπροστά και οι εξαπίστονες πίσω 
και οι ζάντες των 20 και των 21 ιντσών µπροστά και πίσω 
αντίστοιχα. Μία αξιοσηµείωτη λεπτοµέρεια είναι πως ένα 
από τα µεγαλύτερα ζητήµατα που αντιµετώπισαν οι 
µηχανικοί ήταν η υπερθέρµανση των µηχανικών µερών 
και του κινητήρα. Χαρακτηριστικό είναι πως ανά λεπτό 
λειτουργίας του W16 η µέγιστη παροχή αέρα (στο 
σύστηµα ψύξης) φτάνει τα 60.000 λίτρα, ενώ του νερού τα 
800 λίτρα!
Οι διαστάσεις της νέας Bugatti έχουν αυξηθεί σε σχέση 
µε αυτές της παλιάς, γεγονός που εξασφαλίζει 
περισσότερο χώρο και µεγαλύτερη άνεση για τους δύο 
επιβάτες, ενώ έχει αυξηθεί και το βάρος της κατά 150 
κιλά, φτάνοντας συνολικά σχεδόν τους 2 τόνους.
Η παραγωγή των συνολικά 500 Chiron θα ξεκινήσει το 
φθινόπωρο, ενώ η Bugatti αναφέρει πως το 1/3 όσων 
κατασκευαστούν έχει πωληθεί ήδη, προς 2,8 και κάτι 
εκατ. ευρώ.

ΝΕΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 201604
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Σε αντίθεση µε ό,τι έλεγαν οι φήµες, 
στη Γενεύη η Ford δεν παρουσίασε 

το Fiesta RS αλλά µια ακόµα πιο ισχυρή 
έκδοση του ST, το ST200 µε 200 ίππους, 
όπως λέει και το όνοµά του. Κινητήρας 
του είναι µια ανανεωµένη εκδοχή του 
EcoBoost των 1.600 κυβικών, ο οποίος, 
όπως είπαµε, αποδίδει 200 άλογα και 
290 Νm. Ενδιαφέρον είναι ότι η ροπή 
του έχει αυξηθεί κατά 50 Nm σε σχέση 
µε το απλό ST, ενώ για 20 δευτερόλεπτα 
υπάρχει και λειτουργία Overboost, που 
προσθέτει άλλα 15 άλογα και επιπλέον 
30 Nm. Έτσι, το 0-100 έρχεται σε µόλις 
6,7 δεύτερα και η τελική του φτάνει τα 
230 χλµ./ώρα.
Οι µηχανικοί της Ford έχουν επέµβει και 
στην ανάρτηση, που έχει καινούργια 
ελατήρια  και  αµορτ ισέρ και  έχε ι 
χαµηλώσει κατά 15 χιλιοστά, ενώ το 
σύστηµα διεύθυνσης είναι πιο άµεσο και 
τα φρένα αναβαθµισµένα.
Οπτικά το Ford Fiesta ST200 ξεχωρίζει 
α π ό  τ ο  ε ι δ ι κ ό  γ κ ρ ι  χ ρ ώ µ α  τ ο υ 
αµαξώµατός του, τις 17άρες ζάντες και 
τ ι ς  κόκκ ινες  δαγκάνες ,  ενώ στο 
εσωτερικό του ξεχωρίζουν τα καθίσµατα 
της Recaro. Το νέο Fiesta ST200 θα είναι 
διαθέσιµο από το καλοκαίρι.

ΤΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ FORD FIESTA ΛΕΓΕΤΑΙ ST200

TO HATCHBACK PROTOTYPE ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟ ΝΕΟ HONDA CIVIC
To Civic Hatchback Prototype είναι ο προάγγελος της νέας 

γενιάς του best seller της ιαπωνικής εταιρείας, που θα 
είναι διαθέσιµη στις αρχές του 2017, και ουσιαστικά δεν θα 
πρέπει να διαφέρει και πολύ από αυτήν.
Αισθητικά το νέο Civic θα είναι ακόµα πιο δυναµικό, τόσο 
λόγω των πιο έντονων χαρακτηριστικών της σχεδίασής του 
όσο και εξαιτίας των αλλαγών στις διαστάσεις του, καθώς η 
10η κατά σειρά γενιά θα είναι κατά 130 χιλιοστά πιο µεγάλη 
από την τρέχουσα, κατά 30 χιλιοστά πιο φαρδιά και κατά 20 
χιλιοστά πιο χαµηλή.
Παράλληλα, η Honda επιβεβαίωσε πως το καινούργιο Civic 
θα είναι το πρώτο µοντέλο της στην Ευρώπη που θα 
χρησιµοποιήσει τη νέα γενιά των turbo κινητήρων 
βενζίνης της: τον τρικύλινδρο των 1.000 
κυβικών που κατά πάσα πιθανότητα 
θα αποδίδει 130 ίππους και 200 
Nm ροπής και τον 
τετρακύλινδρο των 1.500 
κυβικών µε 175 ίππους. Στους 
diesel το «παρών» θα δώσει ο 
πολύ καλός 1.6 i-DTEC, που 
θα ανανεωθεί και πιθανότατα 
θα είναι διαθέσιµος και στην 
εκδοχή του µε τους δύο 
υπερσυµπιεστές.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
ΝΕΑ



Πιο µικρό από το Α3 Sportback –το µήκος του είναι 
4,19 µέτρα– και απόλυτα προσαρµοσµένο στα 

τελευταία αισθητικά δεδοµένα της Audi. Αυτά είναι τα 
βασικά χαρακτηριστικά του νέου µικρού SUV της Audi, 
του Q2, που παρουσιάστηκε επίσηµα στη Γενεύη µετά 
από υπερβολικά πολλά teasers.
Η εµφάνισή του προσδιορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τη 
χαρακτηριστική single frame µάσκα, που πλαισιώνεται 
από νέους προβολείς µε ενσωµατωµένα LED φώτα 
ηµέρας.  Στο εσωτερικό,  ο  minimal  διάκοσµος 
παραπέµπει σε αυτόν του επίσης καινούργιου A4, ενώ 
από τον εξοπλισµό φυσικά δεν απουσιάζουν τα 
συστήµατα ασφάλειας, διασύνδεσης και διευκόλυνσης 
που διαθέτει η Audi. Το µεταξόνιο των 2,69 µέτρων 
σίγουρα θα παίζει τον ρόλο του στην καλή εκµετάλλευση 
των χώρων για τους επιβάτες και τις αποσκευές, ενώ τα 
405 λίτρα του πορτµπαγκάζ είναι ιδιαίτερα καλή τιµή, αν 
λάβει κανείς υπόψη τόσο τις µικρές εξωτερικές 
διαστάσεις όσο και τους µικρούς προβόλους του Q2.
Η γκάµα των κινητήρων περιλαµβάνει έξι σύνολα 
βενζίνης και πετρελαίου, από τα οποία, ειδικά για την 
Ελλάδα, το µεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο νέος 
τρικύλινδρος 1.0 TFSI µε τα 116 άλογα, που αποτελεί τη 
βάση. Από κει και πάνω υπάρχουν οι 1.4 και 2.0 TFSI µε 
150 και 190 ίππους αντίστοιχα, ενώ ο βασικός diesel είναι 
ο 1.6 TDI, που αποδίδει επίσης 116 ίππους. ∆ιαθέσιµες 
είναι και δύο εκδοχές, µε 150 και 190 ίππους, του 2.0 TDI.
Το αυτόµατο κιβώτιο διπλού συµπλέκτη S-Tronic 
χρεώνεται παντού επιπλέον, ενώ µε την τετρακίνηση 
quattro συνδυάζονται οι εκδόσεις 1.4 TFSI και 2.0 TDI 
των 150 ίππων. Στο off-road πακέτο η απόσταση του 
αµαξώµατος από το έδαφος αυξάνεται στα 20 εκατοστά, 
ενώ στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε και το 
χαµηλό βάρος –µόλις 1.205 κιλά– του νέου µικρού SUV 
της Audi.

ΤΟ ΝΕΟ SUV ΤΗΣ AUDI, ΤΟ Q2, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΡΙ
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Η όλη υπόθεση µε τα κόµπακτ crossover 
µας αρέσει επειδή προσφέρει πολύ πιο 

ενδιαφέρον απ’ ό,τι τα προηγούµενα χρόνια, 
ειδικά απέναντι στα MPV. Και η 4η γενιά Scenic 
επιβεβαιώνει πως τα τελευταία πρέπει να 
αλλάξουν ρότα και να γίνουν πιο ευέλικτα, αν 
θέλετε, πιο «κροσοβεράτα». Αυτό είναι το 
βασικό γνώρισµα και του νέου Scenic, µε 
κύριο χαρακτηριστικό τη χαµηλωµένη και πιο 
αεροδυναµική εµφάνιση, το µακρύτερο προφίλ 
(+4 εκ.) και το φαρδύτερο αµάξωµα (+2 εκ.), το 
παρµπρίζ σε µια έντονα οξεία γωνία, τους 
µεγάλους τροχούς και γενικότερα την κόµπακτ 
σχεδίαση. Στο εσωτερικό κυριαρχεί µια µινιµάλ 
άποψη, επικεντρωµένη στην αλά tablet οθόνη 
της κεντρικής κονσόλας και τον µερικώς 
ψηφιακό πίνακα οργάνων.
Εννοείται πως υπάρχει φουλ διασύνδεση µε 
smartphone (νέας γενιάς R-Link), καθώς και 
όλα τα σύγχρονα συστήµατα άνεσης και 
ασφάλειας. Από πλευράς χώρων, το νέο 
Scenic προσφέρει 572 λίτρα για τις αποσκευ-
ές, ενώ προαιρετικά υπάρχει το One Touch 
Folding, που αναδιπλώνει ηλεκτροµηχανικά 
τα καθίσµατα στο πορτµπαγκάζ.
Η γκάµα των κινητήρων περιλαµβάνει 6 
εκδόσεις κινητήρων (µαζί µε τις αυτόµατες): 
τις βενζινοκίνητες TCe 115 και TCe 130 στα 
1.200 και 1.600 κ.εκ. αντίστοιχα, καθώς και τις 
ντίζελ dCi 95 και dCi 110 στα 1.500 κ.εκ. ή τις 
dCi 130 και dCi 160 στα 1.600 κ.εκ. Η έκδοση 
dCi µε τα 110 άλογα µπορεί να συνδυαστεί και 
µε διπλοσύµπλεκτο 6-τάχυτο (στάνταρ για 
όλες τις άλλες το µηχανικό επίσης 6άρι). Στην 
Ελλάδα το νέο Scenic αναµένεται από τα τέλη 
του έτους. 

ΝΕΟ ΣΚΗΝΙΚΟ, ΜΕ ΝΕΟ RENAULT SCENIC!

 ΝΕΟ RENAULT MEGANE ESTATE

Με τη δυναµική crossover σχεδίασή του, το νέο Scenic έρχεται 
να θέσει νέα δεδοµένα στην κατηγορία των MPV!

H µακρύτερη εκδοχή στην 
γκάµα του νέου Megane είναι 

η κλασική Estate, η οποία έκανε 
πρεµιέρα στις top εκδόσεις GT.
Μάλιστα, οι κορυφαίες εκδόσεις 
Megane Estate GT θα έχουν και 
σύστηµα 4Control, το πρώτο 
στέισον της κατηγορίας µε 
ενεργητική τετραδιεύθυνση, 
σύµφωνα µε τους Γάλλους. 
Συγκεκριµένα, η έκδοση βενζίνης 
1.6 TCe µε 205 άλογα θα 
συνδυάζεται µε αυτόµατο κιβώτιο 
διπλού συµπλέκτη, ενώ η top 
ντίζελ 1.6 dCi θα αποδίδει 165 
άλογα. Ο εν λόγω κινητήρας θα 
αποδίδει και 130 άλογα, ενώ την 
γκάµα θα πλαισιώσουν οι 1.5 dCi 

µε 90 και 110 ίππους, καθώς και οι 
βενζίνης 1.2 TCe µε 100 και 130 ίππους.
Εδώ να πούµε πως το νέο Megane 
Estate, στο οποίο, όπως βλέπουµε, ο 
επιπλέον πίσω όγκος έχει 
ενσωµατωθεί ιδιαίτερα αρµονικά στο 
αµάξωµα, θα είναι διαθέσιµο ευθύς 
εξαρχής και ως GT, όπως άλλωστε 
συµβαίνει και µε το hatchback, το 
οποίο θα διαφοροποιείται και 
αισθητικά. Χαρακτηριστικό είναι το 
χρωµιωµένο περίγραµµα της γραµµής 
των παραθύρων, ενώ το εσωτερικό 
αναµένεται πανοµοιότυπο του νέου 
Megane. Το νέο πεντάθυρο Megane 
αναµένεται στην ελληνική αγορά τον 
Μάιο, ενώ µερικούς µήνες αργότερα 
θα λανσαριστεί και το Estate.

ΝΕΑ
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Το µικρότερο των Volkswagen, το Up!, θα συνεχίσει µε καινούργιο εµπρός 
προφυλακτήρα και νέους προβολείς µε LED φώτα ηµέρας, επανασχεδιασµένα 

πίσω φώτα, εξωτερικούς καθρέφτες µε ενσωµατωµένα φλας, διαφορετικό πίσω 
διαχύτη µε νέα χρώµατα και καινούργιες επενδύσεις καθισµάτων. Παράλληλα, 
στο εσωτερικό έχουν αυξηθεί οι δυνατότητες προσωποποίησης, ενώ πλέον θα 
είναι πιο εύκολη η σύνδεση κινητού τηλεφώνου. Σηµαντική εξέλιξη είναι η 
προσθήκη στην γκάµα του τρικύλινδρου turbo των 1.000 κυβικών, του 1.0 TSI, ο 
οποίος αποδίδει 90 ίππους, που εξασφαλίζουν το 0-100 σε 10 δεύτερα και τελική 
185 χλµ./ώρα, την ώρα που η επίσηµη µέση κατανάλωσή του είναι 4,4 λίτρα για 
κάθε 100 χιλιόµετρα. Το ανανεωµένο VW Up! θα είναι διαθέσιµο προς τα τέλη του 
καλοκαιριού, σε τιµές που, παρά τον πιο πλούσιο εξοπλισµό, δεν θα διαφέρουν 
από τις τρέχουσες.

Μετά από αναµονή αρκετών ετών η Seat αποκτά ένα SUV, το οποίο λέγεται Ateca και 
αισθητικά ακολουθεί τις κλασικές γραµµές ενός σύγχρονου µοντέλου της κατηγορίας σε 

συνδυασµό µε στοιχεία της οικογενειακής ταυτότητας των Seat. Το µήκος του Ateca φτάνει τα 4,36 
µέτρα, η βάση του είναι το µεταβλητό πλαίσιο MQB του οµίλου Volkswagen, ενώ το εσωτερικό του 
είναι γνώριµο, µια και προέρχεται σχεδόν αυτούσιο από το Leon. Οι χώροι είναι ικανοποιητικοί, µε 
το πορτµπαγκάζ στα 485 λίτρα στις τετρακίνητες εκδόσεις και στα 510 στις προσθιοκίνητες.
Η τετρακίνηση –και τα αυτόµατα κιβώτια διπλού συµπλέκτη DSG µε 6 ή 7 σχέσεις για βενζίνη και 

πετρέλαιο αντίστοιχα– θα είναι διαθέσιµη µόνο 
σε συνδυασµό µε τον top κινητήρα βενζίνης, που 
είναι ο 1.4 TSI των 150 ίππων, ή µε τις δύο 
εκδοχές του diesel 2.0 TDI, µε 150 και 190 άλογα. 
Αντίθετα, τόσο ο βασικός κινητήρας βενζίνης, 
που είναι ο τρικύλινδρος 1.0 TSI των 115 ίππων, 
όσο και ο αντίστοιχος πετρελαιοκινητήρας 1.6 
TDI, που κι αυτός αποδίδει 115 ίππους, κινούν 
αποκλειστικά τους εµπρός τροχούς.

ΤΟ VW UP! ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΚΑΙ 
ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ TURBO ΜΕ 90 ΑΛΟΓΑ

ΤΟ ATECA ΕΙΝΑΙ ΤΟ SUV ΤΗΣ SEAT ΚΑΙ ΘΑ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 1.000 ΚΥΒΙΚΑ

Η συλλεκτική 911 R, σε πείσµα των καιρών αλλά και της εξέλιξης της ίδιας της 
911, δεν είναι turbο αλλά ατµοσφαιρική και έχει νέους προφυλακτήρες 

µπροστά και πίσω, προκειµένου να ξεχωρίζει από την GT3. Από την τελευταία, 
αλλά από την προηγούµενη γενιά της, προέρχεται ο κινητήρας, ένας 
εξακύλινδρος ατµοσφαιρικός boxer 4.000 κυβικών, ο οποίος αποδίδει 500 άλογα.
Η 911 R δεν έχει σταθερή πίσω αεροτοµή όπως η GT3, οι ζάντες της είναι 20 
ιντσών, στο εσωτερικό της υπάρχει τιµόνι νέας σχεδίασης ειδικά γι’ αυτήν, ενώ 
θα κατασκευαστεί συνολικά 911 φορές. Οι φήµες, πάντως, λένε πως ξεπούλησε…

PORSCHE 911 R 
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 
ΜΕ ΚΛΑΣΙΚΗ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΝΕΑ
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ΤΟ OPEL MOKKA ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ 
ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ MOKKA X

Οι αναλογίες του αµαξώµατος µε το µακρύ καπό και τα 
καθίσµατα κοντά στον πίσω άξονα επιβεβαιώνουν 

όσα µας είχε πει η Opel σχετικά µε τη σύνδεση του GT 
Concept µε το Experimental GT του 1965. Σχεδιαστικά, έ-
χουν υιοθετηθεί στοιχεία τόσο από το τελευταίο Opel GT 
όσο και από το πρωτότυπο Monza (αξιοσηµείωτο είναι 
πως δεν υπάρχουν λαβές στις πόρτες ή εξωτερικοί κα-
θρέφτες, που έχουν αντικατασταθεί από κάµερες), ενώ 
παράλληλα παίρνουµε µια γεύση από το κουπέ που θα 
δούµε στους δρόµους το νωρίτερο σε δύο-τρία χρόνια.
Όπως γίνεται αντιληπτό, το νέο Opel GT (το οποίο ό-
µως µπορεί να αποτελέσει και τον συνεχιστή του 
Manta) θα έχει τέτοια τιµή και µέγεθος, που θα το-
ποθετείται απέναντι στο Mazda MX-5 και το Fiat 124 
Spider. Μάλιστα, το πρωτότυπο δεν έχει κάτω από 

το µακρύ καπό του κάποιον πολυκύλινδρο 
κινητήρα (όπως ίσως θα 
περίµενε κανείς) αλλά µια 
ισχυρότερη  εκδοχή  του 

3-κύλινδρου 1.000άρη µε 145 άλογα!
Η ισχύς περνά στους πίσω τροχούς µέσω σειραϊκού κι-
βωτίου 6 σχέσεων (µε paddles στο τιµόνι) και ενός κλασι-
κού µηχανικού µπλοκέ διαφορικού. Ακόµη κι αν πρόκει-
ται για concept, η Opel δίνει και τις επιδόσεις, µε το 0-100 
να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 8 δλ. και την τελική να 
φτάνει τα 215 χλµ./ώρα.
Στο εσωτερικό η Opel ήθελε να δηµιουργήσει µια κα-
µπίνα το ίδιο καθαρή σε γραµµές µε το αµάξωµα. Έτσι, 
επέλεξε να µη χρησιµοποιήσει κανέναν διακόπτη ή κου-
µπί στο ταµπλό, το οποίο κατασκεύασε από βουρτσισµέ-
νο αλουµίνιο. Το τιµόνι έχει µια ρετρό αισθητική, ως 
φόρο τιµής στο αυθεντικό Opel GT, ενώ οι κόκκινες πι-
νελιές εντός συνδυάζονται εικαστικά µε τα ελαστικά του 
αυτοκινήτου. Όλες οι λειτουργίες ελέγχονται µέσω φω-
νητικών εντολών ή από την κεντρική οθόνη αφής. Ακό-
µα και οι συµβατικοί καθρέφτες έχουν αντικατασταθεί 
από κάµερες και στρογγυλές οθόνες, που θυµίζουν α-
κροφύσια µαχητικών αεροπλάνων!

ΜΑΚΑΡΙ ΤΟ OPEL GT CONCEPT ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ!
Αν και το περιµέναµε µε λιγότερο φουτουριστική άποψη, το πρωτότυπο GT είναι ένα από τα µοντέλα που έλαµψαν στο σαλόνι της Γενεύης.

Tο µικρό SUV της Opel παρουσιάστηκε στη Γενεύη ανανεωµένο και µε άλλο όνοµα, καθώς 
πλέον λέγεται Mokka X. Τα νέα στοιχεία της εικόνας του είναι η µάσκα, οι προφυλακτήρες, οι 

προβολείς που συνδυάζονται και µε LED, καθώς και τα πίσω φώτα, ενώ πιο σηµαντικές είναι οι 
αλλαγές στο εσωτερικό. Κι αυτό γιατί οι υπερβολικά πολλοί διακόπτες στην κεντρική κονσόλα 
έχουν αντικατασταθεί σε µεγάλο βαθµό από το νέο σύστηµα πολυµέσων που χρησιµοποιείται και 

στο Astra. Το βασικό του στοιχείο είναι η οθόνη 
αφής των 7 ή των 8 ιντσών, ενώ πληρέστερος 
είναι πλέον και ο εξοπλισµός ασφάλειας.
Α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  κ ι ν η τ ή ρ ω ν ,  η  γ κ ά µ α  θ α 
περιλαµβάνει τον καινούργιο 1.400 turbo µε τα 
152 άλογα, o οποίος συνδυάζεται µε αυτόµατο 
κ ι β ώ τ ι ο  6  σ χ έ σ ε ω ν ,  µ ε  s t a r t / s t o p  κ α ι 
τετρακίνηση. Το «παρών» δίνει και ο αξιόλογος 
diesel των 1.600 κυβικών, µε εκδοχές, στα 110 
και στα 136 άλογα.
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ΜΕ 770 ΙΠΠΟΥΣ
Η LAMBORGHINI CENTENARIO

Αν και µοιάζει περισσότερο µε hardcore εκδοχή της 
Aventador, η Centenario καλύπτεται εξολοκλήρου από 
ανθρακόνηµα, µε την γκρι βαφή να έρχεται σε όµορφη 
αντίθεση µε τις κίτρινες λεπτοµέρειες. Στο εσωτερικό 
κυριαρχεί µια οθόνη 10,1΄΄ µε υποστήριξη διασύνδεσης και 
smartphone, ενώ η µονάδα πολυµέσων υποστηρίζει 
λογισµικό τηλεµετρίας για µετρήσεις στην πίστα ή στον 
δρόµο, έως και κάµερες για καταγραφή εν ώρα δράσης.
Χάρη στην εκτενή χρήση κάρµπον το απόβαρο δεν ξεπερνά 
τα 1.520 κιλά µε αναλογία 1,97 κιλά/ίππο. Εδώ ο 
ατµοσφαιρικός V12 των 6.500 κ.εκ. αποδίδει 770 άλογα, µε 

το 0-100 χλµ./ώρα να επιτυγχάνεται σε µόλις 2,8 δλ. 
Ενδεικτικό της ταχύτατης Centenario είναι το 0-300, που 
ολοκληρώνεται σε µόλις 23,5 δλ., µε τη βελόνα του κοντέρ 
να αγγίζει τα 350 χλµ./ώρα.
Στην τελική συνδράµει και η καλύτερη αεροδυναµική του 
αµαξώµατος, µε το πίσω µέρος να έχει µία πτέρυγα και 
έναν τεράστιο διαχύτη για µεγαλύτερο κάθετο φορτίο 
(downforce) στις υψηλές ταχύτητες και καλύτερο κράτηµα. 
Εξίσου εντυπωσιακή είναι η επίδοση στο φρενάρισµα, 
αφού η Centenario ακινητοποιείται από τα 100 χλµ./ώρα σε 
µόλις 30 µέτρα και από τα 300 χλµ./ώρα σε 290 µέτρα.

Χάρη στα συν 25 εκ. στο µεταξόνιο οι πίσω επιβάτες θα µπορούν να κάθονται αρχοντικά, 
έχοντας στη διάθεσή τους ανεξάρτητα καθίσµατα µε αναδιπλούµενα υποπόδια, 

τραπεζάκια, καθώς και άλλες ανέσεις στην κεντρική κονσόλα. Το εσωτερικό είναι κλασικό 
Bentley, µε πολύ ξύλο και ακόµα περισσότερο δέρµα, ενώ η σύγχρονη νότα εξασφαλίζεται 
από την οθόνη των 8 ιντσών, που συνδυάζεται µε σκληρό δίσκο 60 GB. Από κει και πέρα, το 
ηχοσύστηµα της Niam έχει 18 ηχεία και ισχύ 2.200 Watt, ενώ όσοι κάθονται πίσω έχουν στη 
διάθεσή τους δύο tablets.
Ανάµεσα στις πάµπολλες εξωτερικές αλλαγές, η µάσκα έχει µεγαλύτερο πλάτος, κατά 80 
χιλιοστά, ενώ πλαισιώνεται από νέους ενεργητικούς προβολείς LED, ενσωµατωµένους στα 
καινούργια αλουµινένια φτερά. Επανασχεδιασµένα είναι φυσικά και το καπό και ο εµπρός 
προφυλακτήρας, ενώ στους αεραγωγούς χρησιµοποιείται το Β της Bentley ως διακοσµητικό 
στοιχείο. O κινητήρας είναι ο κλασικός V8 των 6.750 κ.εκ., που στη στάνταρ εκδοχή και στην 
EWB αποδίδει 512 άλογα και 1.020 Νm (0-100 σε κάτι παραπάνω από 5 δλ., τελική πάνω από 
300 χλµ./ώρα). 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ BENTLEY MULSANNE
Ακόµη και µια… Mulsanne χρειάζεται το φρεσκαρισµατάκι 
της µε ακόµη µεγαλύτερο µεταξόνιο, στα 3,516 µέτρα, ώστε οι 
επιβάτες να κάθονται σαν… πασάδες!

Στη Γενεύη η επετειακή Centenario κλέβει την παράσταση και παράλληλα 
γιορτάζει τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Ferruccio Lamborghini.

ΝΕΑ
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ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ALFA ROMEO GIULIA

Με βάση το νέο πλαίσιο TNGA της Toyota, το C-HR θα είναι 
το πρώτο υβριδικό µικροµεσαίο SUV, καθώς θα 

χρησιµοποιεί, το υβριδικό σύστηµα πρόωσης του Prius, που 
αποδίδει συνδυαστικά 122 ίππους, και θα έχει εκποµπές CO2 

µικρότερες των 90 γρ./χλµ.
Παράλληλα, το C-HR θα είναι διαθέσιµο και µε τον πολύ καλό 

1.200 turbo των 115 ίππων της Toyota, που χρησιµοποιείται ήδη 
στο Auris, και θα συνδυάζεται είτε µε χειροκίνητο κιβώτιο 6 
σχέσεων είτε µε αυτόµατο CVT, ειδικά εξελιγµένο για την 
Ευρώπη. Στην περίπτωση αυτή θα µπορεί να συνδυαστεί και µε 
τετρακίνηση, ενώ σε κάποιες αγορές, φυσικά όχι στην Ελλάδα, 
θα είναι διαθέσιµο και µε έναν ατµοσφαιρικό 2.000 κυβικών.

Ενδιαφέρον θα έχει ωστόσο να δούµε και το εσωτερικό του 
C-HR, για να διαπιστώσουµε αν ακολουθεί την –ειδικά για 
Toyota– αντικοµφορµιστική σχεδίαση του εξωτερικού. 
Πάντως, το C-HR είναι το δεύτερο µετά το Nissan Juke 
µοντέλο της κατηγορίας µε ιδιαίτερη σχεδίαση, οπότε λέτε να 
µας προκύψει µόδα;

Πιστοί στο ραντεβού τους, οι Ιταλοί της Alfa 
Romeo έχουν στο περίπτερό τους στην έκθεση 
της Γενεύης τις πιο απλές, σε σχέση µε την QV, 
εκδόσεις της νέας Giulia. Μην περιµένετε 
πάντως κινητήρες 1.400 κυβικών µε πολλά 
άλογα, προς το παρόν τουλάχιστον, καθώς οι 
Giulia που εµφανίστηκαν στη Γενεύη κινούνται 
είτε από τον τετρακύλινδρο diesel των 2.200 
κυβικών σε εκδόσεις µε 150 και 180 ίππους 
είτε από τον 2.000 turbo βενζίνης, η απόδοση 
του οποίου φτάνει τα 200 άλογα. Ο τελευταίος 
είναι διαθέσιµος αποκλειστικά µε αυτόµατο 
κιβώτιο 8 σχέσεων, που στις diesel διατίθεται 
ως εξτρά, ενώ σε κάθε περίπτωση κινητήριοι 

τροχοί είναι οι πίσω. Τα επίπεδα εξοπλισµού θα 
είναι τρία –Giulia, Super και Quadrifoglio–, ενώ 
η λίστα των παραγγελιών για την Ευρώπη θα 
ανοίξει, σύµφωνα µε τα στελέχη της FCA, στις 
15 Απριλίου.

ΝΕΟ TOYOTA C-HR:
ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΚΑΙ TURBO!
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ΜΕ 170 ΑΛΟΓΑ ΤΟ ABARTH 124 SPIDER 
ΚΑΙ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Όπως ήταν αναµενόµενο, η Abarth παρουσίασε στη Γενεύη τη δική της 
εκδοχή του νέου πισωκίνητου 124 Spider, η οποία έχει κάτω από το 
καπό της τον γνωστό 4-κύλινδρο turbo στα 1.400 κ.εκ. που εδώ αποδίδει 
170 ίππους. Συνδυάζεται µε µηχανικό ή αυτόµατο κιβώτιο 6 σχέσεων (το 
τελευταίο µε paddles στο τιµόνι).
Το Abarth 124 Spider θα διαφοροποιείται και αισθητικά από τα αντίστοιχα 
Fiat, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε και το 124 rally, το οποίο δεν είναι 
άλλο από το πρωτότυπο µιας αγωνιστικής εκδοχής του 124 Spider, µε 
σκληρή οροφή και 300 άλογα από έναν επίσης turbo κινητήρα 1.800 κ.εκ. 
που εδώ συνδυάζεται µε ένα σειραϊκό κιβώτιο 6 σχέσεων. Το 
αγωνιστικό 124 rally µπορεί να «οµολογκαριστεί» για την κατηγορία FIA 
R-GT, έχοντας ως εχέγγυο την αγωνιστική παράδοση της Abarth.

Αυτό είναι πλήρως ηλεκτροκίνητο, απόδοσης 402 ίππων και 516 
Nm, µε τις µπαταρίες λιθίου-ιόντων να εξασφαλίζουν µέγιστη 

αυτονοµία 360 χιλιοµέτρων. Από πλευράς επιδόσεων, το 0-100 
επιτυγχάνεται σε 4,5 δλ., µε την τελική να φτάνει τα 250 χλµ./ώρα. Το 
DS E-Tense των 1,8 τόνων είναι ένα concept car µε GT χαρακτήρα, 
το µήκος του αµαξώµατος φτάνει τα 4,72 µέτρα, έχει σύγχρονη 
τεχνολογία –από διασύνδεση µε smartphone έως hi-end ήχο–, ενώ 
το πλαίσιό του είναι από ανθρακονήµατα. Αναµφίβολα θα είναι µία 
από τις εµπνεύσεις που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον µικρών 
και µεγάλων στο φετινό σαλόνι της Γενεύης.

DS E-TENSE ΜΕ 402 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΟΓΑ
Ως ανεξάρτητο premium σήµα της Citroën, η 
DS παρουσιάστηκε στη Γενεύη ένα εντυπωσι-
ακό πρωτότυπο µοντέλο.

ΝΕΑ
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Ένα από τα πιο όµορφα premium κάµπριο 
είναι η ανοιχτή εκδοχή της C-Class, η οποία 

διαθέτει ηλεκτρικά ανοιγόµενη µαλακή οροφή 
που αναδιπλώνεται σε 20 δλ. (και εν κινήσει, 
αρκεί η ταχύτητα να µην υπερβαίνει τα 50 χλµ./
ώ ρ α ) .  Ό τ α ν  η  ο ρ ο φ ή  µ α ζ ε ύ ε τ α ι  σ τ ο 
πορτµπαγκάζ, η χωρητικότητα µειώνεται από τα 
360 στα 285 λίτρα ενώ για τους πίσω επιβάτες 
υπάρχουν δύο ξεχωριστές θέσεις.
Και οι τέσσερις έχουν στη διάθεσή τους όλα τα 
συστήµατα ασφάλειας,  διασύνδεσης και 

διευκόλυνσης της εταιρείας, καθώς και τον 
ειδικό εξοπλισµό για τα ανοιχτά µοντέλα της, 
όπως το AIRSCARF (θέρµανση του αυχένα 
µέσω αεραγωγού ενσωµατωµένου στο 
κάθισµα) ή το AIRCAP (το πάνελ στο πάνω 
µέρος του παρµπρίζ που σηκώνεται όταν η 
οροφή είναι διπλωµένη και διώχνει τον αέρα 
από τους επιβάτες).
Σε σχέση µε το σεντάν, το κάµπριο δείχνει πιο 
σπορτίφ, χάρη στη χαµηλωµένη κατά 15 χιλιοστά 
ανάρτησή του και τις στάνταρ 17άρες ζάντες του, 

ενώ το εσωτερικό του δεν διαφοροποιείται σε 
σχέση µε αυτό του κουπέ. Η βασική έκδοση της 
C-Class Cabrio είναι η C180 µε τον τετρακύλινδρο 
turbo βενζίνης στα 1.600 κ.εκ. που αποδίδει 156 
ίππους. Ψηλότερα βρίσκονται οι δίλιτρες C200, 
C250 και C300, µε 184, 211 και 245 ίππους 
αντίστοιχα, ενώ ο V6 3.0 εφοδιάζει τις C400 και 
AMG C43 µε 333 και 367 ίππους αντίστοιχα. Οι 
διαθέσιµοι diesel είναι αυτοί των C220 d και C250 
d, µε µηχανικό σύνολο που αποδίδει 170 και 204 
ίππους αντίστοιχα.

Αργότερα θα δούµε και τους νέους δίλιτρους 
ντίζελ, όλοι οι κινητήρες συνδυάζονται µε το 
αυτόµατο 9άρι κιβώτιο, ενώ η τετρακίνηση 
διατίθεται ως εξτρά για τις C200 και C220 d 
(στάνταρ στις C400 και C43). Η κορυφαία 
έκδοση της Mercedes C-Class Cabrio θα είναι 
η C63 AMG µε τον V8 4.0 ισχύος 450 ίππων και, 
όπως είναι φυσικό, αυτή ξεχωρίζει από την 
AMG εµφάνιση, τα ενισχυµένα φρένα µε τις 
χαρακτηριστικές δαγκάνες, το χαµηλωµένο 
σασί, τα αεροδυναµικά βοηθήµατα κ.ά.

Με το πρόσθετο GT η McLaren θέλει να δώσει έµφαση στην ειδική έκδοση της 570S Coupe (µε τον 
γνωστό twin-turbo V8 των 3.800 κ.εκ. µε τα 570 άλογα), η οποία µε λίγα λόγια είναι το 3o µοντέλο 

της Sport Series, έχει µεγαλύτερο χώρο αποσκευών και πιο λουσάτο εσωτερικό. Στόχος της 
βρετανικής εταιρείας είναι µία McLaren άνετη στην καθηµερινότητα και στο ταξίδι.
Γι’ αυτό, µεταξύ άλλων, υπάρχει µεγαλύτερο πίσω κρύσταλλο, επιπλέον 220 λίτρα αποθηκευτικού 
χώρου πίσω από τα καθίσµατα, διαφορετική ρύθµιση της ανάρτησης για µεγαλύτερη άνεση, σύστηµα 
ηχοακύρωσης για λιγότερο θόρυβο, περίσσεια δέρµατος στον διάκοσµο, ηλεκτρικά ρυθµιζόµενα και 
θερµαινόµενα καθίσµατα, πιο ήσυχη εξάτµιση κ.ά., ώστε αυτή να είναι η πιο cool McLaren που 
µπορείτε να αποκτήσετε. Λέµε και κάνα αστείο για ένα αυτοκίνητο που στη Βρετανία κοστίζει γύρω 
στα 200.000 ευρώ, δίχως τα έξτρα…

ΝΕΑ MERCEDES-BENZ C-CABRIO 
ΚΑΙ ΜΕ 1.600ΑΡΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΑΝΕΤΗ 
MCLAREN!

Η κάµπριο εκδοχή της C-Class κάνει πρεµιέρα στο σαλόνι 
της Γενεύης, µε τη βασική της εκδοχή να είναι turbo στα 

1.600 κ.εκ.
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H ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τη 
διάθεση ενός από τα δηµοφιλέστερα pick-up 
της αγοράς.

Με την ετικέτα «Pick up της Χρονιάς 2016», το νέο 
Navara έχει να επιδείξει αρκετούς νεοτερισµούς, 

µεταξύ αυτών και µια καινούργια πίσω ανάρτηση. 
Ελαφρύτερο και πιο ευέλικτο από το προηγούµενο, το νέο 
Navara έχει ανασχεδιαστεί πλήρως µέσα-έξω και 
επιστρέφει δριµύτερο στην αρένα των «αγροτικών», για να 
αντιµετωπίσει το νέο Mitsubishi L200, καθώς και το 
επερχόµενο νέο Toyota Hilux. Στη φαρέτρα του  
περιλαµβάνεται ένας νέος πετρελαιοκινητήρας στα 2.300 
κ.εκ., που αποδίδει 160 και 190 ίππους (και στις δύο 
εκδοχές η ροπή είναι στα 403 Nm). Υπάρχουν δύο 
εκδόσεις αµαξωµάτων (King Cab από €26.090, Double 
Cab από €27.190), και οι δύο είναι 4x4, ενώ µόνο η 
διπλοκάµπινη συνδυάζεται µε το µοτέρ των 190 ίππων 
(κατόπιν παραγγελίας διατίθενται και τα Chassis, που είναι 
«γυµνά», δίχως καρότσα, για εξατοµικευµένη χρήση).
Το νέο Navara έχει τον µεγαλύτερο -σε µήκος- χώρο 
φόρτωσης στην κατηγορία των διπλοκάµπινων pick up. 
Ειδικά στην έκδοση King Cab το µήκος της καρότσας 
προσεγγίζει τα 1,8 µέτρα. Το ωφέλιµο φορτίο ξεπερνά 
τον έναν τόνο, ενώ σε ρυµούλκηση µπορεί να κινήσει 
φορτίο έως και 3,5 τόνους.
Στην καµπίνα των επιβατών επικρατεί µια αίσθηση 
πολυτέλειας που δεν συνηθίζεται σε µοντέλα pick up. Θα 
έλεγε κανείς πως το σχέδιο του ταµπλό και της κεντρικής 
κονσόλας θυµίζει ολίγον από Qashqai και X-Trail, όµως 
έχει µοναδικά χαρακτηριστικά, όπως οι ευµεγέθεις 
αεραγωγοί και η γεµάτη κοµβία, πλατιά κεντρική 
κονσόλα. Επίσης, τα καθίσµατα είναι νέας σχεδίασης και 
προσφέρουν καλή πλευρική και οσφυϊκή στήριξη.

ΝΕΟ NISSAN NAVARA 
ΑΠΟ 26.090  ΕΥΡΩ

VOLVO V90 
ΜΕ ΣΤΙΛ ΚΑΙ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το νέο V90 είναι το τρίτο σε σειρά όχηµα της 

σουηδικής εταιρείας που θα βασίζεται στην 
πλατφόρµα SPA (Scalable Product Architecture). 
Πέρα µάλιστα από τον όµορφο εξωτερικό σχεδιασµό, 
θα προσφέρει ιδιαίτερα αυξηµένους εσωτερικούς 
χώρους. Ενδεικτικά, το διαµέρισµα των αποσκευών 
θα ξεπερνά τα 1.500 λίτρα µε την αναδίπλωση των 
καθισµάτων!
Ολόκληρη η γκάµα του µοντέλου θα βασίζεται σε 
τε τρακύλ ινδρους  κ ινητήρες .  Σ την  κορυφή 
τοποθετείται η έκδοση Τ8 Twin Engine Hybrid, που 
συνδυάζει έναν turbo δίλιτρο βενζινοκινητήρα µε 
έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα,  αποδίδοντας 
συνολικά 407 ίππους και 640 Nm. Αυτό τουλάχιστον 
µέχρι την έλευση της έκδοσης Polestar, που θα 
ανεβάσει ακόµα ψηλότερα τον πήχη!

ΝΕΑ



MAΡΤΙΟΣ 2016 17

ΠΑΓΙ∆ΕΥΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 
Η ΝΕΑ ASTON MARTIN DB11

Στην περίπτωση της Aston Martin DB11 οι πολύ όµορφες 
γραµµές του αµαξώµατος συνδυάζονται µε µία εξαιρετική 

αεροδυναµική, που καθιστά περιττά τα µεγάλα αεροδυναµικά 
βοηθήµατα –υπάρχει µια µικρή αναδιπλούµενη αεροτοµή που 
αρχίζει να σηκώνεται από τα 145 χλµ./ώρα και πάνω–, ενώ 
ενδιαφέρον έχει το ότι η εταιρεία δεν έχει δική της αεροδυναµική 
σήραγγα. Χρησιµοποιεί αυτήν ενός βρετανικού πανεπιστηµίου, 
µε το αυτοκίνητο υπό κλίµακα, συγκεκριµένα στο 40% των 
πραγµατικών του διαστάσεων.
Παρόλο που η DB11 δείχνει και είναι τελείως καινούργια, 
υπάρχει αισθητική συνέχεια σε σχέση µε την προκάτοχό της 
DB9, ενώ, από κει και πέρα, το αλουµινένιο πλαίσιο είναι 
καινούργιο,  το  ίδ ιο και  ο  κινητήρας.  Κι  αυτό γ ιατ ί  ο 
ατµοσφαιρικός V12 των 6.000 κυβικών αντικαταστάθηκε από 
έναν καινούργιο, µικρότερο V12 5,2 λίτρων µε 2 turbo. Έτσι, η 
απόδοση ανέβηκε από τους µέχρι πρότινος 517 ίππους στους 
608 και η ροπή από τα 620 στα 700 Nm, γεγονός που καθιστά την 
DB11 την πιο δυνατή Aston Martin κανονικής παραγωγής.
Όλα αυτά τα άλογα και τα Nm καταλήγουν στους πίσω τροχούς 
µέσω ενός αυτόµατου κιβωτίου 8 σχέσεων και ενός νέου 
µπλοκέ διαφορικού, µε αποτέλεσµα το 0-100 να ολοκληρώνεται 
σε 3,9 δλ. (από 4,6 δλ. της DB9) και η τελική να φτάνει τα 322 
χλµ./ώρα.
Στην πορεία η γκάµα θα εµπλουτιστεί µε τον V8 των 4.000 
κυβικών της Mercedes AMG µε τα 2 turbo, ενώ από τη 
Mercedes προέρχονται ,  µεταξύ άλλων, τα συστήµατα 
διασύνδεσης και ασφάλειας. Έτσι, στο υπερπολυτελές και σικ 
εσωτερικό των 2+2 θέσεων δεσπόζει µια οθόνη η οποία δεν 
είναι ενσωµατωµένη στο ταµπλό αλλά ελεύθερη.

H Ford παρουσίασε το ανανεωµένο Kuga, που πέρα από 
αισθητικές αλλαγές έχει και µια downsized diesel έκδοση.

Το ανανεωµένο Kuga έκανε την πρώτη του επίσηµη εµφάνιση στη Βαρκελώνη, στο Mobile 
World Congress, ώστε να δοθεί η σχετική προβολή στον πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισµό 

µε νέα συστήµατα, καθώς και στην πλατφόρµα SYNC 3, µε πλήρη υποστήριξη πολυµέσων, 
smartphone και φωνητικών εντολών σε διάφορες γλώσσες. Από την άλλη, το facelift του 
Kuga δεν αποκλίνει από τη γνωστή συνταγή µε τους επανασχεδιασµένους προφυλακτήρες 
και προβολείς.
Ωστόσο, το σηµαντικότερο νέο είναι η προσθήκη της ντίζελ έκδοσης 1.5 TDCi, που αποδίδει 
120 άλογα και έχει εκποµπή 115 γρ. CO2/χλµ., την οποία έχουµε ήδη δοκιµάσει στο νέο Focus 
και στο νέο Mondeo. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό κινητήρα που αναµένεται να δώσει νέα 
προοπτική στο Kuga, το οποίο, από πλευράς ντίζελ, µέχρι πρότινος διέθετε µόνο δίλιτρα µοτέρ, 
µε 150 άλογα το προσθιοκίνητο και 180 άλογα το τετρακίνητο.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ 1.500ΑΡΗΣ ΝΤΙΖΕΛ ΓΙΑ ΤΟ FORD KUGA



ΜΕΤΑ ΑΠΟ 70 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ Η LAND ROVER ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΟΥ DEFENDER. 'Η ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ
AΦΙΕΡΩΜΑ
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Τ
ο πλέον κλασικό Land Rover, το Defender όπως ονοµάστη-
κε στην πορεία, καθώς αρχικά δεν είχε καν όνοµα, προέκυ-
ψε από την ανάγκη να βρεθεί για την (τότε) Rover ένα µο-
ντέλο που θα µπορούσε να εξαχθεί. Με τον τρόπο αυτό η ε-
ταιρεία θα έπαιρνε ανάσες ζωής µέχρι να εξελίξει νέα συµ-
βατικά µοντέλα, ενώ το κοινό που θα απευθυνόταν ήταν οι 

αγρότες, οι ένοπλες δυνάµεις και οι υπηρεσίες ασφαλείας. Στοιχείο που 
έδινε θάρρος στους Βρετανούς ήταν η ζήτηση για τις πολιτικές εκδόσεις 
του προγόνου όλων των τζιπ, του Jeep Willys. Μάλιστα τα πρωτότυπα 
του Land Rover που παρουσιάστηκαν το 1947 βασίζοντας σε πλαίσια 
Willys…  
To µοντέλο παραγωγής ήταν σπαρτιάτικο, ενώ από όπου και αν το κοιτά-
ξει κανείς δεν θα βρει ούτε µια καµπύλη. Και µπορεί οι ευθείες γραµµές 
να είναι αναπόσπαστο στοιχείο της εικόνας του Defender -ονοµάστηκε 
έτσι το 1990, όταν παρουσιάστηκε το Discovery- αλλά και αυτές προέκυ-
ψαν από ανάγκη, µιας και οι πρέσες που είχε στη διάθεσή της τότε η 
Rover µπορούσαν να διαµορφώσουν ελάσµατα µόνο σε γωνίες.
Και µάλιστα όχι ελάσµατα από ατσάλι αλλά από αλουµίνιο, που προτιµή-
θηκε πολύ απλά  γιατί ήταν διαθέσιµο, κάτι που δεν ίσχυε για το χάλυβα. 

LAND ROVER DEFENDER
Τέλος εποχής µετά από 7 δεκαετίες
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Στην πορεία η χρήση του αλουµινίου προβλήθηκε ως µοναδικό χαρακτη-
ριστικό του κλασικού Land Rover, που εξασφαλίζει και την απουσία 
σκουριάς, που µε τη σειρά της έχει σαν αποτέλεσµα να κυκλοφορούν τα 
2/3 από τα συνολικά 2.000.000 Defender που έχουν κατασκευαστεί.
Ο πρώτος κινητήρας ήταν ένας 1.600άρης µε 50 άλογα, ο οποίος ήταν α-
δύναµος και τραχύς αλλά αξιόπιστος και συνέβαλε µε τη σειρά του στη 
δηµιουργία του µύθου Land Rover, που εξελίχθηκε όχι µόνο σε επιτυχία 
αλλά και σε ξεχωριστή µάρκα, µε µια γκάµα που διαρκώς εµπλουτιζόταν 
από ειδικές εκδόσεις αλλά και µε µια µακριά 5θυρη.  
Με το πέρασµα των χρόνων το σχήµα έµενε αναλλοίωτο αλλά το Landy 
όπως λέγεται χαϊδευτικά, εκσυγχρονιζόταν σε όλους τους τοµείς, µε απο-
κορύφωµα το 1983, όταν σχεδιάστηκε από την αρχή και απέκτησε την α-
νάρτηση του Range Rover χωρίς να αλλάξει οπτικά.
Το υπ’ αριθµόν 2.000.000 Defender δηµοπρατήθηκε, ολοκληρώνοντας έ-
τσι ένα timeline 70 ετών, όµως υπάρχει το ενδεχόµενο να υπάρξει και 
συνέχεια: ο όµιλος της Tata, στην ιδιοκτησία του οποίου έχει περάσει η 
Land Rover µε τη Jaguar εδώ και µερικά χρόνια, εξετάζει τη µεταφορά 
της γραµµής παραγωγής του στην Ινδία, ώστε να εξακολουθήσει να πα-
ράγεται και να διατίθεται σε αναπτυσσόµενες χώρες.



Η εξέλιξη του είδους

NIKOΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
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Έ
χει περάσει µιάµιση δεκαετία από τότε που το 
Prius κυκλοφόρησε στην ευρωπαϊκή αγορά και 
έκτοτε έχουν αλλάξει πολλά πράγµατα. Η υβριδική 
τεχνολογία αποκτά περισσότερα αµιγώς ηλεκτρο-
κίνητα χαρακτηριστικά (αυξηµένη αυτονοµία µε 
µηδενικούς ρύπους, φόρτιση των µπαταριών και 
στην πρίζα), µε σχεδόν όλους τους κατασκευαστές 

να έχουν µπει για τα καλά στο παιχνίδι των ηλεκτροϋβριδικών. 
Μάλιστα, ορισµένοι από αυτούς, όπως η Toyota, έχουν προχωρή-
σει ένα βήµα παραπέρα, ρίχνοντας στην αγορά το Mirai, ουσιαστι-
κά το πρώτο µοντέλο ευρείας παραγωγής µε κυψέλες καύσιµου 
υδρογόνου.
Επιτρέψτε µου να αναφέρω το Mirai µε την εξίσου ιδιαίτερη σχε-
δίαση για τον λόγο πως οι Ιάπωνες ίσως και να υπερέβαλαν λιγάκι 
µε την «προχώ» άποψη του αµαξώµατος. Και αυτό διότι θεωρούν 

πως τα δύο πιο προηγµένα τεχνολογικά µοντέλα τους θα πρέπει 
να διαφοροποιούνται εντελώς από την υπόλοιπη γκάµα, ακόµη και 
από τα επίσης υβριδικά Auris και Yaris (σ.σ.: από το 1997 η Toyota 
έχει πουλήσει πάνω από 8,5 εκατοµµύρια υβριδικά παγκοσµίως, 
ενώ έχει ξεπεράσει το 1 εκατοµµύριο στην Ευρώπη).
Οµολογουµένως, η αισθητική άποψη του νέου Prius (µε µήκος 
αµαξώµατος στα 4,540 µέτρα) αφήνει µάλλον ανάµεικτες εντυπώ-
σεις αρχικά, αλλά µε την ώρα συνηθίζεις το σχήµα του –που έχει 
να επιδείξει έναν εντυπωσιακό αεροδυναµικό συντελεστή (στο 
0,24), από τους χαµηλότερους σε αυτοκίνητο παραγωγής– και από 
κοντά δεν δείχνει τόσο φουτουριστικό όσο από τις φωτογραφίες. 
Χαριτολογώντας θα έλεγα πως το Prius ήταν ανέκαθεν το… πιο 
τσιγκούνικο αυτοκίνητο που υπάρχει, για να προσφέρει στον οδη-
γό του τη χαµηλότερη κατανάλωση καυσίµου. Μάλιστα, σε συνδυ-
ασµό µε την καλύτερη αεροδυναµική, το χαµηλότερο απόβαρο και 

το αποδοτικότερο υβριδικό σύστηµα επιτυγχάνεται η µέση τυπο-
ποιηµένη κατανάλωση των 3 λίτρων ανά 100 χιλιόµετρα.
Για του λόγου το αληθές, οδηγώντας το νέο Prius στους ισπανι-
κούς δρόµους, η κατανάλωση κυµάνθηκε στα περίπου 4,5-5 λίτρα 
/ 100 χλµ. και πολύ κοντά στις τιµές κατασκευαστή, ενώ είναι άµε-
σα ανταγωνιστικές ενός ντίζελ. Πιο πάνω προσδιόρισα το νέο Prius 
ως αποδοτικότερο (εκποµπή CO2 στα 70 γρ./χλµ., από 89) και γι’ 
αυτό ίσως οι Ιάπωνες να επέλεξαν µια µείωση της συνδυαστικής 
ισχύος στους 122 ίππους (-14 από το Prius III).
Παρά ταύτα, το ελάχιστα ελαφρύτερο σασί (1.375 απόβαρο) δεν 
επισκιάζει τις επιδόσεις (0-100 στα 10,6 δλ., 0,2 δλ. πιο αργό από 
το απερχόµενο Prius) – τουλάχιστον δεν αντιλήφθηκα κάτι τέτοιο 
οδηγώντας στην κίνηση της Βαλένθια. Τουναντίον, το νέο µοντέλο 
έχει ποιοτικότερη κύλιση και απόσβεση ανάρτησης (πίσω µε διπλά 
ψαλίδια), ανάλογη µιας λιµουζίνας. Πολύ καλή δουλειά έχουν κά-

Ο∆ΗΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ TOYOTA PRIUS ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΑΣ. ∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ Η∆Η ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ 27.180 ΕΥΡΩ.

TOYOTA PRIUS 
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νει οι Ιάπωνες στον τοµέα της ηχοµόνωσης, ενώ έχει δοθεί βαρύ-
τητα στη µετάδοση (-20% λιγότερες απώλειες, έχει έναν πλανητικό 
µηχανισµό αντί για δύο) για πιο στρωτό ανέβασµα της αυτόµατης 
(τελική στα 180 χλµ./ώρα).
Για να εξετάσεις το πολυσέλιδο press-kit θα πρέπει να έχεις γνώ-
σεις µηχανολόγου, οπότε στα γρήγορα θα αναφέρω πως οι σηµαντι-
κότερες αναβαθµίσεις αφορούν την εξαγωγή/εισαγωγή του µοτέρ, 
τη µονάδα ψύξης (διπλό κύκλωµα), την επανακυκλοφορία των καυ-
σαερίων, τους πιο κόµπακτ ηλεκτροκινητήρες/µπαταρία (-20% λιγό-
τερες απώλειες ισχύος, +20% ταχύτερη επαναφόρτιση) και φυσικά 
το software διαχείρισης. Με απλά λόγια, η Toyota βελτίωσε, µίκρυ-
νε και έκανε αποδοτικότερο το υβριδικό σύστηµα, που απαρτίζεται 
από τον γνωστό ατµοσφαιρικό βενζινοκινητήρα των 1.800 cc –πάντα 
σε κύκλο λειτουργίας Atkinson µε µεταβλητό χρονισµό των βαλβί-
δων– και εξελιγµένες µπαταρίες υβριδίου µετάλλου.

Γιατί όχι λιθίου-ιόντων; Όπως µας εξήγησαν οι ειδικοί µια τέτοια 
επιλογή θα ανέβαζε σηµαντικά το κόστος, ενώ δεν θα εξασφάλιζε 
τόσο µεγάλη µακροζωία και αξιόπιστο έλεγχο της λειτουργίας της. 
Επίσης, στο νορµάλ Prius οι απαιτήσεις σε ενεργειακή χωρητικό-
τητα δεν είναι τόσο µεγάλες όσο στην plug-in έκδοση, που έχει 
µπαταρίες λιθίου. Η αµιγώς ηλεκτρική αυτονοµία των 2 χλµ. δεν 
έχει αυξηθεί σηµαντικά, καθώς οι µπαταρίες είναι µεν αποδοτικό-
τερες, αλλά και µικρότερες σε µέγεθος (-10% µε µήκος στα 110 εκ.), 
ώστε να εξασφαλιστεί µεγαλύτερος χώρος για τους πίσω επιβάτες 
και το πορτµπαγκάζ (+56 λίτρα, συνολικά στα 501). Στο εσωτερικό 
επικρατεί µια άποψη παρόµοια µε αυτήν του απερχόµενου Prius, 
αλλά σαφώς µε µια εκµοντερνισµένη προσέγγιση (νέος πίνακας 
οργάνων, πολύ εύχρηστη οθόνη αφής, στάνταρ το σήµα κατατεθέν, 
το λεβιεδάκι κίνησης) και ακόµη καλύτερη ποιότητα κατασκευής. 
Αξιοσηµείωτο είναι πως υπάρχει και πλάκα για ασύρµατη φόρτιση 

smartphone.
Εν ολίγοις, η πρώτη εντύπωση που µας έδωσε το νέο Prius αφορά 
µια εξέλιξη που σχετίζεται περισσότερο µε το αυτοκίνητο και λιγό-
τερο µε το τεχνολογικό DNA. Σε σχέση µε το απερχόµενο µοντέλο, 
το νέο σασί, που πατά πάνω στην ολοκαίνουρια µεταβλητή πλατ-
φόρµα TNGA (το Prius είναι το πρώτο µε αυτήν), είναι πιο απολαυ-
στικό, µε καλύτερη θέση οδήγησης (χαµηλότερο κέντρο βάρους 
κατά 25 χλστ.). Με τη σειρά της, η νέα ανάρτηση προσφέρει υψηλά 
επίπεδα άνεσης και θα έλεγα πως το κάνει πιο ενδιαφέρον στον 
δρόµο.
Επίσης, µπορείτε να το δείτε και ως εξής: µε κόστος από 27.180 
ευρώ (η βασική έκδοση Active, οι Style και Lounge κοστίζουν 
28.900 και 31.030 ευρώ αντίστοιχα, µε πλήρη εξοπλισµό ασφάλει-
ας), πλήρης εξοπλισµός ασφάλειας) µπορείτε να έχετε ένα αυτοκί-
νητο που αισθητικά θα το ζήλευε ακόµη και ο Darth Vader!



Λιγότερα τα κυβικά, 
µεγαλύτερο το κύρος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ
ΔΟΚΙΜΗ
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∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ AUDI A4, ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚ∆ΟΣΗ, ΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ 1.400 ΚΥΒΙΚΩΝ.

AUDI A4 
1.4 TFSI
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1.396 κ.εκ.

150 ίπποι / 5.000-6.000 σ.α.λ.

250 Nm / 1.500-3.500 σ.α.λ.

8,7 δλ.

210 χλµ./ώρα

8,4 λίτρα / 100 χλµ.

4,726x1,842x 1,427 µέτρα

480-965 λίτρα

1.396 κιλά

123 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

AUDI A4

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
31.540€

από

Γ
ια την καινούργια γενιά του Α4 
η Audi έµεινε πιστή στη φιλο-
σοφία που εφαρµόζει τα τε-
λευταία χρόνια για τα νέα της 
µοντέλα. Τα οποία δείχνουν 
πιο σύγχρονες, πιο ψαγµένες 

και πιο εξελιγµένες εκδοχές αυτών που 
αντικαθιστούν, διατηρώντας το ίδιο βασικό 
σχήµα και ουσιαστικά και τις ίδιες εξωτερι-
κές διαστάσεις.
Πράγµατι, το νέο Α4 είναι µόλις 2,5 εκατο-
στά µεγαλύτερο –συνολικά φτάνει τα 4,73 
µέτρα– ενώ το ότι µοιάζει πολύ, ειδικά µε 
την πρώτη µατιά, µε τον προκάτοχό του 
δεν σηµαίνει πως δεν υπάρχουν αλλαγές. 
Μάλλον το αντίθετο συµβαίνει, µια και το 
αµάξωµά του έχει αλλάξει σχεδόν σε όλα 
τα σηµεία του. Η πιο εµφανής αλλαγή είναι 
αυτή της µάσκας, που έχει γίνει ακόµα πιο 
εµφατική, ενώ χαρακτηριστική είναι και η 
διπλή γραµµή που διατρέχει κατά µήκος 
το αµάξωµα, αποτελώντας συνέχεια του 
καπό, συνδέοντάς το οπτικά µε το πίσω 
µέρος.
Παράλληλα, οι µηχανικοί και οι σχεδιαστές 
της Audi έδωσαν ιδιαίτερη έµφαση στην 
αεροδυναµική του, µε τον συντελεστή οπι-
σθέλκουσας να κατεβαίνει µέχρι την τιµή-
ρεκόρ του 0,23 στην έκδοση Ultra. Οι άλλες 
εκδόσεις κυµαίνονται γύρω στο 0,25 –επί-
σης εξαιρετικό–, γεγονός που πέρα από την 
κατανάλωση στις µεγάλες ταχύτητες έχει 
επίδραση και στον πολιτισµένο του χαρα-
κτήρα.
Πράγµατι, στο εσωτερικό του Α4 το επίπεδο 
θορύβου στο ταξίδι είναι ιδιαίτερα χαµηλό, 
καθότι χαµηλοί είναι τόσο οι αεροδυναµικοί 
θόρυβοι όσο και αυτοί της κύλισης, ενώ γε-
νικά το καινούργιο µεσαίο Audi διακρίνεται 
ιδιαίτερα σε αυτό που ονοµάζουµε ποιότη-
τα κύλισης. Απορροφά µε τρόπο πειστικό 
τις ανωµαλίες των δρόµων πριν φτάσουν 
στους επιβάτες, ενώ ταυτόχρονα η ανάρτη-
σή του ελέγχει αποτελεσµατικά τις κινήσεις 
και τις κλίσεις του αµαξώµατος χωρίς σε 
καµία περίπτωση να γίνεται κουραστική. 
Ακόµα και µετά από αρκετές ώρες και αυτό 
είναι κάτι που τονίζει τον premium χαρα-
κτήρα του, µε τον οποίο συµβαδίζει βέβαια 
και η σχεδίαση του εσωτερικού, η οποία, 
σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει µε αυτήν του 
αµαξώµατος, αποστασιοποιείται σηµαντι-
κά από την προηγούµενη γενιά. Είναι πιο 
minimal, µε σύγχρονα στοιχεία, όπως οι 
αεραγωγοί κατά µήκος του ταµπλό ή σε, 
ακόµα µεγαλύτερο βαθµό, ο εντυπωσιακός 
πίνακας οργάνων, που όµως δεν περιλαµ-
βάνεται στον βασικό εξοπλισµό.
Στάνταρ είναι η οθόνη των 7 ιντσών στο 
µέσο του ταµπλό, στην οποία προβάλλο-
νται τα πάντα, της διαδικασίας σύνδεσης 
µε smartphone συµπεριλαµβανοµένης. 
Γεγονός είναι πως συνολικά χρειάζεται 
κάποια περίοδος προσαρµογής, π.χ. πρέ-
πει να συνηθίσει κανείς τη ρύθµιση του 
ήχου από περιστροφικό χειριστήριο δεξιά 
και χαµηλά στην κεντρική κονσόλα και 
ταυτόχρονα µακριά από αυτό καθαυτό το 
ηχοσύστηµα.
Μόλις συνηθίσεις το περιβάλλον, δεν θα 
ασχοληθείς ξανά µε την εργονοµία, ενώ 

την ίδια στιγµή ικανοποιητικοί και ελαφρώς 
καλύτεροι σε σχέση µε αυτούς της προη-
γούµενης γενιάς είναι οι χώροι για όσους 
κάθονται στο πίσω κάθισµα – άλλωστε 
οριακή, µόλις 12 χιλιοστά, είναι και η αύ-
ξηση του µεταξονίου. Το ψηλό κεντρικό 
τούνελ θα δυσκολέψει και πάλι τη µετακί-
νηση τυχόν πέµπτου, ενώ το πορτµπαγκάζ 
έχει καλό σχήµα, χαµηλό κατώφλι και µια 
χωρητικότητα τουλάχιστον 480 λίτρων (µέ-
γιστη τιµή: 965), τα οποία είναι υπεραρκετά 
ακόµα και για ταξίδι αρκετών ηµερών.
Όπως προαναφέραµε το νέο Audi A4 ξε-
χωρίζει για την ποιότητα κύλισής του, η 
οποία σε αρκετά µεγάλο βαθµό πρέπει να 
αποδοθεί στο πλαίσιό του, το οποίο είναι το 
µεγάλο µεταβλητό του οµίλου VW και βέ-
βαια και της Audi – ονοµάζεται MLB Evo 
και χρησιµοποιείται µέχρι και στο Q7. Αυτό 
κολακεύει και την οδική συµπεριφορά, 
εξασφαλίζοντας µεγάλα περιθώρια πρό-
σφυσης και ιδιαίτερα ισορροπηµένα δυνα-
µικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα ήταν συ-
νολικά πιο σπορ αν η αίσθηση του συστή-
µατος διεύθυνσης δεν ήταν τόσο ελαφριά.
Στον πιο σπορτίφ προσανατολισµό συνηγο-
ρεί και ο 4κυλίνδρος 1.4 TFSI –για πρώτη 
φορά το Α4 ξεκινά από αυτά τα κυβικά–, ο 
οποίος αποδίδει 150 ίππους και 250 Nm, 
από τις µόλις 1.500 έως τις 3.500 σ.α.λ. και 
αποδεικνύεται ελαστικός από χαµηλά και 
ιδιαίτερα ψυχωµένος στις µεσαίες στρο-
φές, όπου και βρίσκεται στο στοιχείο του. 
Το ότι δεν πιέζεται ιδιαίτερα από το µεγά-
λο τετράθυρο αµάξωµα αποτυπώνεται και 
στις επιδόσεις που εξασφαλίζει (0-100 σε 
8,7 δεύτερα, τελική 210) όσο και στη µέση 
κατανάλωσή του. Μέσα στην πόλη και µε 
µικρές σχετικά διαδροµές θα δείτε µια τιµή 
γύρω στα 9 λίτρα, ενώ στα ταξίδια µπορεί-
τε να πέσετε και γύρω στα 7. Ειδικά αν δεν 
παραβιάζετε τα όρια ταχύτητας…
Ο 1.4 TFSI συνδυάζεται ιδιαίτερα καλά και 
µε το αυτόµατο κιβώτιο διπλού συµπλέ-
κτη S-Tronic των 7 σχέσεων, µε το οποίο 
ήταν εξοπλισµένο το αυτοκίνητο της δοκι-
µής µας, και φυσικά χρεώνεται επιπλέον 
(+2.700 ευρώ).
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσου-
µε πως όσα προαναφέραµε περί καλού 
συνδυασµού του κινητήρα των 1.400 κυ-
βικών µε το µεγάλο αµάξωµα των τριών 
όγκων δεν θα ίσχυαν ή θα ίσχυαν σε σα-
φώς µικρότερο βαθµό αν η χρήση του νέου 
πλαισίου δεν συνοδευόταν και από αισθητή 
µείωση του βάρους κατά 120 κιλά σε σχέ-
ση µε την προηγούµενη γενιά. Μείωση 
που ουσιαστικά βοηθάει στα πάντα –από τις 
επιδόσεις µέχρι την οδική συµπεριφορά–, 
συµβάλλοντας ουσιαστικά στο αναβαθµι-
σµένο προφίλ του νέου µεσαίου Audi, που 
έχει όλα τα φόντα και τα προσόντα, και στην 
έκδοση των 1.400 κυβικών, να παίξει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στο premium κοµµάτι 
της µεσαίας κατηγορίας.
Premium είναι φυσικά και οι τιµές, που 
ξεκινούν από τις 31.540 ευρώ µε από-
συρση για τη βασική από πλευράς εξο-
πλισµού εκδοχή, ενώ οι πιο πλούσιες, 
Sport και Design, είναι κατά 1.950 ευρώ 
πιο ακριβές. ΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ



Στον σωστό 
χρόνο

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΟΚΙΜΗ
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H 
Honda µπορεί να άργησε να µπει στην κατηγορία 
των κόµπακτ SUV (το CR-V βρίσκεται ψηλότε-
ρα ως αντίπαλος των Toyota RAV-4, Nissan X-
Trail κ.ά.), ένα πεδίο όπου κυριαρχεί το Nissan 
Qashqai, αλλά η αλήθεια είναι πως το HR-V είναι 
ένα από τα µοντέλα που οικοδόµησαν την κα-

τηγορία. Στην Ευρώπη είχε λανσαριστεί το 1999, ξεχώριζε από 
το ιδιαίτερο crossover στιλ του, που για την εποχή ήταν αρκετά 
προχωρηµένο, και κάτω από το καπό του είχε έναν ατµοσφαιρι-
κό 1.600άρη βενζινοκινητήρα µε κίνηση µπροστά στη βασική του 
εκδοχή.
Μετά από περίπου δεκαετή απουσία η Honda επιστρέφει µε ένα 
ολοκαίνουριο HR-V που διατίθεται µε κίνηση αποκλειστικά στους 
εµπρός τροχούς (το προηγούµενο είχε και τετρακίνηση) και δύο 
κινητήρες, τον αξιόλογο ντίζελ 1.6 i-DTEC µε τα 120 άλογα και την 
έκδοση της δοκιµής µας, που αποτελεί και τη φτηνότερη επιλογή. 
Πρόκειται γι’ αυτή µε τον νέο ατµοσφαιρικό κινητήρα στα 1.500 
κ.εκ. (ο πρώτος µε άµεσο ψεκασµό) και µεταβλητό βύθισµα/χρο-
νισµό των βαλβίδων (VTEC ή Variable Timing and Lift Electronic 
Control + VTC ή Variable Timing Control). Το νέο µοτέρ έχει ειδι-
κά σχεδιασµένους αυλούς εισαγωγής, βελτιστοποιηµένο σχήµα 
εµβόλων και ελαφρύ στρόφαλο µε ανεξάρτητες βάσεις στήριξης.
Ο βενζινοκινητήρας συνδυάζεται µε ένα νέο µηχανικό κιβώτιο 
6 σχέσεων, µε τον οδηγό να έχει στη διάθεσή του έναν σχετικά 
κοντό σε µέγεθος επιλογέα, τον οποίο σε ακρίβεια και κούµπωµα 
θα ζήλευε ακόµη κι ένα σπορ µοντέλο. Το µοτέρ µε τα 130 άλογα 
έχει δύναµη και ανεβάζει µε γραµµικό τρόπο στροφές, µε τα φόρ-
τε του να είναι από τις µεσαίες και πάνω. Οι ρεπρίζ είναι καλές για 
ατµοσφαιρικό µοτέρ (οµολογώ πως τα τούρµπο µάς έχουν καλο-
µάθει), ενώ τις ευνοεί και η σχετικά πυκνή κλιµάκωση του κιβω-
τίου. Και ενώ η κατανάλωση τάσσεται στα υπέρ (σε µια διαδροµή 
έως το Ναύπλιο κυµάνθηκε στα περίπου 7-7,5 λτ. / 100 χλµ.), ο 
θόρυβος του µοτέρ (προφανώς εξαιτίας της αντλίας υψηλής πίε-
σης λόγω άµεσου ψεκασµού) από ένα σηµείο και µετά αρχίζει να 
γίνεται ενοχλητικός.
Αντίθετα, η θέση οδήγησης και γενικότερα τα καθίσµατα είναι 
άνετα και εργονοµικά, ενώ το ηλεκτροµηχανικό τιµόνι µπορεί 
να µην είναι ξυράφι, αλλά προσφέρει σωστή πληροφόρηση. Το 
ισορροπηµένο στήσιµο του αυτοκινήτου επίσης είναι κάτι που 
σε κερδίζει, µια και η ανάρτηση βρίσκει τη χρυσή τοµή ανάµεσα 
στην άνεση και το κράτηµα. Με άλλα λόγια, το νέο HR-V δεν είναι 
ένα πλαδαρό SUV, ενώ παράλληλα φιλτράρει ικανοποιητικά τις 
κακουχίες του οδοστρώµατος ως ένα ευκολοδήγητο σύνολο µε 
καλή περιµετρική ορατότητα.
Εξωτερικά, το νέο HR-V δεν είναι από τα αυτοκίνητα που θα 
ενθουσιάσουν, αλλά ένα αρµονικό σύνολο χωρίς σχεδιαστικές 

ακρότητες προφανώς και είναι αποδεκτό από την πλειονότητα. Το 
µήκος κατατάσσει το νέο Honda λίγο πάνω από το Suzuki Vitara 
και ακόµη πιο κάτω από τα Peugeot 2008 και Renault Captur, 
ενώ µερικά τρικ, όπως οι πίσω χειρολαβές στο ύψος της κολό-
νας, προσδίδουν ένα πιο νεανικό ύφος από το µεγαλύτερο CR-V.
Περνώντας στο εσωτερικό, αντικρίζουµε έναν σχετικά µουντό 
διάκοσµο, από τον οποίο ξεχωρίζουν τα τρισδιάστατα όργανα 
του πίνακα και µια εύχρηστη οθόνη αφής στην κούφια κεντρική 
κονσόλα, που φιλοξενεί µέχρι και HDMI υποδοχή. Χαµηλότερα 
υπάρχει η περιοχή ρύθµισης του συστήµατος κλιµατισµού, αλλά 
και δύο µεγάλες, πρακτικές και µεταβλητής γεωµετρίας ποτη-
ροθήκες. Ένα σηµείο που ξενίζει αφορά τους τρεις εν σειρά αε-
ραγωγούς, µπροστά από τον συνοδηγό, ενώ το πάνω µέρος του 
ταµπλό έχει σκληρό πλαστικό. Κατά τα λοιπά, το HR-V είναι ένα 
εξαιρετικά πρακτικό και ευρύχωρο SUV µε µεγάλους και άνετους 
χώρους. Όχι µόνο για τους επιβάτες αλλά και για τις αποσκευές, 
µε χαµηλό κατώφλι φόρτωσης και εκµετάλλευση χώρου. Πολύ 
εύκολη είναι η αναδίπλωση των πίσω καθισµάτων που σηκώνο-
νται και εντελώς, όπως στο Jazz.
Συµπερασµατικά, το νέο HR-V είναι ένα µοντέλο που τοποθετείται 
ανάµεσα στα µικρά crossover και τα κόµπακτ SUV. ∆ιαθέτει όλα 
τα στοιχεία ενός ολοκληρωµένου συνόλου, µε πλήρη υποστήρι-
ξη πολυµέσων, άνετο set-up, συστήµατα ασφάλειας µε αποφυγή 
σύγκρουσης και ένα µοτέρ που µπορεί να µη βάζει φωτιά στην 
άσφαλτο, αλλά ούτε και στην τσέπη (από πλευράς κατανάλωσης). 
Η τιµή πώλησης ξεκινά από €21.670 (µε απόσυρση, δεν υπάρχει 
χρέωση για µεταλλικό χρώµα), δίπλα µπορείτε να δείτε τις τιµές για 
όλα τα HR-V, ενώ υπάρχει τριετής εγγύηση µε +2 χρόνια επέκταση.

∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ HR-V, ΕΝΑ 
ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η HONDA ΜΠΑΙΝΕΙ 
ΣΦΗΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΠΑΚΤ SUV.

HONDA HR-V 1.5 i-VTEC
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1.498 κ.εκ.

130 ίπποι / 6.600 σ.α.λ.

155 Nm / 4.600 σ.α.λ.

10,7 δλ.

192 χλµ./ώρα

7,4 λίτρα / 100 χλµ.

4,294x1,772x1,605 µέτρα

453-1.026 λίτρα

1.306 κιλά

130 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

HONDA HR-V 1.5 i-VTEC

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 21.670€

από



Μπορεί στην ελληνική αγορά τα πολυμορφικά να μην 
πλασάρονται ψηλά στις προτιμήσεις των αγοραστών, δεν 
παύουν ωστόσο να προσφέρουν σαφώς περισσότερα 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες, συμβατικές 
κατηγορίες. Πάρτε για παράδειγμα το Citroën C3 Picasso. Ναι, 
υπάρχει και το απλό C3, με σχεδόν ίδιες διαστάσεις και πιθανώς 
πιο εύπεπτο παρουσιαστικό. Αξίζει όμως να μπει κανείς μέσα 
και στα δύο, για να εκτιμήσει τις αρετές του πρώτου.

Γιατί, όπως και να το κάνουμε, με μήκος στα 4 μέτρα, αντίστοιχο 
ενός τυπικού supermini, δεν βρίσκεις εύκολα άφθονους 
χώρους για έως και 5 επιβάτες, μαζί με 500 λίτρα αποσκευών. 
Και τη διαφορά δεν την κάνει απλώς η ευρυχωρία αλλά, κυρίως, 
η προσοχή στη λεπτομέρεια. Τραπεζάκια προσαρμοσμένα στις 
πλάτες των καθισμάτων για τους πίσω επιβάτες, κουρτίνες 
ενσωματωμένες στα πλαίσια των πίσω παραθύρων, χώροι για 
μικροαντικείμενα και άλλα πραγματάκια που συνήθως περνάνε 
στα ψιλά, μπορούν να κάνουν τη διάκριση ανάμεσα σε μια τυπική 
«μεταφορά» και στην άνετη μετακίνηση μιας οικογένειας.

Σε ό,τι αφορά τον οδηγό, εύκολα θα βρει την ιδανική στον 
σωματότυπό του θέση οδήγησης. Το κάθισμα είναι πολύ άνετο, 
χωρίς όμως ιδιαίτερη πλευρική στήριξη. Οι διπλές μπροστινές 
κολόνες, σε συνδυασμό με τα μεγάλα, περιμετρικά παράθυρα, 
προσφέρουν εξαιρετική ορατότητα, προς όλες τις κατευθύνσεις. 
Το τιμόνι είναι σχετικά ελαφρύ, με μέτρια αίσθηση αλλά καλή 
απόκριση. Αντίστοιχα, ο επιλογέας ταχυτήτων έχει σχετικά 
λαστιχένια αίσθηση αλλά καλή κλιμάκωση.

Γενικά, δεν χρειάζεται κάποιος να οδηγήσει το C3 Picasso 
για να αντιληφθεί ότι ο προσανατολισμός του κλίνει προς την 

άνεση. Αν το κάνει, όμως, θα εκτιμήσει αυτή τη φιλοσοφία της 
Citroën, όπως και τις αρετές του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. 
Ξεκινώντας από τις αναρτήσεις, είναι πολύ μαλακές και 
επιτρέπουν στο αμάξωμα να πάρει κλίσεις που, ευτυχώς, δεν 
γίνονται υπερβολικές. Παράλληλα, όμως, καταπίνουν κάθε 
ανωμαλία του οδοστρώματος και μάλιστα με περισσή ευκολία. 
Για να πάρετε μια γεύση, σκεφτείτε πως ό,τι λακκούβα και να 
σημαδέψει κανείς, περισσότερο θα την αντιληφθεί σαν ήχο 
παρά θα τη νιώσει σαν κραδασμό στη σπονδυλική του στήλη.

Θετική είναι και η ηχομόνωση της καμπίνας, που, παρά τη 
μεγάλη μετωπική επιφάνεια του αμαξώματος, φιλτράρει 
αξιοπρεπώς τους αεροδυναμικούς θορύβους, καθώς και 
κάθε εξωτερικό θόρυβο, συμπεριλαμβανομένου αυτού του 
κινητήρα. Αναφορικά με τον τελευταίο, από άποψη επιδόσεων 
δεν θα πούμε ότι ενθουσιάζει, κάνει όμως καλά τη δουλειά του.

Οι 100 ίπποι που αποδίδει είναι απλώς επαρκείς για τη 
μετακίνηση των 1.240 κιλών του αυτοκινήτου. Το μοτέρ, όμως, 
δείχνει εύστροφο από χαμηλά, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζει 
μια απροβλημάτιστη κίνηση, τόσο στον αστικό ιστό όσο και στον 
ανοιχτό δρόμο. Αντίστοιχα, η κατανάλωσή του κυμαίνεται σε 
λογικά επίπεδα, όχι πολύ χαμηλά αλλά ούτε και υψηλά.

Εν κατακλείδι, το C3 Picasso είναι ένα μοντέλο με ευχάριστο 
εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό, που θέτει ως πρώτη 
προτεραιότητα την όσο το δυνατόν πιο άνετη μετακίνηση 
του οδηγού και των επιβατών του. Οικογένειες και ταξίδια 
δείχνουν να είναι το φόρτε του, δεν θα πει όμως όχι και στην 
καθημερινή ρουτίνα της πόλης. Πιο απλά, θα λέγαμε πως 
είναι ένα πολυμορφικό που τιμά την κατηγορία του.

1.560 κ.εκ.

100 ίπποι / 3.750 σ.α.λ.

254 Nm / 1.750σ.α.λ.

12,1 δλ.

179 χλμ./ώρα

6,0 λίτρα / 100 χλμ.

4,078x1,730x1,621 μέτρα

500-1.506 λίτρα

1.240 κιλά

101 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 17.395€
από

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

CITROEN C3 Picasso

CITROΕN C3 Picasso
1.6 BlueHDi

ΣΙΚ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ             ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΓΆΛΛΟΙ, ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΈΝΩΣ, ΞΈΡΟΥΝ ΆΠΟ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΆ ΟΧΉΜΆΤΆ. 
ΚΆΙ ΤΟ ΣΥΓΚΈΚΡΙΜΈΝΟ ΈΠΙΒΈΒΆΙΩΝΈΙ ΤΟΝ ΚΆΝΟΝΆ, ΟΝΤΆΣ ΈΝΆ ΆΠΟ ΤΆ 
ΠΙΟ ΙΚΆΝΆ ΤΉΣ ΚΆΤΉΓΟΡΙΆΣ ΤΟΥ.
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ΣΙΚ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ,



ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΟΜΟΡΦΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 
MERCEDES ∆ΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.

1.461 κ.εκ.

109 ίπποι / 4.000 σ.α.λ.

260 Nm / 1.750-2.500 σ.α.λ.

11,3 δλ.

190 χλµ./ώρα

5,9 λίτρα / 100 χλµ.

4,299x1,780x1,433 µέτρα

341-1.157 λίτρα

1.425 κιλά

98 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

MERCEDES-BENZ 
A 180 d 7G-DCT

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 27.150€

Μ
ετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια κυκλοφορίας η τω-
ρινή γενιά της A-Class πέρασε από ένα επιτακτικό 
όσο και διακριτικό facelift. Και αυτό όχι για να στα-
θεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας, αφού η A-
Class είναι από τις πιο εµπορικές και δηµοφιλέστε-

ρες επιλογές στην premium κατηγορία. Μάλιστα, το αµάξωµα της 
µικροµεσαίας Mercedes ήταν από την αρχή τόσο µεταµοντέρνο, 
που έδινε την εντύπωση πως δεν είχε περάσει και τόσος καιρός 
από τότε που πρωτοκυκλοφόρησε.
Οι αλλαγές είναι τόσο διακριτικές, που η ανανεωµένη A-Class α-
πέκτησε νέα ονοµασία –από 180 CDI σε 180 d, για το µοντέλο της 
δοκιµής µας–, ώστε να δοθεί έµφαση στην ανανέωσή της. Στο ε-
σωτερικό θα προσπεράσεις στα γρήγορα κάποιες µικρές αλλαγές 
στον πίνακα οργάνων και στην κεντρική κονσόλα, ενώ µε αφορµή 
το facelift η οθόνη θα µπορούσε να µην έχει µόνο το στιλ ενός 
tablet αλλά και τη λειτουργία του (δηλαδή έλεγχο µε αφή). Κατά τα 
υπόλοιπα, η A 180 d προσφέρει καλούς χώρους για τους επιβάτες, 
έχει ένα καλό πορτµπαγκάζ στα 341 λίτρα και θα βολέψει µια οικο-
γένεια µε λογικές απαιτήσεις.
Αν και το µοντέλο της δοκιµής µας φορούσε 17άρες ζάντες µε χα-
µηλοπρόφιλα ελαστικά, µπορείς να αντιληφθείς τη βελτίωση της 
ανάρτησης ως προς το φιλτράρισµα των ανωµαλιών. Παραµένει 
σφιχτή, ώστε να µην αλλοιωθεί το σπορ στοιχείο, αλλά είναι αισθη-

τά καλύτερη σε απόσβεση, µεταφέροντας λιγότερα απ’ όσα «διαβά-
ζει» µέσα στην καµπίνα. Η θέση οδήγησης είναι εξαιρετική, ενώ 
την ακρίβεια του τιµονιού (ίσως και λίγο υπερβολική σε αµεσότητα 
για τον χαρακτήρα της µικρής ντίζελ) θα τη ζήλευε ακόµη κι ένα 
σπορ κουπέ.
Για το τέλος αφήσαµε ίσως το µεγαλύτερο κίνητρο –µετά τη σχεδί-
αση– για την απόκτηση της συγκεκριµένης A 180 d. Αυτό δεν είναι 
άλλο από τον εξαιρετικό πετρελαιοκινητήρα των 1.500 κ.εκ. –ναι, 
αυτός της Renault– που αποδίδει 109 άλογα και που σε µεικτές 
συνθήκες κίνησης δεν καταναλώνει πάνω από 6 λίτρα / 100 χλµ. 
Εδώ, τη µετάδοση στους µπροστινούς τροχούς αναλαµβάνει το δι-
πλόδισκο κιβώτιο 7G-DCT, που µπορεί να µην είναι υπόδειγµα στα 
κατεβάσµατα, αλλά τη δουλειά του την κάνει µια χαρά µε οµαλές 
αλλαγές σχέσεων.
Ακόµη καλύτερα το κιβώτιο λειτουργεί στην επιλογή Sport, βελτι-
ώνοντας ως ένα σηµείο τις ούτως ή άλλως ικανοποιητικές επιδό-
σεις (µην ξεχνάµε τη χωρητικότητα του µοτέρ). Αλλά αν το ζητού-
µενο είναι η νορµάλ και οικονοµική οδήγηση, τότε υπάρχει και πιο 
χαλαρή, Eco λειτουργία. Και αν θέλετε ακόµη µεγαλύτερη οικονο-
µία στην τσέπη σας, τότε µπορείτε να παραλείψετε το κιβώτιο 7G-
DCT, για να γλιτώσετε τα 2.564 ευρώ που κοστίζει. Και αν µε ρω-
τούσατε, θα σας απαντούσα πως µια χαρά είναι και το µηχανικό 
εξάρι…

NIKOΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

MERCEDES-BENZ Μ
ετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια κυκλοφορίας η τω-
ρινή γενιά της A-Class πέρασε από ένα επιτακτικό 

τά καλύτερη σε απόσβεση, µεταφέροντας λιγότερα απ’ όσα «διαβά-
ζει» µέσα στην καµπίνα. Η θέση οδήγησης είναι εξαιρετική, ενώ 

από
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MERCEDES-BENZ 

A 180 D RETWEET!



ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ∆Ο ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ       

SERVICE
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Τα πιοαξιόπιστα 
 κάθε κατηγορίας

µεταχειρισµένα

ΜΙΝΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΙΝΙ
από 0 έως 50.000 χλμ.:  Τoyota Yaris, Audi A1, Suzuki Swift, Toyota iQ, Mazda 2  
από 50.000 έως 100.000 χλμ.:  Mercedes B-Class, Audi A1, Toyota iQ, Suzuki Swift, Mazda 2, VW Polo
από 100.000 έως 150.000 χλμ.: Mazda 2, VW Polo, Ford Fiesta, Toyota Yaris, Seat Ibiza

ΜΙΚΡΟ- ΜΕΣΑΙΑ
από 0 έως 50.000 χλμ.:   Honda Civic, Hyundai i30, BMW 1, Toyota Prius, Mazda 3
από 50.000 έως 100.000 χλμ.: BMW 1, Mazda 3, Citroen C4/ DS4, Toyota Prius (2003), Toyota Prius (2009)
από 100.000 έως 150.000 χλμ.: Toyota Prius (2003), Ford Focus, Opel Astra, VW Golf VI, VW Jetta

Ό
πως κάθε χρόνο έτσι 
και φέρος η Dekra 
-γερµανική εταιρεία 
που δραστηριοποιείται 

στα ΚΤΕΟ- ανακοίνωσε τη λίστα 
µε τα πιο αξιόπιστα µεταχειρι-
σµένα. Για την κατάταξή τους 
χρησιµοποιείται καταρχήν το 
µέγεθος του αµαξώµατός του 
και στη συνέχεια τα χιλιόµετρα 
που έχουν στο κοντέρ τους. Εδώ 
οι κατηγορίες είναι συνολικά 
τρεις: από 0 έως 50.000 χιλιό-
µετρα, από 50.000 έως 100.000 
χιλιόµετρα και από 100.000 έως 
150.000 χιλιόµετρα.   
Προκειµένου να προκύψει η 
κατάταξη αυτή η Dekra αξιοποι-
εί τα στατιστικό δεδοµένα που 
συλλέγονται από τους ελέγχους 
αυτοκινήτων στα ΚΤΕΟ της. Μά-
λιστα προκειµένου να αξιολο-
γηθεί ένα µοντέλο θα πρέπει να 
έχει ελεγχθεί τουλάχιστον 1.000 
φορές. 
Τα 5 πρώτα λοιπόν για κάθε επι-
µέρους κατηγορία για τη χρονιά 
που πέρασε έχουν ως εξής:    
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ΜΕΣΑΊΑ
από 0 έως 50.000 χλμ.:   Volvo S60/ V60, Mercedes C-Class, Audi A4, BMW 3/ GT, Toyota Avensis
από 50.000 έως 100.000 χλμ.: Volvo S60/ V60, Audi A4, Audi A5, BMW 3/ GT, Mercedes C-Class
από 100.000 έως 150.000 χλμ.: BMW 3/ GT, Audi A5, Audi A4, Mercedes C-Class, Seat Exeo

ΜΕΓΑΛΑ
από 0 έως 50.000 χλμ.:   Mercedes CLS, Mercedes E-Class, Audi A6, Mercedes S-Class, Volvo S80/ V70/ XC70 
από 50.000 έως 100.000 χλμ.: Mercedes CLS, Audi A6, Audi A7, Mercedes E-Class, VW Phaeton
από 100.000 έως 150.000 χλμ.: Audi A6, Mercedes E-Class, BMW 5/ GT, Skoda Superb, Volvo S80/ V70/ XC70

ΣΠΟΡ/ ΚΑΜΠΡΊΟ
από 0 έως 50.000 χλμ.: Mercedes SLK, BMW Z4, BMW 6, Porsche 911, Audi TT
από 50.000 έως 100.000 χλμ.: BMW Z4, Audi TT, Porsche 911, BMW 6, Mercedes SL
από 100.000 έως 150.000 χλμ.: Audi TT, VW Scirocco, VW EOS, Mercedes SL, Porsche Boxster/ Cayman

SUV
από 0 έως 50.000 χλμ.: Mercedes M-Class, Mercedes GLK, Volvo XC60, Audi Q5, Mitsubishi ASX
από 50.000 έως 100.000 χλμ.: Mercedes M-Class, Audi Q5, Audi Q3, Mercedes GLK, Volvo XC60
από 100.000 έως 150.000 χλμ.: Audi Q5, Volvo XC60, Mercedes GLK, BMW X1, BMW X3

ΠΟΛΥΜΟΡΦΊΚΑ (MPV)
από 0 έως 50.000 χλμ.: Mercedes B-Class, Ford C-Max, Hyundai iX20, Mazda 5, Toyota Verso
από 50.000 έως 100.000 χλμ.: Mercedes B-Class, Opel Meriva, For C-Max, Toyota Verso, Seat Alhambra
από 100.000 έως 150.000 χλμ.: VW Sharan, Renault Scenic, Toyota Corolla Verso, VW Golf Plus, Ford Galaxy/ S-Max

ΒΑΝ/ ΑΓΡΟΤΊΚΑ
από 0 έως 50.000 χλμ.: Opel Combo, Mercedes Viano/ Vito, VW Amarok, Nissan NV200, Skoda Roomster
από 50.000 έως 100.000 χλμ.: VW Amarok, Mercedes Viano/ Vito, Fiat Doblo, Skoda Roomster, Peugeot Partner 
από 100.000 έως 150.000 χλμ.: Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Mercedes Viano/ Vito, VW Caddy, VW T4 



ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΜΕ ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΕΣ, 
ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΠΑΤΑΓΩ∆ΕΙΣ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ. 

ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ 
ΜΕΓΑΛΕΣ «ΠΑΤΑΤΕΣ».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ       
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ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΥ ∆ΕΝ ΗΘΕΛΕ 
ΚΑΝΕΙΣ

Πού οφείλεται η αποτυχία, από τη στιγμή που υπάρχουν οι καλύτερες προθέσεις; Σίγουρα όχι στο ότι δεν άρεσαν στους υποψήφιους αγοραστές γιατί δεν 
τα κατάλαβαν. Το πιο σύνηθες είναι ο συνδυασμός επιλογών που αν τις εξετάσεις αποστασιοποιημένα, κάτι που εξασφαλίζει ο χρόνος, έκαναν μπαμ από την 

αρχή ότι οδηγούν στην καταστροφή. Ας δούμε τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα.

ALFA ROMEO 
ARNA
Εσείς, αν είχατε να παντρέ-
ψετε ένα ιαπωνικό και ένα ι-
ταλικό µοντέλο, τι θα κάνατε; 
Σε ποσοστό 100% θα χρησι-
µοποιούσατε το ιταλικό 
design χωρίς καν να το σκε-
φτείτε και θα ποντάρατε στην 
ιαπωνική ποιότητα και αξιο-
πιστία. Για το Arna οι άνθρω-
ποι των Alfa Romeo και 
Nissan που συνεργάστηκαν 
έκαναν ακριβώς το αντίθετο, 
υπογράφοντας την καταδίκη 
του άµα τη εµφανίσει του.

AMC GREMLIN
Το πιο επιτυχηµένο πάνω 
του είναι το όνοµά του, κα-
θώς χαρακτηρίζει πλήρως 
το design του. ∆υνατό του 
σηµείο το πίσω µέρος του, 
που µοιάζει σαν να έφαγε 
κλοτσιά µε κουντεπιέ γίγα-
ντα.

CITROEN SM
Ακόµα ένα µοντέλο µε ό-
νοµα που το χαρακτηρίζει 
πλήρως, καθώς µόνο σα-
δοµαζοχιστές θα αγόραζαν 
ένα αυτοκίνητο που στην 
ουσία ήταν ακίνητο. Κυρί-
ως λόγω του κινητήρα της 
Maserati, που τη δεκαετία 
του ’70 ανήκε στη Citroën, 
ο οποίος ήταν η επιτοµή 
της αναξιοπιστίας. Ακο-
λουθούσαν όλα τα υπόλοι-
πα, από τα ηλεκτρικά µέ-
χρι την υγροπνευµατική 
ανάρτηση. Κρίµα, γιατί εί-
χε προοπτικές.

FORD EDSEL
Ήταν η µεγάλη ελπίδα της 
Ford στα τέλη της δεκαε-
τίας του ’50. Κατέληξε η 
µεγάλη ντροπή της και 
µάλιστα διαχρονικά. Χα-
ρακτηριστικό αισθητικό 
στοιχείο του η µάσκα που 
έµοιαζε µε αιδοίο, κάτι 
που δεν το βοήθησε κα-
θόλου σε µια Αµερική 
που τότε ήταν κάτι παρα-
πάνω από συντηρητική.

ΚΑΝΕΙΣ
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NSU RO 80
Από τα πιο σηµαντικά αλλά και τα πιο αναξιόπιστα µοντέλα της ιστορίας του αυτοκινήτου. Ο 
Wankel του µπορεί να ήταν µεγαλειώδης ως σύλληψη, αλλά ήθελε τόση βενζίνη, που θα σόκαρε 
ακόµη και Τεξανό πετρελαιά. Μαζί µε αντίστοιχες ποσότητες λαδιού, που θα στέρευαν την παρα-
γωγή της Μεσσηνίας. Στην ουσία, το Ro 80 έβαλε το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της NSU.

SUZUKI XC90
Θα παίρνατε ποτέ ένα δίθυρο και διθέσιο τζιπ, µε κοντό µεταξόνιο, οροφή targa και αµάξωµα 
τριών όγκων; Όχι, ε; Μαζί σας συµφωνεί το καθολικό ποσοστό των ανθρώπων που αγοράζουν 
αυτοκίνητα, οπότε το µέλλον του XC90 ήταν προδιαγεγραµµένο ευθύς εξαρχής.

DELOREAN DMC12
Εµφάνιση super car, επιδόσεις φτηνού µικρoµεσαίου, καθότι ο κινητήρας του απέδιδε το πολύ 150 
ίππους –120 στις ΗΠΑ–, ενώ αν δεν υπήρχε η ταινία «Επιστροφή στο µέλλον» δεν θα το θυµόταν 
κανείς. Το περίεργο είναι ότι η οµώνυµη εταιρεία, που υπάρχει αλλά δεν έχει καµία σχέση µε την 
αρχική, θέλει να πουλήσει καινούργια DMC12 από το στοκ που έχει περισσέψει από τότε…

FIAT MULTIPLA
Μία από τις πιο περίεργες και θλιµµένες µούρες της παγκόσµιας αυτοκινητοβιοµηχανίας. Και ένα 
από τα πιο έξυπνα και πρακτικά εσωτερικά, που µε αυτή την εξωτερική εµφάνιση πήγε στράφι. 
Στο facelift του οι Ιταλοί προσπάθησαν να µαζέψουν λίγο την κατάσταση αλλά το Multipla ήταν 
ήδη στον πάτο.

JAGUAR X-TYPE
Ένα αυτοκίνητο που δεν άξιζε να έχει το σήµα της Jaguar, µια και δεν διέθετε τίποτε από το 
class των άλλων µοντέλων της. Αυτά παθαίνει κανείς αν προσπαθεί να φτιάξει ένα πολυτελές 
µοντέλο αντιµετωπίζοντάς το ως puzzle, παίρνοντας κοµµάτια από δω κι από κει.

SSANGYONG 
RODIUS
Θέλουµε να γνωρίσουµε τον άνθρωπο που το σχεδίασε. Πρέπει να είναι περίεργο τυπάκι. Και 
αυτόν που το ενέκρινε και έδωσε το πράσινο φως για την παραγωγή του. Αυτός κι αν πρέπει να 
έχει περίεργα γούστα…
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