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PORSCHE 
PANAMERASUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T
• Νέα Mercedes GLC Coupé
• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 
BlueHDI 100 
στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 
οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 
››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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Υπερπολυτελές αλλά και πιο κοµψό το εσωτερικό της νέας Panamera, 
µε την αεροπορικού τύπου κεντρική κονσόλα και τον χαρακτηριστικό επιλογέα 

για το αυτόµατο κιβώτιο.





› Ο Patrice Ratti, το αφεντικό της Renault Sport, δήλωσε στο 
Auto Express πως το νέο Megane RS θα είναι αποκλειστικά 

προσθιοκίνητο και εξαιρετικά γρήγορο για το Nürburgring.
Παρόλο που το νέο Renault Megane RS θα εξοπλίζεται µε 
δίλιτρο µοτέρ που θα αποδίδει κάτι παραπάνω από 300 άλογα, ο 
Ratti δήλωσε πως θα είναι εξαιρετικά ελαφρύ και καλοστηµένο 
για να καταρρίψει το ρεκόρ του VW Golf GTI Clubsport S και να 
ανακτήσει τον άτυπο τίτλο του ταχύτερου προσθιοκίνητου hatch 
στην Πράσινη Κόλαση. «Το τωρινό Megane RS είναι ταχύτερο 
στις στροφές, αλλά χρειάζεται περισσότερη δύναµη στις ευθείες», 
είπε ο Ratti, «κάτι το οποίο θα φροντίσουµε να βελτιώσουµε στο 
επόµενο Megane RS». Το νέο top Megane θα είναι µόνο 
πεντάθυρο, θα έχει ανάλογη RS εµφάνιση και στήσιµο, πέρα από 
το αυτόµατο διπλοσύµπλεκτο πιθανότατα θα υπάρξει και επιλογή 
για µηχανικό 6άρι κιβώτιο, θα έχει ενεργητική τετραδιεύθυνση 
και αρκετές άλλες βελτιώσεις, ώστε να αναδειχθεί ξανά ο 
βασιλιάς στην περιβόητη πίστα του Nürburgring.

Νέα Porsche Panamera
για γερά πορτοφόλια 

Ανανέωση για την Toyota Corolla

›
H δηµοφιλής Corolla περνά από ένα διακριτικό facelift, ώστε να 
συνεχίσει ανανεωµένη την πορεία της έναντι του ανταγωνισµού.

Στο πλαίσιο ενός τυπικού facelift οι αλλαγές στην Toyota Corolla είναι 
µικρής έκτασης και αφορούν τη µάσκα, τους νέους προβολείς µε τα 
LED φώτα ηµέρας και τον επανασχεδιασµένο προφυλακτήρα, ενώ 
πίσω έχει αλλάξει ο εσωτερικός σχεδιασµός των φώτων. Στο 
εσωτερικό έχει εµπλουτιστεί ο εξοπλισµός µε συστήµατα 
υποβοήθησης του οδηγού, καθώς και µε ένα νέο σύστηµα 
infotainment µε οθόνη αφής στην κεντρική κονσόλα. Από κει και 
πέρα, σε κάποιες αγορές, όπως π.χ. στη γερµανική, η γκάµα θα 
περιοριστεί σε έναν µόνο κινητήρα, τον τετρακύλινδρο βενζίνης των 
1.600 κ.εκ. και των 132 ίππων, ο οποίος θα είναι διαθέσιµος µε 
µηχανικό ή αυτόµατο κιβώτιο CVT.
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Η ν έ α ,  2 η  κ α τ ά  σ ε ι ρ ά ,  γ ε ν ι ά  τ η ς 
λιµουζίνας της Porsche έχει αποκτήσει 
µ ια πιο  δυναµική εµφάνιση –είναι 

πλέον λίγο πιο χαµηλή, στα 1,427 µέτρα– 
διατηρώντας ωστόσο το χαρακτηριστικό στιλ 
του αµαξώµατός της. Αυτό έχει µεγαλώσει 
ελαφρώς σε µήκος (+34 χιλιοστά, το σύνολο 
σχεδόν 5,05 µέτρα), έχει πλέον µικρότερους 
προβόλους και πιο έντονες ακµές, ενώ τα 
στενόµακρα πίσω φώτα παραπέµπουν στην 

τελευταία εκδοχή της 911.
Η βάση της νέας Porsche Panamera είναι το 
µεταβλητό πλαίσιο MSB που µειώνει το βάρος 
έως και κατά 50 κιλά –η 4S ζυγίζει από 1.850 
κιλά, ενώ η turbo και η 4S Diesel 1.995 και 
2.050 αντίστοιχα– και χρησιµοποιείται ήδη 
στην Bentley Bentayga και στο Audi Q7. Μια 
ενδιαφέρουσα λεπτοµέρεια, που έχει να κάνει 
και µε το νέο πλαίσιο, είναι το πιο χαµηλό, 
κατά 7,7 εκατοστά, κατώφλι του πορτµπαγκάζ, 

Επίσηµο: Με 300+ άλογα 
και κίνηση µπροστά το 
νέο Renault Megane RS

ΝΕΑ



Το νέο Audi Q5 θα ξεκινά από τα 
1.400 κ.εκ.!

›
Η βασική έκδοση της νέας γενιάς Q5, που θα κάνει πρεµιέρα αρχές 
Οκτωβρίου στο Παρίσι, θα είναι η 1.4 TFSI µε τα 150 άλογα.

Ακολουθώντας την πεπατηµένη, το νέο Q5, που θα ξεκινήσει να πωλείται 
από τα τέλη του έτους, θα διατηρήσει τις ίδιες βασικές σχεδιαστικές 
γραµµές. Ως ένα σηµείο η εξωτερική εµφάνιση θα είναι συγκρατηµένη, 
όπως και στην περίπτωση του νέου A4, ενώ από πλευράς διαστάσεων το 
νέο Q5 θα µεγαλώσει ελαφρώς, φτάνοντας τα 4,67 µέτρα (+4 εκατοστά). 
Επίσης, µε το νέο A4 θα µοιράζεται το πλαίσιο MQB, που θα έχει ως 
αποτέλεσµα µείωση του βάρους έως 70 κιλά, ενώ από αυτό (το Α4) θα 
προέρχονται και οι κινητήρες.
Έτσι, για πρώτη φορά στην πορεία του Q5 θα υπάρξει κάτω από το καπό 
µοτέρ στα 1.400 κ.εκ. µε 150 άλογα, ενώ από κει και πέρα θα υπάρχει ο 
2.0 TFSI µε 190 ή 252 άλογα. Στους ντίζελ ο 2.0 TDI θα αποδίδει από 150 
έως και 190 ίππους, ο 3.0 TDI θα είναι στους 218 και 272 ίππους, ενώ θα 
υπάρχει και η top εκδοχή RS Q5 που θα διαφοροποιείται οπτικά και θα 
αποδίδει 400 άλογα από τον πεντακύλινδρο βενζίνης των 2.500 κυβικών.
Η νέα γενιά του Audi Q5 θα κατασκευάζεται στο νέο εργοστάσιο της 
µάρκας στο Μεξικό, ενώ η αεροδυναµική του θα είναι κορυφαία για την 
κατηγορία, καθώς ο συντελεστής οπισθέλκουσάς του θα είναι µόλις 0,30. 
Το νέο Q5 θα διαθέτει όλα τα σύγχρονα συστήµατα ασφάλειας και 
υποβοήθησης του οδηγού, καθώς και νέο σύστηµα infotainment µε 
δυνατότητες πλήρους ενσωµάτωσης smartphone.
Αξίζει να σηµειωθεί πως µέσα στο 2017 θα λανσαριστεί και η plug-in 
υβριδική έκδοση, ενώ το 2018 θα δούµε και φουλ ηλεκτροκίνητη που θα 
λέγεται Q6 και θα βασίζεται στο νέο, ειδικό για ηλεκτροκίνητα µοντέλα, 
πλαίσιο MEB του οµίλου VW.
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το µέγεθος του οποίου φτάνει πλέον τα 495 
λίτρα, που είναι 55 περισσότερα σε σχέση µε την 
1η γενιά.
Γενικά, πάντως, οι χώροι στο εσωτερικό είναι 
µ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ι ,  χ ά ρ η  κ α ι  σ  τ η ν  α ύ ξ η σ η  τ ο υ 
µεταξονίου κατά 3 εκατοστά, ενώ στον διάκοσµο 
κυριαρχεί η µεγάλη οθόνη αφής των 12,3 ιντσών 
στην κεντρική κονσόλα για τη νέα γενιά του PCM 
( P o r s c h e  C o m m u n i c a t i o n  M a n a g e m e n t ) . 
Οθόνες αφής υπάρχουν και για τους δύο που 

κάθονται πίσω, ενώ η κονσόλα αυτή καθαυτή 
είναι, όπως και στην 1η γενιά, εντυπωσιακά 
φαρδιά, µε έναν σχετικά ογκώδη επιλογέα και 
µια σειρά από διακόπτες αφής. Σχεδιαστικό 
highlight είναι και οι δύο ποτηροθήκες στην 
κονσόλα, που όταν δεν χρησιµοποιούνται 
λειτουργούν ως υποβραχιόνιο, ενώ ο πίνακας 
οργάνων έχει στο κέντρο του ένα αναλογικό 
στροφόµετρο και δύο οθόνες 7 ιντσών µε 
πολλαπλές ενδείξεις.
Η Panamera turbo κινείται από τον νέο bi-
turbo V8 των 4.000 κυβικών, που αποδίδει 
550 ίππους και  770 Nm, µε το  0-100 να 
έρχεται,  µε το Sport Chrono, σε µόλις 3,6 
δεύτερα. Η βασική έκδοση είναι η V6 2.9 µε 
440 άλογα, 550 Nm και 0-100 σε 4,2 δεύτερα 
(τελική 289 χλµ./ώρα).  Τελευταία και πιο 
οικονοµική από πλευράς κατανάλωσης η 4S 
Diesel µε τον bi-turbo V8 των 422 ίππων και 
των 850 Nm, που επιτρέπει στην Porsche να 
κ ά ν ε ι  λ ό γ ο  γ ι α  τ η ν  π ι ο  γ ρ ή γ ο ρ η 
πετρελαιοκίνητη λιµουζίνα του κόσµου, µια 
και το 0-100 ολοκληρώνεται σε 5,7 δεύτερα 
και η τελική φτάνει τα 285 χλµ./ώρα, την ίδια 
στιγµή που η επίσηµη µέση κατανάλωση είναι 
5,7 λίτρα για κάθε 100 χιλιόµετρα.



Γιατί το Fiat Topolino 
είναι τόσο σηµαντικό;

›
Φέτος ένα από τα πιο αναγνωρίσιµα 
αυτοκίνητα στην ιστορία της Fiat, το 500 

Topolino, κλείνει 80 χρόνια ζωής, µια και 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1936.
Πέρα όµως από αναγνωρίσιµο, το 500 Topolino 
είναι και ιδιαίτερα σηµαντικό, µια και ουσιαστικά 
έκανε τα αυτοκίνητα προσιτά σε ένα σαφώς πιο 
µεγάλο κοινό από αυτό που µπορούσε µέχρι τότε 
να αποκτήσει ένα, κατ’ αρχάς στην Ιταλία.
Το Topolino ήταν ουσιαστικά ένα προσωπικό µέσο 
µεταφοράς, κατασκευαζόταν έως το 1955 και οι 
µονάδες του θα µπορούσαν να είναι πολύ 
παραπάνω από τις 520.000, αν δεν µεσολαβούσε ο 
Β΄ Παγκόσµιος. Ενδιαφέρον είναι πως ήταν 
διαθέσιµο µε 4 διαφορετικά αµαξώµατα, την ίδια 
στιγµή που το µήκος του δεν ξεπερνούσε τα 3,24 
µέτρα.
Το µοτεράκι του, των 569 κυβικών, ήταν 
τετρακύλινδρο, τοποθετηµένο µπροστά και κινούσε 
τους πίσω τροχούς, ενώ απέδιδε 13 άλογα που του 
εξασφάλιζαν µια τελική ταχύτητα 85 χλµ./ώρα. Ο 
αρχικός στόχος ήταν να κοστίζει 5.000 λίρες, αλλά 
όταν παρουσιάστηκε κόστιζε σχεδόν τα διπλάσια.

›
Το νέο Citroën C3 θα είναι διαθέσιµο προς τα 
τέλη του έτους, ενώ αρχές Οκτωβρίου έχει 

προγραµµατιστεί η πρώτη του επίσηµη εµφάνιση 
στο κοινό, στο σαλόνι του Παρισιού.

Η γαλλική εταιρεία παρουσίασε και επίσηµα 
το νέο C3, που κερδίζει τις εντυπώσεις µε την 
α λ ά  C 4  C a c t u s  σ χ ε δ ί α σ ή  τ ο υ  µ ε  τ α 
χαρακτηριστικά airbumps στις πόρτες και 
γενικότερα το κοµψό και νεανικό σύνολό του. 
Το  µήκος  του  αµαξώµατος  βρ ίσκετα ι 
ελάχιστα κάτω από τα 4 µέτρα (στα 3,99 για 
την ακρίβεια), ενώ το πλάτος έχει αυξηθεί 
κατά 2 εκ. (στα 1,75 µέτρα), µε το ύψος να 

έ χ ε ι  µ ε ι ω θ ε ί  κ α τ ά  4  ε κ .  Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ά , 
ξεχωρίζουν τα πίσω φωτιστικά σώµατα µε το 
3D στιλ, οι µαύρες εµπρός και µεσαίες 
κολόνες, οι τρεις χρωµατικοί συνδυασµοί της 
οροφής, το κόκκινο ή µαύρο περίγραµµα των 
airbumps, οι 36 διαφορετικές βαφές του 
αµαξώµατος κ.ά.
Το µικρότερο ύψος µπορεί να συµβάλει σε µια πιο 
κόµπακτ εικόνα, αλλά το αυξηµένο κατά 7 εκ. µεταξόνιο 
(συνολικά στα 2,540 µέτρα) αναµένεται να λειτουργεί 
υπέρ των χώρων για τους επιβάτες και ειδικά για τους 
πίσω. Το πορτµπαγκάζ έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 
300 λίτρων, ενώ αρκετοί είναι και οι χώροι για 

µικροαντικείµενα στο εσωτερικό.
Μοντέρνα και γουστόζικη η µίνιµαλ άποψη του 
ταµπλό µε την touch-screen 7΄΄ που 
υποστηρίζει πλήρη διασύνδεση µε smartphone, 
ε ν ώ  υ π ά ρ χ ο υ ν  α ρ κ ε τ ο ί  σ υ ν δ υ α σ µ ο ί 
εξατοµίκευσης. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι η 
στάνταρ ενσωµατωµένη κάµερα στον εσωτερικό 
καθρέφτη που καταγράφει ό,τι συµβαίνει 
µπροστά από το C3 και σε γωνία 120 µοιρών, 
ενώ υπάρχουν και αρκετά από τα σύγχρονα 
συστήµατα υποβοήθησης του οδηγού 
(διατήρηση λωρίδας, αισθητήρας αναγνώρισης 
κόπωσης οδηγού κ.λπ.).

Η γκάµα των κινητήρων περιλαµβάνει τις 
γνωστές τρικύλινδρες εκδόσεις βενζίνης, στη 
β ά σ η  τ ω ν  ο π ο ί ω ν  σ υ ν α ν τ ά µ ε  τ ο υ ς 
ατµοσφαιρικούς PureTech των 1.000 και 
1.200 κ.εκ. µε 68 και 82 ίππους αντίστοιχα. 
Ψηλότερα τοποθετείται ο turbo των 1.200 
κ.εκ. µε 110 άλογα, όπως και ο ντίζελ 1.6 HDI 
BlueTEC µε 75 και 100 ίππους. Οι δύο 
τελευταίες εκδόσεις έχουν σύστηµα Start/
Stop, στην πορεία θα προστεθεί και ένα 
αυτόµατο κιβώτιο 6 σχέσεων,  ενώ θα 
υπάρξουν ενδεχοµένως και πιο σπορ C3 µε 
τον ισχυρότερο PureTech των 130 ίππων.

Σικ σε όλα του το νέο Citroën C3
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Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΗΘΙΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΑ 
ΠΛΑΣΜΕΝΟΣ…

Τραστ 
στα φορτηγά 
και χειραγώγηση 
τιµών χάλυβα

Η αυτοκινητοβιοµηχανία, λοιπόν, δεν είναι ένας όµορφος κόσµος, ηθικός, 
αγγελικά πλασµένος, είναι όµως ένας κόσµος στον οποίο παίζονται πολλά 
χρήµατα. Και από τη στιγµή που τα ποσά είναι µεγάλα, µεγάλος είναι και ο 
πειρασµός αυτά να γίνουν ακόµη µεγαλύτερα, µε διαδικασίες που όχι µόνο 

δεν είναι σύµφωνες µε την επιχειρηµατική ηθική αλλά είναι και παράνοµες µε βάση 
τους νόµους και τις διατάξεις της Ε.Ε.
Ποιες µπορεί να είναι αυτές οι διαδικασίες; Για παράδειγµα, η συνεννόηση µεταξύ 
εταιρειών σχετικά µε τον καθορισµό παραπλήσιων τιµών για τα προϊόντα τους. Τιµών 
που κινούνται σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε αυτές που θα ίσχυαν αν 
εφαρµόζονταν οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς και οι οποίες φυσικά λειτουργούν 
εις βάρος των καταναλωτών.
Αυτό λέγεται και τραστ και αυτό ακριβώς είχαν κατά νου οι ισχυροί άντρες των κατα-
σκευαστών φορτηγών ήδη από το 1997 και έπρατταν επί 14 ολόκληρα χρόνια, µέχρι 
που τους πήραν, φέτος, είδηση οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Ε.Ε. Και επέβαλαν συνο-
λικά πρόστιµα ύψους 2,93 δισ. ευρώ στις Iveco, DAF, Volvo/ Renault και Daimler 
(Mercedes), οι οποίες έρχονταν σε συνεννόηση µεταξύ τους και καθόριζαν τις τιµές 
των µεσαίων και µεγάλων φορτηγών. Παράλληλα, καθόριζαν τον χρόνο παρουσία-
σης αντιρρυπαντικών τεχνολογιών, ενώ µετακυλούσαν το κόστος στους καταναλω-
τές.
Από τις κινήσεις τους ζηµιώθηκαν περισσότεροι από 600.000 επαγγελµατίες πανευ-
ρωπαϊκά, ενώ το µεγαλύτερο πρόστιµο, ύψους 1 δισ. ευρώ , καλείται να πληρώσει η 
Mercedes. Τα πρόστιµα θα ήταν ακόµη πιο υψηλά αν οι εταιρείες δεν παραδέχονταν 
την ενοχή τους, ενώ γλίτωσε η MAN, εταιρεία του οµίλου Volkswagen που βοήθησε 
στην αποκάλυψη του καρτέλ. Αντίθετα, συνεχίζονται οι έρευνες για την άλλη εταιρεία 
του ίδιου οµίλου, τη Scania.
Ενδιαφέρον είναι πως εννέα στα δέκα φορτηγά που πωλούνται στην Ευρώπη προέρ-
χονται από τις συγκεκριµένες εταιρείες.
Το δεύτερο σκάνδαλο το έφερεστην επικαιρότητα το Bloomberg και αφορά τη δηµιουρ-
γία ενός άλλου τραστ για την προµήθεια χάλυβα σε πολύ πιο χαµηλές τιµές –στην Ε.Ε. 
προβλέπεται µια στάνταρ «ισοτιµία»– για έξι συνολικά εταιρείες, ανάµεσα στις οποίες οι 
BMW, Mercedes και Volkswagen. Εκτός από τους παραπάνω κατασκευαστές ελέγ-
χθηκαν και µεγάλοι προµηθευτές εξαρτηµάτων, όπως η Robert Bosch GmbH και η ZF 
Friedrichshafen AG, ενώ η έκτη εταιρεία που εµπλέκεται δεν κατονοµάζεται.
Αν το πόρισµα βρει «ένοχες» τις εµπλεκόµενες εταιρείες, θα υπάρξουν και υψηλά 
πρόστιµα επί του ετήσιου τζίρου, ενώ, σύµφωνα µε την Παγκόσµια Ένωση Χάλυβα, 
για κάθε όχηµα (συµπεριλαµβάνονται και τα βαρέος τύπου) απαιτούνται κατά µέσο 
όρο 900 κιλά ατσαλιού. 

ΣΚΑΝ∆ΑΛΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
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Αυτή είναι η
LaFerrari Aperta!

ΝΕΑ

›
Η ανοιχτή εκδοχή της σούπερ LaFerrari  θα 
πραγµατοποιήσει την πρεµιέρα της τον Οκτώβριο στο 

σαλόνι του Παρισιού.
Η  F e r r a r i  έ δ ω σ ε  σ τ η  δ η µ ο σ ι ό τ η τ α  τ ι ς  π ρ ώ τ ε ς 
φωτογραφίες της LaFerrari Aperta, µε την ειδοποιό 
διαφορά να εντοπίζεται στο προσθαφαιρούµενo κάρµπον 
κοµµάτι της hard-top οροφής ή στη µαλακή soft-top, αν 

το επιθυµεί ο πελάτης. Στα σηµεία έχουν γίνει ειδικές 
ενισχύσεις και βελτιώσεις ώστε να διασφαλιστεί  η 
στρεπτική δυσκαµψία του πλαισίου στα επίπεδα της 
κουπέ, ενώ το υβριδικό σύστηµα πρόωσης παραµένει 
ως έχει, µε τον V12 των 800 ίππων να υποβαστάζεται 
από τον ηλεκτροκινητήρα των 120 kW (συνολική ισχύς 
στα 963 άλογα) .  Η αποκάλυψη των πρώτων τριών 

επίσηµων φωτογραφιών έγινε µε τον Sergio Marchionne 
να δηλώνει πως οι πελάτες έχουν ήδη ενηµερωθεί. 
Προφανώς η παραγωγή θα είναι σαφώς µικρότερη από 
τις 499 κουπέ LaFerrari και η τιµή αρκετά πάνω από το 
περίπου 1 εκατ. ευρώ (φήµες µιλούν για 3,5 εκατ.!). Και, 
όπως ίσως σωστά µαντέψατε, όλες οι LaFerrari Aperta 
έχουν ήδη καπαρωθεί.

›
Το πράσινο φως δόθηκε και η βρετανική φίρµα έχει ξεκινήσει να δουλεύει 
πάνω στη διάδοχο της σούπερ σπορ McLaren F1, όπως αναφέρει το περιοδικό 

«Autocar».
Το επόµενο µεγάλο γεγονός στα hypercars αναµένεται να είναι η νέα McLaren F1 και 
ελπίζουµε να είναι κάποιο πραγµατικά νέο µοντέλο και όχι εξέλιξη ενός τωρινού. 
Τουλάχιστον αυτό επιβάλλεται για το αυτοκίνητο που σχεδίασε ο Gordon Murray και 
που έχτισε τον δικό του µύθο όταν ήµασταν πιτσιρικάδες µε τις τοιχοκολληµένες 
αφίσες στα δωµάτιά µας.
Έτσι, η νέα McLaren F1, που θα παρουσιαστεί το 2018, θα έχει και πάλι τριθέσια 
διάταξη –µε τον οδηγό στο µέσο, όπως και η διάσηµη πρόγονος–, ενώ δεν θα λείπει η 
χαρακτηριστική εισαγωγή αέρα στην οροφή. Για να γίνουν όλα αυτά θα τροποποιηθεί 
το κάρµπον πλαίσιο Monocell ή Monocage, ενώ ο κινητήρας θα είναι ο γνωστός V8 
των 3.800 κ.εκ. µε τα διπλά turbo, που κινεί όλα τα µοντέλα της McLaren.
Για την περίσταση θα αποδίδει  πάνω από 700 ίππους –χωρίς τη βοήθεια 
ηλεκτροκινητήρα–, ενώ θα υπάρχει ηλεκτρονικά ελεγχόµενη ανάρτηση µε ενεργητικά 
αµορτισέρ και ένα high-tech εσωτερικό µε όλα τα σύγχρονα κοµφόρ, που θα 
παραπέµπει σε… µαχητικό τζετ! Για την τιµή, αφήστε το καλύτερα, αφού η παραγωγή 
της νέας McLaren F1 θα περιοριστεί σε µόλις 64 αυτοκίνητα. Όση ακριβώς και η 
παραγωγή της ορίτζιναλ McLaren F1…

Έρχεται το 2018 η θρυλική McLaren F1!



ΝΕΟ 
SEAT 
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CUPRA
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Τα νούµερα λένε την αλήθεια και για το SEAT 
Ibiza Cupra σκιαγραφούν ένα απόλυτα θελκτικό 
και επιθυµητό προφίλ. Στη συγκεκριµένη περί-
πτωση, ωστόσο, δεν λένε όλη την αλήθεια, κα-

θώς το µικρότερο των Cupra δεν έχει να επιδείξει µόνο 
εντυπωσιακά νούµερα για αποδόσεις και επιδόσεις. Πα-
ρουσιάζει και έναν ολοκληρωµένο σπορ χαρακτήρα, απ’ 
όποια πλευρά κι αν το δεις, την ίδια στιγµή που είναι εξο-
πλισµένο µε όλα όσα περιµένει κανείς από ένα σύγχρο-
νο αυτοκίνητο που κοιτά στο µέλλον.
Το Ibiza Cupra, λοιπόν, διαθέτει 
µια χαρακτηριστική εµφάνιση, µε 
καλόγουστα στοιχεία και λεπτοµέ-
ρειες, όπως ο εµπρός προφυλα-
κτήρας µε τις µεγάλες εισαγωγές 
αέρα, οι µαύροι εξωτερικοί κα-
θρέφτες, οι ζάντες των 17 ιντσών 
και η κεντρικά τοποθετηµένη τρα-
πεζοειδής απόληψη της εξάτµι-
σης, που τονίζουν και προβάλ-
λουν τον σπορ χαρακτήρα του. Από την άλλη, οι εξωτερι-
κές διαστάσεις του –το µήκος του µόλις που ξεπερνά τα 
4,0 µέτρα– το καθιστούν πρακτικό µέσα στην πόλη αλλά 
και ευέλικτο σε επαρχιακούς δρόµους µε αλλεπάλληλες 
στροφές.
Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί στο εσωτερικό του, µε τους 
µοντέρνους και νεανικούς χρωµατικούς συνδυασµούς 
και τον πλήρη εξοπλισµό, ενώ αυτό που προσέχει κά-
ποιος είναι η µεγάλη οθόνη αφής στην κεντρική κονσό-
λα, από την οποία µπορεί να ελέγξει όλες τις λειτουργίες 
του συστήµατος infotainment τελευταίας γενιάς. Τελευ-

ταίας γενιάς είναι και το Full Link, το σύστηµα διασύνδε-
σης του smartphone σας, ενώ υπάρχει και δυνατότητα 
καταγραφής και απεικόνισης των οδηγικών επιδόσεων.
Το SEAT Ibiza είναι απόλυτα προσαρµοσµένο στα σύγ-
χρονα αλλά και µελλοντικά δεδοµένα και σε έναν άλλο 
τοµέα, αυτόν των συστηµάτων ασφάλειας και υποβοή-
θησης του οδηγού, καθώς διαθέτει στάνταρ, πέρα από το 
πλήρες πακέτο των αερόσακων, συστήµατα ανίχνευσης 
κούρασης και αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων, 
καθώς και Hill Hold Control για απροβληµά τιστες εκκι-

νήσεις σε ανηφόρες.
Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε 
τα εξαιρετικά δυναµικά χαρακτη-
ριστικά, τα µεγάλα περιθώρια 
πρόσφυσης και το ακριβές σύστη-
µα διεύθυνσης, επιτρέπουν στον 
οδηγό να εκµεταλλευτεί πλήρως 
τους 192 ίππους και τα 320 Nm 
που αποδίδει ο TSI των 1.800 κυ-
βικών, ανεξάρτητα από το αν κι-

νείται στις εθνικές οδούς ή σε κάποιον ενδιαφέροντα, α-
παιτητικό και ταυτόχρονα διασκεδαστικό επαρχιακό 
δρόµο.
Αν το θελήσει, θα φτάσει από στάση τα 100 χλµ./ώρα σε 
µόλις 6,7 δεύτερα, τιµή που κολακεύει πολύ πιο ακριβά 
σπορ µοντέλα, θα κινηθεί ακόµη και µε 235 χλµ./ώρα, 
την ίδια ώρα που η µέση κατανάλωση είναι µόλις 6,2 
λίτρα για κάθε 100 χλµ./ώρα. Και όλα αυτά από 17.200 
ευρώ, οπότε είµαστε βέβαιοι πως κι εσείς συµφωνείτε 
πως ποτέ οι επιδόσεις, και όχι µόνο, δεν ήταν τόσο προ-
σιτές όσο µε το νέο SEAT Ibiza Cupra.

192 ΑΛΟΓΑ. 320 NM. ΤΕΛΙΚΗ 235 ΧΛΜ./ΩΡΑ. 0-100 ΣΕ 6,7''. 
ΑΠΟ €17.200. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΚΙ ΑΛΛΑ;Ποτέ ο σπορ 

χαρακτήρας 
και οι επιδόσεις 
δεν ήταν 
τόσο προσιτά
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Mercedes AMG GT-R µε σούπερ στιλ και 585 άλογα!

ΝΕΑ

›
Επίσηµη πρεµιέρα για την κορυφαία εκδοχή της Mercedes 
AMG GT, την GT-R, η οποία, όπως έχουµε αναφέρει, 

υιοθετεί αρκετά στοιχεία από την αγωνιστική GT3.
Έτσι ,  λοιπόν,  έχει  φουσκωµένα φτερά µπροστά και 
π ί σ ω ,  π ο υ  ε π ι τ ρ έ π ο υ ν  κ α ι  τ η ν  α ύ ξ η σ η  τ ω ν 
µετατροχίων κατά 46 και 57 χιλιοστά αντίστοιχα, ενώ 
το πλέον εµφανές χαρακτηριστικό της είναι η µεγάλη 
πίσω σταθερή αεροτοµή, η κλίση του πτερυγίου της 
οποίας ρυθµίζεται. Από κει και πέρα, υπάρχει πίσω 
ένας διπλός διαχύτης και µπροστά ένα καινούργιος 
π ρ ο φ υ λ α κ τ ή ρ α ς  µ ε  έ ν α  ε ν ε ρ γ ό  σ π ό ι λ ε ρ  α π ό 
ανθρακόνηµα που εµφανίζεται πάνω από τα 80 χλµ./

ώρα. Παράλληλα, οι αεραγωγοί µπορούν να κλείσουν 
όποτε αυτό είναι απαραίτητο, ενώ ενδιαφέρον στοιχείο 
είναι και η τετραδιεύθυνση, µε τους πίσω τροχούς να 
παίρνουν µια κλίση µέχρι και 1,5 µοιρών.
Αλλαγές έχουν γίνει τόσο στο καπό όσο και στη µάσκα, 
η  οποία  γ ια  πρώτη φορά ε ίνα ι  η  επονοµαζόµενη 
Panamera .  Η  οροφή ε ίνα ι  κατασκευασµένη  από 
ανθρακόνηµα –το καπό είναι από µαγνήσιο, τα εµπρός 
φτερά από ανθρακόνηµα και η εξάτµιση από τιτάνιο– 
και η ανάρτηση έχει πλήρως ρυθµιζόµενα αµορτισέρ, 
ενώ ρυθµίζετα ι  κα ι  η  επέµβαση του  συστήµατος 
ελέγχου της πρόσφυσης σε 9 διαφορετικά επίπεδα.

Ο κινητήρας είναι ο γνωστός V8 των 4.000 κ.εκ. της 
µάρκας µε τα διπλά turbo, τα οποία για την περίσταση 
είναι καινούργια, µε πίεση υπερ-πλήρωσης αυξηµένη 
από τα 1,2 στα 1,35 bar, γεγονός που σε συνδυασµό µε το 
καινούργιο λογισµικό έχει αυξήσει την απόδοση στα 585 
άλογα και  στα 700 Nm. Αυτή µε τη σειρά της έχει 
µειώσει τον χρόνο για το 0-100 στα 3,6 δεύτερα και έχει 
αυξήσει την τελική στα 318 χλµ./ώρα. Προς το παρόν η 
Mercedes δεν έχει ανακοινώσει τις τιµές της νέας AMG 
GT-R –που θα παραχθεί  σε 2 .000 µονάδες–,  στην 
επίσηµη παρουσίαση της οποίας ήταν παρών και ο 
Lewis Hamilton.

›
H Volvo Car Hellas εξισώνει τιµολογιακά τα δύο µοντέλα 
σε αρκετές εκδόσεις τους, προσφέροντάς τα µάλιστα για 

περιορισµένο χρονικό διάστηµα σε ιδιαίτερα προνοµιακές 
τιµές. Πιο συγκεκριµένα, τα Volvo S60 και V60 Τ3 1.5 Auto µε 
τον νέο κινητήρα βενζίνης 1.498 κ.εκ. και 152 ίππων και 
στάνταρ το αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων, στην πλούσια 
εξοπλισµένη έκδοση Kinetic, έχουν αµφότερα προτεινόµενη 
τιµή λιανικής τα 24.300 ευρώ – αναµφίβολα µία εξαιρετική 
πρόταση αγοράς. Η ίδια τιµολογιακή φιλοσοφία ισχύει και για 
τις ιδιαίτερα δηµοφιλείς εκδόσεις Livstyl των δύο µοντέλων. 
Τα Volvo S60 και V60 Τ3 1.5 Auto στην έκδοση Livstyl έχουν 
προτεινόµενη τιµή λιανικής τα 27.350 ευρώ, µε ακόµα πιο 
πλούσιο εξοπλισµό.

Volvo S60 & V60 
από €24.300
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Σε πρώτο πλάνο η AM-RB 001!

ΝΕΑ

›
Οι Aston Martin & Red Bull Racing αποκαλύπτουν ένα 
σπέσιαλ hypercar µε ατµοσφαιρικό V12 κινητήρα και µε 

απόλυτη αναλογία κιλών ανά ίππο στο 1/1!
Η AM-RB 001 (η ονοµασία προέρχεται από τα ακρωνύµια 
των Aston Martin και Red Bull) αποτελεί το πρώτο έργο του 
Adr ian  Newey ,  του  δ ιάσηµου  κα ι  γ ια  αρκετούς 
υπερτιµηµένου αεροδυναµιστή στον χώρο της F1. Μάλιστα, 
σχεδιαστικά και κατασκευαστικά η διθέσια AM-RB 001 είναι 
τόσο εξεζητηµένη, ώστε της αποδίδεται άτυπα ο τίτλος «ενός 
µονοθεσίου της F1 µε άδεια κυκλοφορίας για τον δρόµο».
Οι Βρετανοί ίσως επιθυµούν να δηµιουργήσουν κάτι ανάλογο 

µε αυτό που είχε κάνει ο Gordon Murray µε τη McLaren F1 
και στοχεύουν στην παραγωγή τουλάχιστον 99 αυτοκινήτων 
µε στόχο έως τα 150. Σε αυτά θα προστεθούν και 25 µε 
αγωνιστικές προδιαγραφές, ενώ οι φήµες έχουν αρχίσει να 
φουντώνουν και γύρω από ένα πρωτότυπο LMP1, για να 
πρωταγωνιστήσει στο Le Mans και κόντρα στο Ford GT.
Ο Newey αναφέρει πως η σχεδίαση της AM-RB 001 έγινε 
ώστε τα άκρα του αυτοκινήτου να παράγουν το µέγιστο κάθετο 
αεροδυναµικό φορτίο (downforce), µε το πλάτος να είναι στα 
περίπου 1,9 µέτρα και το ύψος να µην ξεπερνά το 1 µέτρο. 
Χαρακτηριστική είναι η απουσία των εξωτερικών καθρεπτών, 

καθώς η AM-RB 001, που θα κυκλοφορήσει από τα τέλη του 
2017, θα χρησιµοποιεί κάµερες οπισθοπορείας για να 
αναπαράγει την εικόνα από τα πλαϊνά. Οι πόρτες θα ανοίγουν 
κάθετα (gullwing) για πιο εύκολη πρόσβαση.
Όσον αφορά το σύστηµα πρόωσης, από τα ελάχιστα στοιχεία 
που έχουν γίνει γνωστά είναι πως ο V12 δεν έχει καµία 
σχέση µε τον twin-turbo των 5,5 λίτρων που χρησιµοποιείται 
στην DB11. Το αµάξωµα θα είναι φουλ κάρµπον και η ισχύς 
υπολογίζεται στους περίπου 900 ίππους, ενώ η Aston Martin 
δεν διευκρινίζει αν το σύστηµα ανάκτησης ενέργειας (ERS) 
θα συνδράµει και στην ισχύ του V12.

›
Στην Ελλάδα η Giulia είναι διαθέσιµη µε δύο κινητήρες πετρελαίου 2.2 
150hp και 180hp και τον κινητήρα βενζίνης 2.9 510hp, και οι 

παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει. H ντίζελ έκδοση Giulia 2.2 (150 PS) µε 
µηχανικό και αυτόµατο κιβώτιο προσφέρεται στην τιµή των 37.400 ευρώ 
και 39.650 ευρώ αντίστοιχα, ενώ η επίσης πετρελαίου 2.2 (180 PS) κοστίζει 
40.500 ευρώ στην έκδοση Super µε µηχανικό κιβώτιο (42.750 ευρώ µε 
αυτόµατο κιβώτιο). Η κορυφαία έκδοση 2.9 QV (510 PS) µπορεί να 
αποκτηθεί στην τιµή των 115.500 ευρώ.

Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα η 
νέα Alfa Romeo Giulia;

Οι GM και NASA 
παρουσιάζουν το RoboGlove
›

Πρόκειται για ένα 
ροµποτικό γάντι 

που θα φορούν εξειδι-
κευµένοι εργάτες για 
να βελτιώνουν τη δύ-
ναµη και την ακρίβεια 
στον χειρισµό τους.
Το RoboGlove σχεδι-
ά σ τ η κ ε  α π ό  τ η ν 
General  Motors σε 
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  µ ε  τ η 
NASA και αποτελεί 
προϊόν εξέλιξης εν-
νέα χρόνων! Η σουη-
δική Bioservo έχει κατασκευάσει τον µαλακό εξωσκελετό του γαντιού, ενώ υπάρχουν ειδικοί αι-
σθητήρες για να αντιλαµβάνονται και να βελτιώνουν ανάλογα το πιάσιµο και τη δύναµη του εργάτη.
Στη ζώνη του εργάτη προσδένεται µια συστοιχία µπαταριών για να τροφοδοτούνται µε ηλεκτρική 
ενέργεια οι σένσορες και οι ενεργοποιητές του ροµποτικού γαντιού. Η GM λέει πως έχουν δοκιµα-
στεί ήδη γάντια προ-παραγωγής και τα εργοστάσιά της στις ΗΠΑ είναι τα πρώτα όπου θα εφαρµο-
στούν από το νέο έτος τα RoboGlove.
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O Graham θα επιβίωνε σίγουρα σε τροχαίο, αλλά…
Θα θέλατε να είστε σαν τον Graham,για να µην τραυµατιστείτε σε τυχόν τροχαίο;

Η TAC, η επιτροπή ατυχηµάτων στο υπουργείο µεταφορών και 
συγκοινωνιών της Αυστραλίας, ανέθεσε στον πλαστικό χειρουργό 

David Logan, τον ειδικό στα τροχαία Christian Kentfield και την καλλιτέχνη 
Patricia Piccini να δηµιουργήσουν τον τέλειο άνθρωπο από πλευράς 
αντοχής στα τροχαία ατυχήµατα.
Το αποτέλεσµα της έρευνας και της δουλειάς τους είναι ο Graham, 
αυτός ο κακάσχηµος τύπος που βλέπετε και που έχει χοντρό θώρακα µε 
ενισχυµένα πλευρά, ένα τεράστιο κεφάλι µε την αντοχή κράνους, τεράστιο 
αυχένα για να αντέχει στην σφοδρότητα των συγκρούσεων, χοντρό 
δέρµα για να µην σχίζεται, και εξογκώµατα σαν θύλακες προκειµένου να 
προστατεύεται το σώµα. 
Το ωραίο είναι πως ο Graham δεν είναι εικονικός, αλλά έχει κατασκευαστεί 
από διάφορα υλικά (κερί, σιλικόνη, πολυουρεθάνη, υαλοβάµβακα και 
ανθρώπινες τρίχες) και εκτίθεται στην κρατική βιβλιοθήκη της Βικτώρια 
στην Αυστραλία έως και τις 8 Αυγούστου.
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›
Η Volvo παρουσιάζει µία νέα έκδοση για το V40 Cross Country Τ3 1.5 Auto, που το 
καθιστά µια πραγµατική ευκαιρία στην premium κατηγορία.

Πρόκειται για την έκδοση Business Plus, η οποία διαθέτει πολύ πλούσιο πρόσθετο 
εξοπλισµό χωρίς χρέωση και προσφέρεται σε ιδιαίτερα προνοµιακή τιµή, µόλις 
23.900 ευρώ! Πιο συγκεκριµένα, το V40 Cross Country T3 1.5 Auto Business Plus 
περιλαµβάνει, επιπλέον του βασικού εξοπλισµού, τον ψηφιακό πίνακα οργάνων µε 
οθόνη 8΄΄ TFT υψηλής ανάλυσης, ο οποίος µεταβάλλει την απεικόνιση των οργάνων 
ακόµα και εν κινήσει, Cruise Control, ηχοσύστηµα Sensus Connect High Performance 
µε έγχρωµη οθόνη 7΄΄ και DVD player, καθώς και Bluetooth για σύνδεση του κινητού 
τηλεφώνου για ασφαλή επικοινωνία και streaming µουσικής, µε προεγκατάσταση για 
σύστηµα πλοήγησης Sensus Navigation κ.ά. Ο επιπλέον αυτός εξοπλισµός έρχεται να 
προστεθεί στον ήδη πλούσιο βασικό εξοπλισµό που διαθέτει το µοντέλο, ο οποίος, εκτός 
των άλλων, περιλαµβάνει City Safety 2ης γενιάς για την αποφυγή συγκρούσεων (ενεργό 
έως τα 50 χλµ./ώρα), όλη τη σειρά αερόσακων (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικούς, 
οροφής) και επιπλέον γονάτου για τον οδηγό και αερόσακο πεζού, ABS, σύστηµα 
δυναµικού ελέγχου ευστάθειας και πρόσφυσης, Start/Stop, σύστηµα προστασίας από 
πλευρικές συγκρούσεις (SIPS) και προστασίας αυχένα (WHIPS), κεντρικό κλείδωµα 
µε τηλεχειρισµό, ηλεκτρονικά ελεγχόµενο air-condition, ηλεκτρικά παράθυρα µπρος-
πίσω, φώτα ηµέρας, υπολογιστή ταξιδιού, πολλαπλά ρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού, 
αεροτοµή οροφής, ζάντες αλουµινίου και πολλά άλλα.

›
Η ελληνική αντιπροσωπεία της Seat ανακοίνωσε νέες τιµές πώλησης για τις 
εκδόσεις FR & Cupra.

∆ιαθέσιµα στην γκάµα του Ibiza και του Leon, σε τρίθυρο/πεντάθυρο ή ST αµάξωµα 
και σε συνδυασµό µε χειροκίνητο κιβώτιο ή DSG διπλού συµπλέκτη ανάλογα µε την 
έκδοση, τα µοντέλα FR και Cupra αποτελούν τον απόλυτο εκφραστή του δυναµικού 
πνεύµατος της SEAT και συνδυάζουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
Με το νέο φορολογικό καθεστώς, αρκετά από τα µοντέλα FR (Formula Racing) και 
Cupra (Cup Racing) προσφέρονται πλέον σε σηµαντικά χαµηλότερες τιµές, που 
αποτελούν πραγµατική ευκαιρία για τους υποψήφιους αγοραστές, αν αναλογιστεί 
κανείς τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους και τον υπερπλήρη εξοπλισµό τους.
ΕΚΔΟΣΗ PS ΡΟΠΗ CO2 KΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 0-100 ΤΙΜΗ*

ΙΒΙΖΑ 1.4 ΤSI ACT FR 150 250 112 4.8 7.6 €14.800

ΙΒΙΖΑ 1.8 ΤSI CUPRA 192 320 145 6.2 6.7 €17.200

ΙΒΙΖΑ 1.4 TDI FR 105 250 100 3.9 9.9 €15.450

LEON 1.4 TSI ACT FR 150 250 113 4.8 7.9 €19.600

LEON 1.8 TSI FR 180 280 138 5.9 7.4 €19.600

LEON 2.0 TSI CUPRA 290 350 156 6.7 5.7 €28.000

LEON 2.0 TDI FR 184 380 118 4.5 7.4 €23.900

*Για την έκδοση SC

›
Το όνοµα αποκαλύπτει πολλά: Ο κινητήρας diesel της Opel που προσαρµόστηκε 
από την Cimco Marine AB αποκαλείται OXE (στα σουηδικά «το βόδι»). 

Ο εξωλέµβιος κινητήρας βασίζεται στον diesel των 2.000 κ.εκ. που κατασκευάζεται στο 
εργοστάσιο της Opel στο Καϊζερλάουτερν (Γερµανία) και συνήθως χρησιµοποιείται στα 
Cascada, Insignia και Zafira. Η ναυτική εκδοχή του τετρακύλινδρου κινητήρα αποδίδει 
200 ίππους στις 4.100 σ.α.λ. και 400 Nm στις 2.500 σ.α.λ. O OXE diesel κατασκευάζεται 
στη Γερµανία και είναι εξαιρετικά ανθεκτικός και εύκολος στη συντήρηση. Για χρήση 
στο νερό, ο κινητήρας χρειάζεται σέρβις κάθε 200 ώρες –συγκριτικά µε τις περίπου 
100 ώρες που απαιτεί αντίστοιχα ένας βενζινοκινητήρας– και γενική ανακατασκευή 
µετά από 2.000 ώρες. Οι κινητήρες σκαφών βρίσκονται σε συνεχή καταπόνηση, 
καθώς πρέπει να λειτουργούν υπό πλήρες φορτίο το µεγαλύτερο διάστηµα. Στην 
πλεύση ο υπερτροφοδοτούµενος diesel καταναλώνει 43 λίτρα την ώρα, δηλαδή 42% 
λιγότερο καύσιµο από έναν εφάµιλλο σύγχρονο δίχρονο εξωλέµβιο κινητήρα (73 λίτρα). 
Επιπλέον, ο αθόρυβος diesel της Opel µειώνει αισθητά την ακουστική ρύπανση.

›
∆ιατηρώντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο την 1η θέση για 18η συνεχόµενη χρονιά, 
η Renault πραγµατοποιεί το 2016 µια εξίσου δυναµική πορεία και στην Ελλάδα, 

ενισχύοντας τη θέση της, παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η αγορά.
Έχοντας δηµιουργήσει µια ισχυρή παράδοση στον τοµέα των ελαφρών επαγγελµατικών 
µοντέλων, η Renault είναι ο ηγέτης στην ευρωπαϊκή αγορά, κατέχοντας την 1η θέση 
των πωλήσεων για 18 συνεχόµενα έτη. Η Teoren Motors Β. Ν. Θεοχαράκης, στο πλαίσιο 
της αναδιοργάνωσης της παρουσίας της µάρκας στην ελληνική αγορά, το 2015 ξεκίνησε 
τη διάθεση των επαγγελµατικών µοντέλων Renault Pro+. Μέσα σε αυτό το σύντοµο 
διάστηµα δραστηριότητας και µε την αγορά των επαγγελµατικών να σηµειώνει πτώση 
12% κατά το πρώτο εξάµηνο του 2016 συγκριτικά µε το 2015, η εταιρεία κατόρθωσε να 
πετύχει αύξηση της τάξης του 850% σε επίπεδο ταξινοµήσεων κατά το ίδιο διάστηµα, 
αποδεικνύοντας έµπρακτα τη δυναµική της Renault και στα επαγγελµατικά µοντέλα. Εκτός 
από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των επαγγελµατικών µοντέλων της Renault, παράγων 
καθοριστικής σηµασίας για την επίτευξη αυτής της επίδοσης είναι το δίκτυο διανοµέων.

Νέο Seat Ibiza Cupra από €17.200!

Renault Pro+: ∆υναµική πορεία
για τα επαγγελµατικά της Renault

Volvo V40 CC Τ3 1.5 Auto σε νέα 
έκδοση Business Plus µε €23.900

Ο νέος δίλιτρος ντίζελ της Opel 
και σε ναυτική έκδοση
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›
Ένα ταξίδι που σχεδίασαν δύο Νορβηγοί στον Αρκτικό Κύκλο απέδειξε πως 
η Ford Mustang µπορεί να διανύσει πάνω από 1.000 χλµ. µε ένα ρεζερβουάρ 

βενζίνης. Έστω και µε ρυθµό… µοτοποδηλάτου!
Ακόµα και η παραµικρή λεπτοµέρεια είχε µελετηθεί προσεκτικά όταν το δίδυµο 
από τη Νορβηγία Knut Wilthil και Henrik Borchgrevink έφυγε από τον Αρκτικό 
Κύκλο για να καταρρίψει ένα ακόµη παγκόσµιο ρεκόρ, αυτή τη φορά µε µια Ford 
Mustang. Οι Νορβηγοί είχαν ήδη στο ενεργητικό τους αρκετά ρεκόρ οδήγησης, 
ανάµεσά τους και το τρέχον παγκόσµιο ρεκόρ των 1.619 χλµ. µε ένα ρεζερβουάρ 
βενζίνης. Αυτό το ταξίδι, που ονοµάστηκε Mustang Arctic Challenge, ήταν το πιο 
δύσκολο απ’ όσα είχε επιχειρήσει το δίδυµο. Στόχος ήταν να διανύσουν µε µια Ford 
Mustang πάνω από 1.000 χλµ., από τον Αρκτικό Κύκλο στο Όσλο της Νορβηγίας, 
µε ένα ρεζερβουάρ βενζίνης. Έτσι, κατάφεραν να διανύσουν 1.249,3 χλµ. µε ένα 
ρεζερβουάρ! Η επίσηµη τιµή κατανάλωσης για τη Ford Mustang EcoBoost είναι 
8,0 λίτρα / 100 χλµ. στον µεικτό κύκλο. Οι Wilthil και Borchgrevink πέτυχαν την 
εντυπωσιακή τιµή 4,87 λίτρα / 100 χλµ., σπάζοντας κάθε ρεκόρ.

›
Ένα αστικό λεωφορείο του αύριο δεν θα µπορούσε να µην είναι εξοπλισµένο µε 
σύστηµα αυτόνοµης τεχνολογίας!

Σε µια επίδειξη που έγινε στο Άµστερνταµ το πρωτότυπο λεωφορείο της Mercedes 
ταξίδεψε για περίπου 20 χλµ. στον «αυτόµατο» (µε χρήση του GPS, χάρτες υψηλής 
ακρίβειας, κάµερες, ραντάρ κ.ά.) µε ταχύτητα έως 70 χλµ./ώρα. Φυσικά, εκτέλεσε ένα 
κανονικό δροµολόγιο µε στάσεις και τις πόρτες να ανοίγουν και να κλείνουν αυτόµατα 
για να επιβιβαστούν οι επιβάτες, ενώ υπάρχει σύστηµα αυτόµατης αναγνώρισης για 
τους σηµατοδότες κυκλοφορίας, καθώς και σύστηµα αναγνώρισης πεζών και άλλων 
αντικειµένων. Στο concept υπήρχε ένας οδηγός για να επιβλέπει το σύστηµα CityPilot, 
που ενεργοποιείται από έναν διακόπτη, ενώ απεµπλέκεται όταν γίνει κάποια κίνηση 
(π.χ. αν ο οδηγός πιάσει το τιµόνι ή ακουµπήσει κάποιο από τα πεντάλ).

›
Η Lancia Jeep Hellas και ο Όµιλος Συγγελίδη, επιβεβαιώνοντας την προστιθέµενη 
και διαχρονική αξία της ιστορικής αµερικανικής φίρµας, εγγυώνται την επαναγορά 

των Jeep σε προσυµφωνηµένη τιµή και για διάστηµα πέντε ετών από την πρώτη ηµέρα 
κυκλοφορίας, σε περίπτωση που οι πελάτες θέλουν απλώς να τα επιστρέψουν ή να τα 
ανταλλάξουν µε κάποιο άλλο µοντέλο. Το πρόγραµµα Jeep Value ισχύει για αγορές Jeep 
από 18/7/2016 και για περιορισµένο αριθµό αυτοκινήτων. Προσφέρεται άσχετα από τον 
τρόπο αγοράς του αυτοκινήτου –µετρητά ή χρηµατοδότηση– και εξασφαλίζει στον κάτοχο 
τιµή επαναγοράς που ξεπερνά κατά πολύ τον µέσο όρο που ισχύει σήµερα στο ελεύθερο 
εµπόριο. Επιπρόσθετα, µε το πρόγραµµα Jeep Value, το Jeep Renegade, Ελληνικό 
Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2016, µπορεί να αποκτηθεί, µε νέα χρηµατοδοτικά προγράµµατα, 
από 19.900 ευρώ µε µόλις 177 ευρώ τον µήνα. Τα νέα αυτά προγράµµατα είναι ευέλικτα 
και προσωποποιούνται ανάλογα µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε αγοραστή. Παράλληλα µε 
την ανακοίνωση του προγράµµατος Jeep Value, η Jeep παρουσιάζει στην Ελλάδα και δύο 
νέες εντυπωσιακές ντίζελ εκδόσεις: τις Jeep Renegade 1.6L Sport 4Χ2 (120 HP) µε 21.900 
ευρώ και Renegade 2.0L Longtitude 4Χ4 (140 HP) µε 27.700 ευρώ.

H Mercedes-Benz παρουσιάζει το 
λεωφορείο του µέλλοντος

«Εγγυηµένη επαναγορά Jeep Value»Nissan Qashqai: Πρώτο σε πωλήσεις 
και συλλεκτική έκδοση Black Edition

›
Το Qashqai διαθέτει µοναδικά χαρακτηριστικά που ξεπερνούν τα τετριµµένα στους 
τοµείς της σχεδίασης και της τεχνολογίας, υιοθετώντας πρωτοποριακή αντίληψη σε 

κάθε του πτυχή. Αυτό άλλωστε το επιβεβαιώνουν µε τον καλύτερο τρόπο τα επίσηµα 
στοιχεία των συνολικών ταξινοµήσεων για το πρώτο εξάµηνο του 2016 πανελλαδικά, 
όπου κατατάσσεται στην πρώτη θέση, στα µοντέλα της µεσαίας κατηγορίας, µε 1.438 
ταξινοµήσεις. Το κορυφαίο crossover της Nissan θα διατεθεί και στην Ελλάδα σε πολύ 
περιορισµένο αριθµό αυτοκινήτων, όπου και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, 
στη συλλεκτική έκδοση Black Edition, η οποία βασίζεται στο επίπεδο εξοπλισµού της 
κορυφαίας έκδοσης Techna και έχει επιπλέον µαύρες ζάντες αλουµινίου Ibiscus 19 
ιντσών, καθώς και διακοσµητικά ασηµένια ένθετα στον εµπρός αλλά και στον πίσω 
προφυλακτήρα. Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό της συλλεκτικής αυτής έκδοσης, το 
δερµάτινο σαλόνι και οι διακοσµητικές φάσες αλουµινίου στο κάτω τµήµα του πλαισίου 
της πόρτας, µε το λογότυπο της Black Edition, συµπληρώνουν µε τον καλύτερο τρόπο 
το όλο πακέτο. Η Black Edition διατίθεται στην Ελλάδα µε τον κινητήρα diesel των 1.600 
κ.εκ., µε χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, κίνηση στους εµπρός τροχούς και σε δύο 
µοναδικά µεταλλικά χρώµατα, στο µαύρο Pearlescent Black ή σε λευκό Pearl White.

Πόσα χιλιόµετρα µπορεί να κάνει 
µια Ford Mustang EcoBoost µε 
ένα ρεζερβουάρ;



Η MERCEDES ∆ΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΓΚΑΜΑ ΤΩΝ SUV ΚΟΥΠΕ ΤΗΣ
 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ GLC.
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H MERCEDES 
GLC COUPÉ 

ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ 
ΚΑΙ ΣΠΟΡΤΙΦ

Η 
αρχή έγινε µε την GLE Coupé, ενώ η 
συνέχεια δεν άργησε. Η Mercedes πα-
ρουσίασε τη µικρότερη GLC Coupé, η 
οποία βασίζεται στο πλαίσιο και στα µη-
χανικά µέρη της επίσης νέας GLC, χρη-
σιµοποιεί την ίδια γκάµα κινητήρων, δι-

αφοροποιείται ωστόσο από αυτήν σε αρκετά σηµεία.
Από πλευράς διαστάσεων, είναι 7 εκατοστά πιο µεγάλη, 
φτάνοντας τα 4,73 µέτρα, και αρκετά πιο χαµηλή, µια και 
το ύψος της δεν ξεπερνά τα 1,60 µέτρα. Οι διαφοροποι-
ηµένες αναλογίες του αµαξώµατος, µαζί µε την κάθετη 
µάσκα µε το µεγάλο αστέρι και τη διαµόρφωση της ορο-
φής που παραπέµπει στο κορυφαίο κουπέ της µάρκας, 
αυτό της S-Class, της εξασφαλίζουν µια σαφώς πιο δυ-
ναµική εµφάνιση. Ταυτόχρονα και πιο αεροδυναµική, 
καθώς µε 0,31 ο συντελεστής οπισθέλκουσάς της είναι 
ιδιαίτερα χαµηλός για τα δεδοµένα της κατηγορίας.
Σε σχέση µε την GLE Coupé, οι µικρότερες διαστάσεις 
της GLC της εξασφαλίζουν µια σπορ εικόνα, που αφε-
νός συµβαδίζει µε τις δηλώσεις των υπευθύνων της 
Mercedes, που τη χαρακτηρίζουν ως το σπορ κουπέ 
µεταξύ των SUV, και αφενός µε τις επιλογές των µηχα-
νικών της. Οι τελευταίοι έχουν συµπεριλάβει στον βασι-
κό της εξοπλισµό τόσο τη σπορ ανάρτηση, σε συνδυα-
σµό µε το Drive Select που διαθέτει συνολικά 5 προ-
γράµµατα λειτουργίας, όσο και ένα σύστηµα διεύθυν-
σης σαφώς πιο άµεσο συγκριτικά µε αυτό της κλασικής 
GLC.
Οι συγκεκριµένες επιλογές γίνονται ευχάριστα αντιλη-
πτές στον δρόµο, όπως διαπιστώσαµε οδηγώντας το πιο 
µικρό, έως τώρα τουλάχιστον, κουπέ SUV της 
Mercedes στην Ιταλία: Η ανάρτηση ελέγχει πολύ καλά 
τις κινήσεις του αµαξώµατος, οι κλίσεις είναι περιορι-
σµένες, η απόκριση στο τιµόνι είναι άµεση και τα περι-
θώρια πρόσφυσης, χάρη και στην εξελιγµένη τετρακί-
νηση 4MATIC της τελευταίας γενιάς, ιδιαίτερα υψηλά.
Απολύτως θετικές οι εντυπώσεις και από το αυτόµατο 
κιβώτιο 9G-Tronic (µε µετατροπέα ροπής και 9 σχέ-
σεις), αλλά και από τον diesel των 2.143 κυβικών και 
των 204 ίππων της GLC 250 d Coupé. Ο τετρακύλινδρος 
πετρελαιοκινητήρας είναι ελαστικός από χαµηλά, δυνα-
τός σε όλο το εύρος του στροφόµετρου και οικονοµικός, 

µια και η επίσηµη µέση κατανάλωσή του που ανακοι-
νώνει η γερµανική εταιρεία είναι 5,4 λίτρα για κάθε 100 
χιλιόµετρα.
Ανάλογες είναι οι εντυπώσεις από τον βενζινοκινητήρα 
των 2.000 κυβικών και των 245 ίππων της GLC 300 
Coupé, ενώ η 350d, η οποία κινείται από τον εξακύλιν-
δρο diesel των 3.000 κυβικών µε τους 258 ίππους και 
τα 620 Nm ροπής της Mercedes, είναι πιο δυναµική.
O βασικός κινητήρας πετρελαίου είναι προς το παρόν 
αυτός των 170 ίππων της GLC 220 d, ενώ προς το τέλος 
του χρόνου θα προστεθούν αυτός των 136 της GLC 200 
d, που θα είναι η µόνη µη τετρακίνητη, και ο biturbo 
βενζίνης των 3.000 κυβικών και των 367 ίππων, που 
εξασφαλίζουν ένα 0-100 σε 4,9 δεύτερα, της Mercedes-
AMG GLC 43 4MATIC.
Την γκάµα θα συµπληρώσει η plug-in υβριδική GLC 
350e, µε συµβατικό κινητήρα 2.000 κυβικών και 211 ίπ-
πων, ηλεκτροκινητήρα (116 άλογα) και συνδυαστική ι-
σχύ 320 ίππων. Εδώ η µέση κατανάλωση είναι από 2,5 
έως 2,7 λίτρα για κάθε 100 χιλιόµετρα, οι εκποµπές CO2 
που αντιστοιχούν κυµαίνονται από 50 έως 64 γραµµά-
ρια το χιλιόµετρο, το 0-100 είναι υπόθεση 5,9 δευτερο-
λέπτων, ενώ µπορεί για 34 χιλιόµετρα να κινηθεί καθα-
ρά ηλεκτρικά.
Η GLC 350e διαθέτει αρκετά συστήµατα, όπως το ενερ-
γό πεντάλ του γκαζιού και το Intelligent Drive που µε τη 
βοήθεια του GPS λαµβάνει υπόψη τη διαµόρφωση του 
εδάφους, τα οποία βοηθούν τον οδηγό να κινείται όσο 
πιο φιλικά προς το περιβάλλον γίνεται. Παράλληλα, το 
νέο SUV Coupé της Mercedes µπορεί να εξοπλιστεί µε 
όλα τα διαθέσιµα συστήµατα ασφάλειας και υποβοήθη-
σης του οδηγού –µεταξύ αυτών και σύστηµα αυτόνοµης 
στάθµευσης και φουλ δυνατότητες διασύνδεσης κινη-
τών– καθώς και άνεσης των επιβατών. Η τελευταία ε-
ξασφαλίζεται και από τους ικανοποιητικούς χώρους στο 
εσωτερικό, την ίδια στιγµή που ο διάκοσµος ακολουθεί 
τα σύγχρονα δεδοµένα των SUV της Mercedes.
Η νέα GLC Coupé ξεκινά από 59.710 ευρώ για την GLC 
220 d των 170 ίππων, η GLC 250 d µε τα 204 άλογα είναι 
µόλις 420 ευρώ πιο ακριβή, γι’ αυτό και έχει τον πρώτο 
λόγο, ενώ η GLC 250 Coupé των 211 ίππων ξεκινά από 
61.160 ευρώ.

2.143 κ.εκ.

204 ίπποι / 3.800 σ.α.λ.

500 Nm / 1.600-1.800 σ.α.λ.

7,6 δλ.

222 χλµ./ώρα

5,0-5,4 λίτρα / 100 χλµ.

4,732x1,890x1,602 µέτρα

500-1.400 λίτρα

1.845 κιλά

131-143 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 GLC 250d 
4MATIC COUPE

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 60.130€
από
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ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 
MITSUBISHI ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ 
ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ 

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ.

ΒΗΜΑΤΑ 
ΜΠΡΟΣΤΑ

Π
όσο µπορεί µια µάσκα να αλλάξει την εικόνα ενός αυτοκινή-
του; Η απάντηση είναι «πολύ» και η απόδειξη είναι το 
Mitsubishi Space Star στην τελευταία και βέβαια πιο σύγχρο-
νη εκδοχή του.
Οι αλλαγές όµως δεν περιορίζονται στη µάσκα. Είναι µεγαλύ-

τερες, κυρίως στο πίσω µέρος του µικρότερου των Mitsubishi, που πλέον 
δείχνει πιο αρµονικό. Και πιο νεανικό, ενώ την εικόνα κολακεύει και το επι-
πλέον µήκος του, κατά 8,5 εκατοστά συνολικά, σε σχέση µε την προηγούµε-
νη εκδοχή του. 

Για την αλλαγή της εικόνας του Space Star σαφώς και αξίζουν εύσηµα 
στους σχεδιαστές των Ιαπώνων, που έκαναν πολύ καλή δουλειά, παρά τους 
περιορισµούς που είχαν. Ακόµη περισσότερα εύσηµα όµως τους αξίζουν 
για την αεροδυναµική του, η οποία είναι µεταξύ των κορυφαίων της κατη-
γορίας, που λόγω του µικρού µήκους του αµαξώµατος δεν ξεκινά µε τις 
καλύτερες προϋποθέσεις. Παρ’ όλα αυτά, το ιαπωνικό υπερ-µίνι έχει να ε-
πιδείξει έναν συντελεστή οπισθέλκουσας µόλις 0,27, τιµή πολύ καλή ανε-
ξαρτήτως κατηγορίας και κορυφαία, όπως είπαµε, για τη συγκεκριµένη 
κλάση.

ΝΕΟ 

MITSUBISHI 

SPACE STAR
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1.193 κ.εκ.

80 ίπποι / 6.000 σ.α.λ.

106 Nm / 4.000 σ.α.λ.

11,7 δλ.

180 χλµ./ώρα

4,3 λίτρα / 100 χλµ.

3,795x1,665x1,505 µέτρα

175 λίτρα

920 κιλά

100 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

MITSUBISHI SPACE STAR

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 12.990€
από

Μάλιστα η αεροδυναµική εδώ δεν έχει θετικό αντίκτυπο 
µόνο στην κατανάλωση καυσίµου όταν η ταχύτητα ξεπερά-
σει τα 120-130 χλµ./ ώρα αλλά και στο επίπεδο θορύβου, 
παράγοντας που σε ένα µικρό αυτοκίνητο αποκτά ακόµη 
µεγαλύτερη βαρύτητα.
Το Space Star, λοιπόν, είναι αρκετά πολιτισµένο και ελα-
φρώς πιο άνετο από πλευράς χώρων σε σχέση µε την 
προηγούµενη εκδοχή, εξαιτίας κάποιων χωροταξικών 
βελτιώσεων στο πίσω µέρος του. Έτσι, τέσσερις θα µετα-
κινηθούν µε άνεση –εξίσου σηµαντικό το ότι θα µπουν 
και θα βγουν εξίσου εύκολα, µια και οι πόρτες ανοίγουν 
σε µεγάλη γωνία–, τυχόν πέµπτος θα κάνει κάποιες πα-
ραχωρήσεις, ενώ το µέγεθος του πορτµπαγκάζ είναι του-
λάχιστον 175 λίτρα. Μάλιστα κάτω από το δάπεδό του υ-
πάρχει επιπλέον χώρος, που δεν είναι καθόλου εκτεθει-
µένος.
Η εργονοµία δεν δυσκολεύει, άλλωστε τα ιαπωνικά πρό-
τυπα το διασφαλίζουν αυτό, ενώ αν κάτι πρέπει να σηµει-
ωθεί οπωσδήποτε, είναι το ιδιαίτερα πλούσιο επίπεδο εξο-
πλισµού, που περιέχει στοιχεία ασυνήθιστα στις πιο µικρές 
κατηγορίες, όπως το cruise control ή ο αυτόµατος κλιµατι-
σµός, τα φώτα ηµέρας LED και ο αισθητήρας βροχής, το 
DAB και βέβαια το Keyless Go, το σύστηµα εκκίνησης 
χωρίς κλειδί. Φυσικά δεν λείπουν οι δυνατότητες και οι 
τρόποι διασύνδεσης smartphone.
Πέρα από τους σχεδιαστές, όµως, καλή δουλειά έκαναν 
και οι µηχανικοί της Mitsubishi, οι οποίοι κατόρθωσαν να 

βελτιώσουν σηµαντικά την αίσθηση του συστήµατος διεύ-
θυνσης µε την ηλεκτρική υποβοήθηση, καθώς και τον έ-
λεγχο των κινήσεων του αµαξώµατος από την ανάρτηση. 
Έτσι, το Space Star είναι πλέον πιο ακριβές στον δρόµο, 
ενώ η ανάρτησή του κατορθώνει να απορροφά αρκετές 
από τις ανωµαλίες των δρόµων – µπροστά υπάρχουν γό-
νατα και πίσω ηµιάκαµπτος άξονας.
Ο ένας και µοναδικός κινητήρας της γκάµας είναι ο τρικύ-
λινδρος των 1.200 κυβικών της µάρκας, ο οποίος αποδίδει 
80 ίππους στις 6.000 σ.α.λ. και 106 Nm στις 4.000 σ.α.λ. και 
µε βάση τις επίσηµες τιµές που ανακοινώνει η Mitsubishi 
είναι ιδιαίτερα οικονοµικός (4,3 λίτρα αµόλυβδης για κάθε 
100 χλµ.), χάρη και στο στάνταρ σύστηµα Start/Stop, αλλά 
και καθαρός (εκποµπές CO2 100 γρ./χλµ. και 99 γρ./χλµ. 
σε συνδυασµό µε το αυτόµατο κιβώτιο). Στην πράξη, αν ο 
οδηγός ασχοληθεί λίγο µε το κιβώτιο των 5 σχέσεων, θα 
κινηθεί αρκετά σβέλτα, χωρίς µάλιστα να επηρεάσει σηµα-
ντικά την κατανάλωση. Αν πιέσει τον µικρό τρικύλινδρο, ο 
οποίος είναι και αρκετά πολιτισµένος, µπορεί να πετύχει 
ένα 0-100 σε 11,7 δεύτερα, την ίδια στιγµή που η τελική 
του φτάνει τα 180 χλµ./ώρα.
Ο MIVEC, αυτός είναι ο κωδικός του, των 1.200 κυβικών 
µπορεί να συνδυαστεί και µε αυτόµατο κιβώτιο τύπου CVT. 
Στην περίπτωση αυτή, η τιµή της τελευταίας εκδοχής του 
Mitsubishi Space Star ξεκινά από 14.350 ευρώ, ενώ µε το 
χειροκίνητο κιβώτιο και τον ιδιαίτερα πλούσιο στάνταρ ε-
ξοπλισµό από 12.990 ευρώ.
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VOLVO V40 CROSS 
COUNTRY T3

1.498 κ.εκ.

152 ίπποι / 5.000 σ.α.λ.

250 Nm / 1.700-4.000 σ.α.λ.

8,5 δλ.

210 χλµ./ώρα

8,4 λίτρα / 100 χλµ.

4,370 x 1,783 x 1,458 µέτρα

335 λίτρα

1.573 κιλά

131 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

Volvo V40 Cross Country 
T3 Auto

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 23.900€
από

Μερικά χιλιοστά ψηλότερα από το έδαφος, πιο επιθετι-
κοί προφυλακτήρες και κάποιες off-road λεπτοµέρει-
ες (π.χ. τα προστατευτικά του αµαξώµατος) αρκούν για 
να διαφοροποιήσουν το επίσης προσθιοκίνητο Cross 

Country από την απλή πεντάθυρη εκδοχή του V40. Από κει και 
πέρα, δεν µπορείς να αγνοήσεις τη σπέσιαλ έκδοση εξοπλισµού 
Ocean Race (είναι γνωστή η συµµετοχή της Volvo στους φηµισµέ-
νους ιστιοπλοϊκούς αγώνες) µε το κοµψό εσωτερικό και την ντιζα-
ϊνάτη κεντρική κονσόλα. Αλλά όλα αυτά είναι λίγο-πολύ γνωστά 
για την ποιοτική γκάµα του V40, έχοντας παρουσιάσει κατά και-
ρούς διάφορες δοκιµές εκδόσεων του σουηδικού µοντέλου.
Εύλογα θα ασχοληθούµε περισσότερο µε τον νέο 1.500άρη κινητή-
ρα της νέας γενιάς Drive-E που αντικαθιστά αυτόν των 1.600 κ.εκ. 
Το νέο µοτέρ έχει κοινά σχεδιαστικά στοιχεία µε τον πολύ επιτυχη-
µένο δίλιτρο κινητήρα Drive-E. Συγκεκριµένα, παραµένει ίδια η δι-
άµετρος του εµβόλου, στα 82 χλστ., ενώ η διαδροµή έχει µειωθεί 
στα 70,9 χλστ. Κατά τον σχεδιασµό οι µηχανικοί της Volvo έδωσαν 
ιδιαίτερη προσοχή στη βελτιστοποίηση των κινούµενων µερών, µε 
έµφαση στην ελαχιστοποίηση του βάρους. Ως εκ τούτου, ο κινητή-
ρας, διαθέτοντας και πιστόνια πολύ χαµηλής τριβής, είναι ιδιαίτερα 
ελαφρύς.
Φυσικά, υπάρχει σύστηµα turbo µε άµεσο ψεκασµό και αποδίδει 152 
ίππους µε οµαλό και ραφιναρισµένο τρόπο. Μάλιστα, το νέο µοτέρ ανε-

βάζει µε απόλυτα γραµµικό ρυθµό στροφές, προσφέρει καλές ρεπρίζ 
(ειδικά αν ληφθεί υπόψη πως το απόβαρο είναι γύρω στον ενάµιση 
τόνο!), ενώ τα 250 Nm είναι διαθέσιµα από χαµηλά (για την ακρίβεια, 
από τις 1.700 σ.α.λ., σύµφωνα µε τον κατασκευαστή). Ο νέος τετρακύ-
λινδρος σηµατοδοτείται από το γνωστό λογότυπο T3 και συνδυάζεται 
στάνταρ µε το γνωστό αυτόµατο κιβώτιο Geartronic µε τις 6 σχέσεις.
Οι αλλαγές ταχυτήτων µπορούν να γίνουν και από τα προαιρετικά 
paddles στο τιµόνι (µην περιµένετε αλλαγές-αστραπή όπως σε ένα 
διπλόδισκο, αλλά οµαλές και στρωτές όπως σε ένα κλασικό µε µε-
τατροπέα ροπής), ενώ, επιπρόσθετα, µε επιλογή µέσω κουµπιού 
στην κεντρική κονσόλα είναι δυνατή η λειτουργία ECO+, κατά την 
οποία το αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων εκτελεί τις αλλαγές σε χαµη-
λότερες στροφές µε στόχο τη µέγιστη οικονοµία καυσίµου. Πάντως 
εµείς καταγράψαµε µία µέση κατανάλωση  στα περίπου 8-9 λτ. / 100 
χλµ. (πόλη και εθνική οδός), τιµή που κρίνεται λογική για µοντέλο 
µε αυτόµατη µετάδοση.
Εν κατακλείδι, το V40 Cross Country T3 αποτελεί µία δελεαστική πρότα-
ση στα premium crossover –µε στάνταρ αυτόµατο κιβώτιο– που διατί-
θεται στη βασική τιµή πώλησης των €23.900, µε ενδιαφέροντα πακέτα 
εξοπλισµού στις ελαφρώς ακριβότερες εκδόσεις Livstyl και Ocean 
Race. Φυσικά, για όσους δεν ενδιαφέρονται για το crossover πακέτο, 
και το απλό V40 T3 (και εδώ αποκλειστικά µε αυτόµατο κιβώτιο) µε τιµή 
από €22.500.

H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ PREMIUM 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΑΠΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ DOWNSIZING.

TO ΤΕΡΠΝΟΝ 
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΩΦΕΛΙΜΟΥ
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ 
ΚΑΙ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΝΩ Ο∆ΗΓΟΥΝ.

Tι έδειξε έρευνα 
για τους Έλληνες 
οδηγούς;

To ότι οι Έλληνες οδηγοί δεν είναι από 
τους καλύτερους στον κόσµο, από 
πλευράς συµπεριφοράς τουλάχιστον, το 
ξέρουµε ή το υποπτευόµαστε, τώρα ό-

µως έρχεται µια έρευνα του Ινστιτούτου Ipsos 
για τη συµπεριφορά και τη νοοτροπία περίπου 
14.000 οδηγών σε 11 χώρες της Ε.Ε. για να επι-
βεβαιώσει τα παραπάνω.
Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας, 
σχετικά µε τις χώρες στις οποίες παρατηρείται 
επικίνδυνη συµπεριφορά των οδηγών αναφο-
ρικά µε τη χρήση συνδεδεµένων συσκευών, 
δηµοσιοποιήθηκαν από το ίδρυµα για την υ-
π ε ύ θ υ ν η  ο δ ή γ η σ η  F o n d a t i o n  V I N C I 
Autoroutes και για τους Έλληνες οδηγούς, 
που βρέθηκαν στην 1η θέση, αναφέρονται τα 
εξής: 

55%    των οδηγών δηλώνουν ότι πραγµατο-
ποιούν κλήσεις χωρίς τη χρήση 
hands free ενώ οδηγούν (32% ο ευ-
ρωπαϊκός µέσος όρος). Το 62% εξ αυ-
τών είναι κάτω των 35 ετών.

52%     πραγµατοποιούν κλήσεις µε ακου-
στικά ενώ οδηγούν (31% των Ευ-
ρωπαίων).

55%     πραγµατοποιούν κλήσεις µε Bluetooth
ενώ οδηγούν (42% των Ευρωπαίων).

31%           στέλνουν ή διαβάζουν SMS στο κινητό 
ή emails ενώ οδηγούν. Το 50% εξ αυ-
τών είναι κάτω των 35 ετών·

25%       των Ελλήνων οδηγών ενηµερώνουν 
τους άλλους οδηγούς για κάποιο συµ-
β ά ν  µ έ σ ω  µ ι α ς  ε φ α ρ µ ο γ ή ς 
smartphone ή µέσω ενός συστήµατος 
υποβοηθούµενης οδήγησης ενώ οδη-
γούν.

Επίσης, πάνω από ένας στους τέσσερις δηλώνουν 
ότι έχουν αποκοιµηθεί µερικά δευτερόλεπτα στο 
τιµόνι, ενώ ανησυχητικό είναι το ότι η υπνηλία κατά 
την οδήγηση βρίσκεται στη 2η θέση όσον αφορά τις 
πρωταρχικές αιτίες θανατηφόρων τροχαίων.
Από κει και πέρα, η απροσεξία θεωρείται η κύρια 
αιτία των τροχαίων συνολικά (59%), ακολουθούν το 
αλκοόλ (55%) και η ταχύτητα (46%), ενώ χαρακτηρι-
στικό είναι πως το 33% των Ελλήνων οδηγών δεν 
πιστεύει ότι ο αριθµός των θανάτων στους δρό-
µους µπορεί να µειωθεί περαιτέρω τα επόµενα 
χρόνια. Το ποσοστό αυτό στο σύνολο των ερωτη-
θέντων Ευρωπαίων φτάνει το 49%, ενώ ενδεικτικό 
είναι ότι οι οδηγοί πιστεύουν πως ο κίνδυνος προ-
έρχεται από τους άλλους.



ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ASTRA ∆ΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΠΑΡΑ ΝΑ 
ΣΥΜΒΑ∆ΙΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΦΙΞΑΡΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΟ ΤΟΥ ΕΝΑΝ 
1.000ΑΡΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.

OPEL 
ASTRA 
1.0 TURBO 
ECOFLEX

ΔΟΚΙΜΗ
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ΠΑΕΙ ΜΕ ΤΑ… 
ΧΙΛΙΑ!



999 κ.εκ.

105 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

170 Nm / 1.800-4.250 σ.α.λ.

11,2 δλ.

200 χλµ./ώρα

7,0 λίτρα / 100 χλµ.

4,370 x 1,809 x 1,485 µέτρα

370 λίτρα

1.273 κιλά

99 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

Opel Astra 1.0 Turbo EcoFlex

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 17.000€
από
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Ν
α τα… χιλιάσουν; Και γιατί όχι, αφού οι turbo εκδόσεις 
στα µικροµεσαία αυξάνονται συνεχώς, µε πρωτεργά-
τη το Ford Focus και από κει και πέρα τον όµιλο VW 
(Seat Leon, VW Golf, Audi A3) µέχρι και τους Κορεά-
τες (µε το Kia Cee’d). Ο τρικύλινδρος υπερτροφοδο-

τούµενος κινητήρας ήταν αναµενόµενο να περάσει και κάτω από το 
καπό του νέου Astra, αφού ήδη κινεί εδώ και αρκετό καιρό το νέο 
Corsa. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό µοτέρ µε τεχνολογία άµεσου 
ψεκασµού που αποδίδει 105 ίππους και 170 Nm από τις 1.800 σ.α.λ.
Η λειτουργία του προκαλεί θετική έκπληξη, αφού πέρα από στρωτή 
και δίχως κραδασµούς είναι και εντυπωσιακά οικονοµική, καθώς 
κινήθηκε σε… επίπεδα ντίζελ, µε τη µέση κατανάλωση που κατα-
γράψαµε να κυµαίνεται στα 7,0-7,5 λίτρα / 100 χλµ. (µε κλιµατισµό 
ενεργοποιηµένο το µεγαλύτερο διάστηµα). Θετικό στη λειτουργία 
του είναι και το σύστηµα start/stop, που ενεργοποιείται σωστά, 
συµβάλλοντας στη µείωση της κατανάλωσης. Οι επιδόσεις αυτές 
είναι τουλάχιστον ικανοποιητικές, έχοντας ως σύµµαχο το ελαφρύ-
τερο σασί του νέου Astra, αν και θα µπορούσαν να είναι λίγο καλύ-
τερες, αν υπήρχε ένα 6άρι κιβώτιο µε πιο πυκνή κλιµάκωση (το 
1.000άρι έχει στάνταρ µηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων).
Πέρα από οικονοµικό, το 1.000άρι Astra είναι ένα γενικά ευχάριστο 
οδηγικά αυτοκίνητο που ταιριάζει γάντι στο καλοστηµένο γερµανικό 
µικροµεσαίο, µε τη σηµαντικότερη βελτίωση στην τωρινή γενιά να 
αφορά το νέο και πολύ ελαφρύτερο σασί. Η ανάρτηση είναι τόσο 
µαλακή όσο χρειάζεται για να αποσβένει τις ανωµαλίες και να εξα-
σφαλίζει την απαιτούµενη άνεση, µε συνάµα πολύ καλή ποιότητα 
κύλισης. Ταυτόχρονα, είναι τόσο σφιχτή όσο χρειάζεται ώστε το 
Astra να µην απολέσει το ως ένα σηµείο σπορ στοιχείο του σε σχέ-
ση µε άλλες, πιο «µαλακές» ανταγωνιστικές προτάσεις.
Έτσι, στις στροφές οι κλίσεις είναι περιορισµένες και στην ευθεία το 
γερµανικό µικροµεσαίο κινείται σταθερά και µε αρχοντικό τρόπο. 

Κοντά στο όριο αντιδρά προοδευτικά, αν και δύσκολα θα ξεπεράσει 
κανείς τα όρια πρόσφυσης, αφού, και όταν γίνει αυτό, υπάρχουν τα 
στάνταρ ηλεκτρονικά για να επαναφέρουν την τάξη. Η θέση οδήγη-
σης είναι βολική και σωστή εργονοµικά, ο επιλογέας κουµπώνει µε 
ακρίβεια, τα φρένα είναι δυνατά, ενώ αν ζητούσα κάτι, θα ήταν λιγό-
τερο τεχνητή και ελαφριά αίσθηση από το, ωστόσο, καλό σε αµεσό-
τητα και ακρίβεια τιµόνι.
Περνώντας στο εσωτερικό, συναντάµε τη σύγχρονη άποψη της 
Opel, που είναι πανοµοιότυπη µε εκείνη της ντίζελ έκδοσης. Και 
εδώ το κυρίαρχο στοιχείο είναι η οθόνη αφής στο µέσο του τα-
µπλό και µόνο οι απαραίτητοι διακόπτες υπάρχουν µερικά εκατο-
στά κάτω από αυτήν. Γενικά το ταµπλό του νέου Astra ακολουθεί 
τη σύγχρονη λογική, µε τις περισσότερες λειτουργίες να είναι επι-
κεντρωµένες γύρω από την touch-screen, που είναι γρήγορη και 
καλή σε απόκριση. Θήκες για µικροαντικείµενα υπάρχουν αρκε-
τές, πολύ πρακτικές είναι οι ποτηροθήκες στην κονσόλα, τα καθί-
σµατα είναι άνετα και εργονοµικά, οι χώροι για τους επιβάτες και 
τις αποσκευές είναι από τους µεγαλύτερους στο πεδίο δράσης του 
νέου Astra, ενώ η ποιότητα κατασκευής κυµαίνεται στα υψηλότε-
ρα επίπεδα της κατηγορίας, µε υπερπλήρη εξοπλισµό από τη βα-
σική έκδοση.
Στο σηµείο αυτό να πούµε πως µέχρι να ξεκινήσει το λανσάρισµα 
της έκδοσης µε τον 1.000άρη βενζινοκινητήρα η γκάµα του Astra 
ήταν µονοδιάστατη, µε την εξίσου αξιόλογη ντίζελ έκδοση στα 
1.600 κ.εκ. µε απόδοση στα 136 άλογα. Πλέον ο υποψήφιος αγο-
ραστής µπορεί να επιλέξει την πολύ συµφέρουσα πρόταση µε τον 
βενζινοκινητήρα, που στην έκδοση Business ξεκινά από τα 17.000 
ευρώ, όταν µε τον ίδιο εξοπλισµό το πετρελαιοκίνητο Astra µε 
τους 110 ίππους κοστίζει 2.800 ευρώ παραπάνω (από 21.800 ευ-
ρώ µε τους 136 ίππους, από 25.800 ευρώ το bi-turbo µε τους 160, 
όλα στα 1.600 κ.εκ.).



ΚΑΤΗΦΟΡΙΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΟ… ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ 
PEUGEOT 208 ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
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ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΜΕ PEUGEOT 208 
BLUEHDI 100 

208 
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Τ
ο 208 (και οι πρόγονοί του) ήταν πάντα ένα από τα αγαπηµένα 
γαλλικά µοντέλα στην Ελλάδα. Με στιλ που ξεχωρίζει, καλούς 
κινητήρες, εξαιρετική ποιότητα κύλισης κ.ά., πάντα κέρδιζε µια 
θέση στην καρδιά αλλά και στο γκαράζ πολλών Ελλήνων. Σήµε-
ρα, µε δεδοµένες τις αυξηµένες διαστάσεις σε σχέση µε το πα-

ρελθόν, αλλά και µε τις ανορθόδοξες λύσεις που απαιτεί η οικονοµική κρί-
ση, καλείται να παίξει και τον ρόλο του µικρού οικογενειακού. Αυτό κάναµε 
κι εµείς. Φορτώσαµε ολόκληρη την τετραµελή οικογένεια, αποσκευές που 
επαρκούν για µια µικρή… µετανάστευση και ξεκινήσαµε για τριήµερο σε 
ένα από τα οµορφότερα σηµεία της Πελοποννήσου.
Η εµπειρία µας µε το 208 ξεκίνησε µε τον καλύτερο τρόπο, καθώς δέχτηκε 
µε… χαρά να φιλοξενήσει στα 285 λίτρα του τις υπεράριθµες αποσκευές 
µας. Μεταξύ µας, λίγα µοντέλα αυτής της κατηγορίας έχουν τόσο µεγάλο 
χώρο αποσκευών. Στο πίσω κάθισµα µπήκαν τα παιδικά καθίσµατα. Αν οι 
πίσω επιβάτες ήταν ενήλικοι, θα έπρεπε να συµβιβαστούν µε το γεγονός 
ότι βρίσκονται σε ένα αυτοκίνητο πόλης µε µέτριους χώρους. Οπότε, ναι, 
µπορείς να πας οικογενειακές διακοπές µε το 208, αλλά µόνο αν τα παιδιά 
είναι µικρά.
Ξεκινώντας το ταξίδι δεν µπορείς παρά να δώσεις τα εύσηµα στους Γάλ-
λους µηχανικούς για τη δουλειά που έχουν κάνει στην ανάρτηση και στην 
ηχοµόνωση. Κινούµασταν στην εθνική οδό µε 120-130 χλµ./ώρα και είχα-
µε τη γνώριµη αίσθηση πως όλα είναι υπό έλεγχο. Πολύ καλή ποιότητα 
κύλισης, ανάρτηση που φιλτράρει αποτελεσµατικά τις ανωµαλίες του δρό-
µου και ηχοµόνωση που αφήνει έξω κάθε ανεπιθύµητο θόρυβο. Αυτά εί-
ναι σηµαντικά στο ταξίδι, γιατί εξασφαλίζουν την ηρεµία που χρειάζεσαι 
ώστε να επικεντρωθείς στα βασικά, δηλαδή στην ασφαλή οδήγηση.
Στο ύψος της Τρίπολης αποφασίζω να αγνοήσω τις οδηγίες του συστήµα-
τος πλοήγησης (από το smartphone µου, το αυτοκίνητο της δοκιµής δεν 
είχε GPS) και να συνεχίσω ευθεία, ώστε να βγω αργότερα στην έξοδο για 
τον νέο δρόµο Τρίπολης-Σπάρτης. Πρόκειται για έναν κλειστό αυτοκινητό-
δροµο µε καλή ποιότητα ασφάλτου, δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και αρ-
κετές καµπές µε σωστή κλίση. Χωρίς καθόλου κίνηση, το ένστικτο του 
παλιού δοκιµαστή οδήγησε το δεξί µου πόδι να ασκήσει περισσότερη πίεση 
στο πεντάλ του γκαζιού.
Ο κινητήρας των 1,6 λίτρων αποδίδει 100 PS στις 3.750 rpm. Περίπου 2.000 
rpm χαµηλότερα, η ροπή φτάνει στη µέγιστη τιµή της (254 Nm). Αυτό που 
εισπράττεις όταν οδηγείς το συγκεκριµένο µοντέλο είναι πως από τις πολύ 
χαµηλές στροφές το µοτέρ δείχνει την προθυµία του. Ανεβάζει ήρεµα και 
σταδιακά µέχρι περίπου τις 4.500 rpm, όπου δεν έχεις λόγο να µην αλλά-
ξεις σχέση στο 5άρι κιβώτιο ταχυτήτων. Ακόµη και τόσο φορτωµένο όσο το 
είχαµε εµείς, το 208 1.6 BlueHDi 100 όχι µόνο δεν δυσανασχετούσε αλλά 
κατάφερνε να κινείται σβέλτα. Λίγο µετά τη Σπάρτη, όπου ο δρόµος είναι 
άθλιος (κλασικός ελληνικός επαρχιακός), εκτιµήσαµε ιδιαίτερα αυτή τη 
σπιρτάδα στις λίγες ευκαιρίες που είχαµε για να προσπεράσουµε τα φορτη-
γά που βρίσκονταν στον δρόµο µας. Το µικρό τιµονάκι καταφέρνει να σου 
δώσει τη σπορ αίσθηση που ήθελαν να πετύχουν οι Γάλλοι, αλλά κυρίως 
είναι ακριβές και γρήγορο. Ο επιλογέας των ταχυτήτων υστερεί λίγο σε α-
κρίβεια, αλλά αυτό το καταλαβαίνεις µόνο στις πολύ γρήγορες αλλαγές.
Περνώντας τους Μολάους, πλησιάζουµε στη Μονεµβασιά (ή Μονεµβάσια, 
όπως τη λένε οι ντόπιοι, ή Μονεµβασία, όπως τη γράφουν οι ταµπέλες). Το 

δωµάτιο που έχουµε κλείσει είναι λίγα χιλιόµετρα έξω, στο γραφικό λιµάνι 
του Γέρακα, µε τους χαλαρούς ρυθµούς και το καλό και φρέσκο φαγητό. 
Το λιµάνι βρίσκεται στην είσοδο µιας λιµνοθάλασσας, γι’ αυτό µπορείς να 
κάνεις µπάνιο µόνο στην άκρη του. Πιο πίσω τα νερά είναι ρηχά και στάσι-
µα. ∆εν µυρίζουν όµως, καθώς κάτοικοι και επισκέπτες φροντίζουν να µη 
µολύνουν αυτό τον µικρό «κρυφό» παράδεισο.
Ρωτώντας ποια είναι η καλύτερη παραλία της περιοχής όλοι οι ντόπιοι 
συµφωνούν: «Η Βλυχάδα, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Ρειχιά». Ο δρό-
µος για την παραλία είναι δύσκολος. Στενός, µε πολλές στροφές και αρκε-
τές φουρκέτες, καθώς η µορφολογία του Ζάρακα, όπως ονοµάζεται η ευ-
ρύτερη περιοχή, σε αναγκάζει να ανέβεις και να κατέβεις πολλούς λόφους 
και βουνά. Το 208 φυσικά δεν έχει κανένα πρόβληµα. Η ροπή σε βοηθά 
στην ανηφόρα, τα φρένα σε γεµίζουν εµπιστοσύνη στην κατηφόρα και οι 
περιορισµένες κλίσεις στις στροφές εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά (µάλλον) 
δεν θα ζαλιστούν.
Φτάνοντας στη Βλυχάδα διαπιστώνεις γιατί όλοι προτιµούν αυτή την παρα-
λία. Ζωγραφίστε στο µυαλό σας αυτή την εικόνα: ένας κόλπος µε ήρεµα 
γαλαζοπράσινα νερά, µεγάλες λευκές πέτρες και στο πλάι απόκρηµνα βρά-
χια που εισβάλλουν στη θάλασσα σαν προστατευτικές πύλες του κόλπου. Ο 
ελάχιστος κόσµος (αρχές Ιουλίου), η µικρή καντίνα µε τα βασικά σε απολύ-
τως λογικές τιµές και η απουσία σήµατος κινητής τηλεφωνίας εξασφαλί-
ζουν πως τίποτα δεν µπορεί να πάει στραβά.
Οι υπόλοιπες δύο µέρες περνούν µε χαλαρές βόλτες σε παραλίες και φυσι-
κά στο κάστρο της Μονεµβασιάς, ένα από τα πιο γραφικά σηµεία στην Ελ-
λάδα. Έχοντας εξοικειωθεί εύκολα µε το σύστηµα infotainment του 208, το 
smartphone έχει γίνει το κέντρο της ψυχαγωγίας παίζοντας καλή µουσική 
από το Spotify απευθείας στα ηχεία του αυτοκινήτου. Για να είµαι ειλικρι-
νής, βλέποντας τη χορταστικά µεγάλη οθόνη αφής του 208 έκανα τις εξής 
σκέψεις: δεν είναι κρίµα που ακόµη και σήµερα το σύστηµα πλοήγησης 
δεν αποτελεί στάνταρ εξοπλισµό σε ΟΛΑ τα αυτοκίνητα; ∆εν θα έπρεπε Ο-
ΛΑ τα νέα µοντέλα να έχουν ενσωµατωµένο 4G modem που θα σου παρέ-
χει ασύρµατη πρόσβαση στο internet όπου κι αν βρεθείς; Αυτά είναι χαρα-
κτηριστικά που συναντάς σε ένα smartphone των 80 ευρώ, αλλά όχι σε έ-
να αυτοκίνητο των 15.000+ ευρώ…
Λίγο πριν πάρουµε τον δρόµο της επιστροφής παρατήρησα κάτι εκπληκτικό 
στο 208 1.6 BlueHDi 100: η µέση κατανάλωση (από την Αθήνα µέχρι και ε-
κείνη τη µέρα) ήταν µόλις 4,7 λίτρα /100 χλµ.! Εντάξει, το µείγµα της διαδρο-
µής δεν περιλάµβανε αστικές µετακινήσεις, όµως, και πάλι, αυτή η τιµή ή-
ταν εξαιρετικά χαµηλή. Και µε έβαλε στη διαδικασία να τη ρίξω ακόµη πε-
ρισσότερο, εφόσον µάλιστα κανείς δεν βιάζεται όταν επιστρέφει από διακο-
πές. Φτάνοντας στην Αθήνα το trip computer έγραφε 4,5 λίτρα /100 χλµ., 
817 χλµ. και άλλα περίπου 50 εν αποµείναντα χιλιόµετρα, µε ένα ρεζερβου-
άρ!
Αν και αν θεωρητικά δεν ανήκουµε στο target group του 208, οφείλουµε 
να παραδεχτούµε πως κάλυψε απρόσµενα καλά τις οικογενειακές µίνι δι-
ακοπές µας. Μπορεί το κόστος της συγκεκριµένης έκδοσης να µην είναι ι-
διαίτερα χαµηλό (€16.760 µε προσφορά από την Peugeot), όµως είναι ένα 
αυτοκίνητο που θα αποζηµιώσει και µε το παραπάνω όσους το επιλέξουν. 
Και δεν είπαµε κουβέντα για την όµορφη εσωτερική και εξωτερική του 
σχεδίαση…



ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ
KAYΣΙΜΑ

IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 201626

Μεγαλύτερη ισχύς, καλύτερη απόδοση, µειωµένη 
κατανάλωση, αύξηση της µακροζωίας του κινητή-
ρα. Αυτά είναι κάποια από τα σλόγκαν που χρησι-
µοποιούνται στην προώθηση των ακριβότερων 

σούπερ αµόλυβδων, που πρακτικά δεν προσφέρουν κανένα 
απολύτως όφελος, σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποίησε 
η ADAC, η γερµανική λέσχη αυτοκινήτου και µία από τις µε-
γαλύτερες στον κόσµο µε εκατοµµύρια µέλη.
Η ADAC επισηµαίνει πως η χρήση σούπερ αµόλυβδης λει-
τουργεί σαν placebo, καθώς υποσυνείδητα ο οδηγός αλλάζει 
το στιλ οδήγησής του. Μάλιστα, αναφέρει πως υπάρχουν ελά-
χιστες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εγκέφαλος του κινητήρα 
µπορεί να διαγνώσει µια καλύτερη ποιότητα καυσίµου και να 
παραµετροποιήσει τη λειτουργία του µοτέρ αλλάζοντας τη 

χαρτογράφησή του.
Και ενώ η ADAC είναι απόλυτη πως τα περισσότερα οκτάνια 
δεν προσφέρουν κανένα πλεονέκτηµα, προτείνοντας στα µέ-
λη της να προτιµούν τις απλές και οικονοµικότερες βενζίνες, 
σε ό,τι αφορά τις ποιοτικότερες εκδοχές του ντίζελ µπορεί να 
υπάρξει µια βελτίωση της απόδοσης έως 5% λόγω της καλύ-
τερης σύνθεσης (και όχι των περισσότερων κετανίων). Εσείς 
τι λέτε, έχουν κάποιο πλεονέκτηµα οι σούπερ αµόλυβδες 
βενζίνες ή όχι;
Εννοείται πως µιλάµε πάντα για περιπτώσεις που ο κατα-
σκευαστής συνιστά τη χρήση βενζίνης 95 οκτανίων. Αν, τώ-
ρα, ο κατασκευαστής συνιστά καύσιµο 98 οκτανίων –στην 
Ελλάδα οι σούπερ αµόλυβδες είναι 100 οκτανίων, οπότε ακό-
µα πιο ποιοτικές από πλευράς αντοχής στη συµπίεση–, θα 

πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο καύσιµο. Αν δεν γίνει αυτό, 
ο υπολογιστής που ελέγχει τη λειτουργία του κινητήρα επιλέ-
γει ένα πρόγραµµα ανάγκης που συνοδεύεται από µείωση της 
απόδοσης.
Ίσως να γνωρίζετε οδηγούς οι οποίοι ορκίζονται στις σούπερ 
αµόλυβδες βενζίνες που υπάρχουν στα πρατήρια, καθώς, ό-
πως λένε, «βγάζουν» περισσότερα χιλιόµετρα, ενώ επιτρέ-
πουν στον κινητήρα να αποδίδει την πλήρη ισχύ και ροπή του, 
βελτιώνοντας τις επιδόσεις. Άλλοι, πάλι, τις απορρίπτουν για 
τα προσωπικά τους αυτοκίνητα, λέγοντας πως το επιπλέον 
κόστος δεν είναι ανάλογο µε αυτά που προσφέρουν, αν προ-
σφέρουν.
Εδώ τίθεται το εξής ζήτηµα: ακόµη κι αν οι σούπερ αµόλυ-
βδες βγάζουν κάποιες δεκάδες χιλιόµετρα παραπάνω, αυτά 
αντισταθµίζονται από το επιπλέον κόστος στην τιµή του λίτρου 
(σε σχέση µε την απλή αµόλυβδη); Για τα επιπλέον χιλιόµετρα 
µπορείτε και µόνοι σας να κάνετε κάποιες δοκιµές φουλάρο-
ντας µε 2-3 γεµίσµατα και µηδενίζοντας κάθε φορά τον χιλιο-
µετρητή (αν σηµειώσετε και τα λίτρα από γέµισµα σε γέµισµα, 
θα έχετε ακριβέστερη µέτρηση).
Από την άλλη, οι εταιρείες πετρελαιοειδών υποστηρίζουν πως 
οι µικρότερες αποθέσεις λόγω της καλύτερης καύσης –που 
εξασφαλίζουν οι σούπερ αµόλυβδες εξαιτίας των ειδικών 
πρόσθετων που διαθέτουν– θα φανούν σε κάποια χρόνια αν 
ανοίξετε τον κινητήρα. Ωστόσο, η άποψή µας είναι πως δεν 
υπάρχουν τόσο συγκλονιστικές διαφορές σε σχέση µε τις α-
µόλυβδες των 95 οκτανίων (ειδικά σε µια εποχή που τα κρά-
µατα και τα µέταλλα των κινητήρων έχουν περάσει σε άλλα 
επίπεδα – χαρακτηριστική είναι πλέον η αλλαγή λαδιών π.χ. 
στα 30.000 χλµ.).

Μακριά από 
τις σούπερ αµόλυβδες!

ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ Η ADAC, Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ΣΟΥΠΕΡ ΑΜΟΛΥΒ∆ΕΣ ΚΑΙ ΝΑ 

ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΕΣ.
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Μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά είναι γεγονός: 
µετά τους κινδύνους που εγκυµονεί η χρήση νο-
θευµένου πετρελαίου, άλλα τόσα προβλήµατα 
µπορεί να δηµιουργήσει η ανάπτυξη µυκήτων 

στο αγαπηµένο σας πετρελαιοκίνητο. Με λίγα λόγια: το ντίζελ, 
ειδικά το βιοντίζελ, µουχλιάζει όταν µένει πολύ καιρό απο-
θηκευµένο στον ίδιο χώρο και δεν υπάρχουν τα πρόσθετα 
µυκητοκτόνα ή αντιµυκητιακά (ας τα λέµε αντιβιοτικά). Πως 
µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο;
Το βιοντίζελ δεν είναι κάτι πέρα από απλό ντίζελ µε βιοκαύ-
σιµο σε αναλογία έως 7%. Τι εστί βιοκαύσιµο; Φυτική µάζα, 
έλαια και οτιδήποτε άλλο αρέσει στους µύκητες, οι οποίοι 
όταν βρίσκουν τις ιδανικές συνθήκες (υγρασία και ζέστη) 
πολλαπλασιάζονται (κυρίως στο ρεζερβουάρ, ειδικά στα ε-
ξωτερικά των φορτηγών όταν τα βλέπει ο ήλιος) και εισχω-
ρούν σε διάφορα σηµεία (φίλτρο, σύστηµα τροφοδοσίας), 
δηµιουργώντας ακόµη και µυκητολάσπη (φανταστείτε κάτι 
σαν µούργα λαδιού ή πολτό ή φύκι).
Μια αναζήτηση στο διαδίκτυο ίσως πείσει πόσο πολύ φο-
βούνται τους µύκητες οι κάτοχοι αυτοκινήτων ντίζελ, οι ο-
ποίοι τα τελευταία χρόνια αυξάνονται, και µε το δίκιο τους, 
όσοι τουλάχιστον κάνουν τόσο πολλά χιλιόµετρα τον χρόνο. 
Προσωπικά, δεν έχω καµία εµπειρία σχετικά µε µύκητες, 
αλλά µετά από αρκετά emails και ερωτήσεις γνωστών, αυ-
τό που αντιλαµβάνοµαι είναι πως για να κολλήσει ένα ντίζελ 
µύκητες θα πρέπει να συµβαίνουν δύο πράγµατα: α) το ντί-
ζελ να είναι φουλ στο βιοντίζελ και κακής ποιότητας και β) 
το καύσιµο να έχει παραµείνει αρκετό χρόνο στο ρεζερβου-
άρ, ώστε να ευνοηθεί η ανάπτυξη µυκήτων. Εποµένως, ό-
ταν ένα ντίζελ µένει πολύ καιρό ακίνητο, είναι καλύτερα µε 
γεµάτο ή µε άδειο ρεζερβουάρ;
Το σωστό είναι το ρεζερβουάρ να είναι γεµάτο (οι µύκητες 
αναπτύσσονται από την υγρασία που περιέχεται στον αέρα 
που έχει ένα άδειο ρεζερβουάρ πολύ πιο γρήγορα) και ακό-
µη πιο σωστό (αν το αυτοκίνητο µείνει ακίνητο π.χ. πέρα α-
πό 2 εβδοµάδες) είναι να υπάρχει αντιβιοτικό στην αναλογία 
που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Από κει και πέρα, αν 

οι µύκητες επεκταθούν, απαιτείται καθαρισµός του ρεζερ-
βουάρ, του συστήµατος τροφοδοσίας, του φίλτρου, ίσως και 
των µπεκ, αν διαπιστωθεί µειωµένος βαθµός έκχυσης των 
ακροφυσίων (είναι δηλαδή βουλωµένα).
Επισήµως, οι κατασκευαστές δεν συστήνουν τη χρήση α-
ντιβιοτικών. Και αυτό διότι όταν η χρήση τους γίνεται όταν 
δεν υπάρχει λόγος (δεν υπάρχουν µύκητες), µπορεί να αλ-
λοιωθεί η απόδοση του φίλτρου καθαρισµού και συγκρά-
τησης υγρασίας. Εννοείται πως από τη στιγµή που ένα ντί-
ζελ έχει µύκητες, η χρήση αντιβιοτικού είναι αναγκαία. Ω-
στόσο, πώς µπορώ να ξέρω αν το πετρελαιοκίνητό µου έ-

χει µύκητες; Μόνο κατόπιν εορτής και έπειτα από δυσλει-
τουργία του µοτέρ. Γι’ αυτό, κάλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊ-
δουρογύρευε.
Η άποψή µας είναι πως όταν ο χρόνος ακινητοποίησης δεν 
είναι µεγάλος (γι’ αυτό και το πρόβληµα είναι πολύ έντονο 
στα εποχικά µηχανήµατα, ειδικά τους θερινούς µήνες), δεν 
υπάρχει κίνδυνος από µύκητες (εκτός κι αν υπάρχει κακής 
ποιότητας πετρέλαιο µε αρκετή υγρασία, κάτι για το οποίο 
ευθύνεται η δεξαµενή του πρατηρίου). Άλλωστε είναι γενι-
κώς αποδεκτό πως ένα αυτοκίνητο χαλάει πιο εύκολα όταν 
κάθεται παρά όταν κινείται.

Ντίζελ, μύκητες, 
μούχλα και φύκια
«ΈΧΩ ΠΈΤΡΈΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ 
ΚΟΛΛΗΣΈΙ ΜΥΚΗΤΈΣ ΚΑΙ ΜΟΥΧΛΑ. ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΚΑΠΟΙΟ 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ;».

ADAC: Οικονοµικότερος ο αυτόµατος κλιµατισµός!
Σύµφωνα µε µετρήσεις της γερµανικής λέσχης, η αυτόµατη λειτουργία ενός συστήµατος κλι-
µατισµού είναι η αποδοτικότερη.

Μπορεί να είναι λίγο ακριβότερα από τα απλά συστήµατα κλιµατισµού 
µε τη χειροκίνητη κλιµακωτή ένταση, ωστόσο τα αυτόµατα έχουν πιο α-
ποδοτική λειτουργία και επιβαρύνουν πολύ λιγότερο τη µέση κατανά-
λωση καυσίµου, σύµφωνα µε την ADAC. Αυτό συµβαίνει διότι ένα σύ-
στηµα κλιµατισµού µε πρόγραµµα Auto καταφέρνει να διατηρεί τη θερ-
µοκρασία στην επιθυµητή τιµή αυξοµειώνοντας, όποτε χρειάζεται, την έ-
νταση λειτουργίας του.
Ανάλογα µε την εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος, η βέλτιστη επιλο-
γή για το πρόγραµµα Auto αποδείχθηκε σε εύρος 22-24 βαθµούς Κελσίου, 
ενώ χαµηλότερη τιµή θερµοκρασίας δεν ωφελεί µε περισσότερη δροσιά, 
επιβαρύνοντας πολύ περισσότερο το έργο του µοτέρ και την κατανάλωση. Επίσης, τα απλά χειροκίνητα συστήµατα κλιµατισµού 
είναι πολύ πιο ενεργοβόρα κατά την κίνηση στην πόλη, καθώς και όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται εν στάση.
Η ADAC συµβουλεύει πως ο καλύτερος τρόπος για να δροσίζονται οι επιβάτες είναι η ροή του αέρα να κατευθύνεται 
προς τα κεφάλια τους και όχι προς τα πόδια τους, καθώς έτσι αισθάνονται καλύτερα. Επίσης, µια καλή κίνηση για τη µεί-
ωση του χρόνου ψύξης της καµπίνας είναι το κατέβασµα των παραθύρων, ώστε να διαφύγει ο ζεστός εγκλωβισµένος 
αέρας, ενώ για τα πρώτα λεπτά λειτουργίας η επιλογή της εσωτερικής ανακύκλωσης φέρνει πιο γρήγορα κρύο αέρα στο 
εσωτερικό.
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Ο Bill Gates µπορεί να έχει πολλά αυτοκίνητα, ωστόσο 
δεν αλλάζει µε τίποτα την Porsche 959, µε την οποία 
κυκλοφορούσε πριν καν πάρει έγκριση Τύπου για τις 

ΗΠΑ. Ο Jeff Bezos µάλλον δένεται συναισθηµατικά µε το αυ-
τοκίνητό του ή πολύ απλά δεν δείχνει κανένα απολύτως ενδι-
αφέρον, µια και µετακινείται µε ένα Honda Accord του 1996. 
Αντίθετα, στον Mark Zuckerberg, τον κ. Facebook, δεν αρέ-
σουν µόνο τα super cars αλλά και τα hyper, γι’ αυτό και τε-
λευταία οδηγεί µια Pagani Huayra, ενώ ο άλλος ιδρυτής του 
διάσηµου social media, ο Dustin Moskovitz, αρκείται σε ένα 
VW Golf, αν και συνήθως προτιµά το ποδήλατό του.
O Larry Ellison της Oracle έχει ένα Lexus, όχι όµως όποιο ό-
ποιο, αλλά το σπάνιο LFA, ενώ ο Michael Dell της οµώνυµης 
εταιρείας κυκλοφορεί µε µια Porsche Carrera GT. Ή µε ένα 
Hummer H2. O Elon Musk είναι κάτοχος και µιας Jaguar Ε-
Type του 1967, ενώ αυτοκίνητα της εταιρείας του, της Tesla, 
οδηγούν τα αφεντικά της Google, οι Larry Page και Sergei 
Brin, οι οποίοι άλλωστε έχουν επενδύσεις και σε αυτήν. Ο 
πρώτος ένα Roadster και ο δεύτερος ένα Model X. Model S 
έχει ο Sean Parker του Napster, µαζί µε ένα Audi S5, ενώ ο 
Evan Spiegel του Snapchat κυκλοφορεί µε Ferrari 599. Σα-
φώς πιο προσγειωµένοι, ο Tim Cook της Apple, που έχει µια 
BMW σειρά 5, και ο πρώην διευθυντής της Microsoft Steve 
Ballmer, που οδηγεί ένα υβριδικό Ford Fusion.

Τι αυτοκίνητα προτιµούν 
οι µεγιστάνες της πληροφορικής;

Με ποιο απ’ όλα τα αυτοκίνητα που έχει 
κυκλοφορεί ο Bill Gates της Microsoft; 
Πόσο συχνά αλλάζει όχηµα ο Jeff Bezos 
της Amazon; Ο Mr Facebook γουστάρει τα 
super cars; Για όλα αυτά τα ερωτήµατα και 
πολλά ακόµη οι απαντήσεις ακολουθούν.

Πωλείται η Bugatti Type 51 του µοναδικού Nuvolari
Η Bugatti µπορεί να µην πρωταγωνιστεί στους αγώνες, αλλά στο παρελθόν κυριαρχούσε στις πί-
στες µε αγωνιστικά όπως η Type 35 και η Type 51.

Η σειρά Bugatti Type 35 ήταν το πιο πετυχηµένο αγωνιστικό τη δεκαετία του 1920, έχοντας στο παλ-
µαρέ της πάνω από 1.000 νίκες µε 14 αγώνες την εβδοµάδα. Στη συνέχεια τη διαδέχτηκε η Type 51, η 
οποία πλέον είχε να αντιµετωπίσει τον γερµανικό και ιταλικό ανταγωνισµό. Η συγκεκριµένη που βλέ-
πετε –µε σασί υπ’ αριθµόν 51121 και έτος κατασκευής το 1931– είχε εµφανιστεί τέσσερις φορές στο 
GP του Μονακό, ενώ το 1933 την είχε οδηγήσει και ο µοναδικός Tazio Nuvolari. Τον τελευταίο µισό 
αιώνα έχει αλλάξει µόλις δύο ιδιοκτήτες και στις 19 Αυγούστου θα αναζητήσει νέα στέγη, σε δηµο-
πρασία που θα γίνει στο Quail Lodge της Καλιφόρνιας. Όσο για την τιµή, αφήστε το καλύτερα…
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Τι αυτοκίνητα προτιµούν 
οι µεγιστάνες της πληροφορικής;

Το αυτοκίνητο της Apple δεν θα το δούµε πριν από το 2021
Σύµφωνα µε πληροφορίες του αµερικανικού motor1.com που προέρχονται από πηγές από το εσωτερικό της 
Apple, το πολυαναµενόµενο αυτοκίνητο του κολοσσού της πληροφορικής θα καθυστερήσει ακόµα πιο πολύ. Έ-
τσι, η πρεµιέρα του, που είχε ανακοινωθεί για το 2019, θα αναβληθεί για το 2021.
Ο κωδικός εξέλιξής του είναι Titan, θα είναι ηλεκτρικό και θα έχει και κάποια στοιχεία αυτόνοµης οδήγησης, ε-
νώ την κατασκευή του θα την αναλάβει, εκτός απροόπτου, η αυστριακή Magna Steyr, που ειδικεύεται σε τέ-
τοιου είδους αποστολές.
Επίσης λέγεται πως η εταιρεία δεν θα δηµιουργήσει δίκτυο αντιπροσώπων αλλά ένα δίκτυο car-sharing, κάτι 
που αφενός θα µπορούσε να δηµιουργήσει µια µίνι επανάσταση στην αυτοκινητοβιοµηχανία και αφετέρου να 
«αποσβέσει» µέρος της επένδυσης του 1 δισ. δολαρίων στην Didi Chuxing, ανταγωνίστρια της Uber.

Ποιος θα αγοράσει 
αυτή την πανέµορφη Jaguar D-Type;
Η συγκεκριµένη Jaguar είχε κατακτήσει το Le Mans το 1955 και θα 
δηµοπρατηθεί τέλη Αυγούστου από τον οίκο RM Sotheby στο Μόντερεϊ 
της Καλιφόρνιας.

Στον 24ωρο αγώνα του Le Mans έχουµε δει κατά καιρούς να επικρατούν 
διάφοροι κατασκευαστές. Τα τελευταία χρόνια ανήκουν στην Porsche (ό-
πως και οι δεκαετίες του 1970 και 1980), από τις αρχές του 2000 κυριαρ-
χούσε η Audi, η δεκαετία του 1960 ανήκε στη Ferrari και εκείνη του 1950 
στην Jaguar.
H συγκεκριµένη D-Type (διαδέχτηκε τη C-Type που είχε κατακτήσει το Le 
Mans το 1953) είχε κερδίσει τον αγώνα του 1956 και ήταν η πρώτη που είχε 
πωληθεί σε ιδιωτική οµάδα, αυτήν του Ecurie Ecosse, µε τη χαρακτηριστι-
κή µπλε βαφή και τη σκοτσέζικη σηµαία. Είχε τερµατίσει µπροστά από τις 
εργοστασιακές D-Type και την Aston Martin DB3S των Stirling Moss και 
Peter Collins. Σε εκείνο τον αγώνα είχαν τερµατίσει µόλις τα 14 από τα συ-
νολικά 49 αυτοκίνητα.

H Bentley µεριµνά ακόµη και για τους… ψαράδες!
Έχετε παρατηρήσει όσους ψαρεύουν 
µε καλάµια από την παραλία; Ε, λοιπόν, 
όλα όσα χρειάζονται για το χόµπι τους, 
από πετονιές και αγκίστρια µέχρι δο-
λώµατα, που πολλές φορές είναι και 
ζωντανά, είναι τακτοποιηµένα µέσα σε 
πλαστικές σακούλες από σούπερ µάρ-
κετ. Πού είναι το κακό; Πουθενά, αλλά 
να, αν το αυτοκίνητό σου είναι η και-
νούργια Bentley Bentayga και το χόµπι 
σου το ψάρεµα, η πλαστική σακούλα 
δεν κολλάει.
Έτσι, για να µη νιώθουν άσχηµα και να 
µην έρχονται σε δύσκολη θέση όλοι αυ-
τοί οι ψαράδες που κυκλοφορούν µε 
Bentayga, η Bentley διαθέτει ένα très chic σετ ψαρέµατος που µπαίνει στο πορτµπαγκάζ του πρώτου τζιπ στην ιστο-
ρία της και περιέχει όλα όσα θα χρειαστεί ο ψαράς – ο οποίος µάλλον θα ψαρεύει σολοµούς στα βουνά τις Σκοτίας 
και όχι σπάρους στα στενά του Ευρίπου. Όσο για το κόστος του σετ ψαρικής –υπάρχει και ανάλογο τελάρο από φελι-
ζόλ πολυτελείας (πλάκα κάνουµε…)–, αν κρίνουµε από την εµφάνισή του, από το ότι φτιάχνεται από τη Mulliner αλ-
λά και από τη βασική τιµή της Bentayga, θα κοστίζει πολλά κιλά γαύρο. Πάρα πολλά…

Μια Porsche 911 GT3 RS µε manual 600 σελίδων!
Αν σας αρέσουν τα συναρµολογούµενα παιχνίδια, τότε ρίξτε µια µατιά στην πρόταση της Lego 
και στα 2.704 κοµµάτια από τα οποία αποτελείται η 911 GT3 RS!
Είναι πράγµατι καταπληκτική η σειρά Technic της Lego και σίγουρα συστήνεται για 
όσα παιδάκια (αλλά και µεγάλους) πιάνουν τα χέρια τους. Εδώ θα δείτε µια 
Porsche 911 GT3 RS (διαστάσεων 57x25x17 εκατοστών) που για να 
συναρµολογηθεί θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες του πο-
λυσέλιδου εγχειριδίου.
Το νέο προϊόν της Lego θα είναι διαθέσιµο από τον ε-
πόµενο µήνα στη net τιµή των 300 δολαρίων, αλλά υ-
πάρχουν και αρκετά φτηνότερες προτάσεις. Σίγουρα 
η κάπως ασχηµούλα Porsche δεν έχει σχέση µε κά-
ποιο κιτ µοντελισµού αλλά για όσους θέλουν να κα 
λλιεργήσουν το κατασκευαστικό τους πνεύµα!



NIKOΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Η ΑΥΤΟΝΟΜΗ Ο∆ΗΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. ΒΛΕΠΕΤΕ, ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

ΠΟΥ ΘΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΝ ΣΤΟΝ «ΑΥΤΟΜΑΤΟ» ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΕΜΟΙΑΖΕ ΜΕ 
ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ. ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ…

ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ 

Ο∆ΗΓΗΣΗ;
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 ›››     
Το 1939 η GM παρουσίασε δηµόσια ένα δίκτυο από 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ελέγχονταν ασύρµατα. 

Το 1985 το αµερικανικό Τµήµα Ερευνών Αµύνης εξελίσ-
σει σύστηµα αυτόνοµης οδήγησης. ∆ύο χρόνια αργότερα η 
Daimler-Benz (σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο του Μο-
νάχου) εξοπλίζει ένα βαν που µε τη βοήθεια κάµερας κινείται 
στους δρόµους µε 60 χλµ./ώρα. Την ίδια χρονιά η Κοµισιόν 
ξεκινά το EUREKA Prometheus, πρόγραµµα που στοιχίζει 
περίπου 750 εκατ. ευρώ. Το 1995 µια αυτοµατοποιηµένη 
Mercedes-Benz S-Class διανύει 1.584 χλµ. από το Μόνα-
χο στην Κοπεγχάγη µε ανώτατη ταχύτητα 175 χλµ./ώρα στη 
γερµανική autobahn. Ο ανθρώπινος παράγοντας συµµε-
τείχε µόλις στο 5% του ταξιδιού. Το 1996 µία Lancia Thema 
διανύει 1.900 χλµ. σε έξι µέρες. Το 94% της απόστασης έγινε 
στον αυτόµατο, ενώ η µεγαλύτερη συνεχής διαδροµή ήταν 
55 χλµ. Ήταν το πρόγραµµα ARGO, που ξεκίνησε από το Πα-
νεπιστήµιο της Πάρµας και έµεινε γνωστό ως Mille Miglia in 
Automatico. Την περίοδο 2000-2010 συστήµατα αυτόνοµης 
οδήγησης εξελίσσουν οι περισσότεροι κατασκευαστές. Μία 
αυτόνοµη BMW 330i κάνει γύρους στο Nürburgring το 2009, 
ένα Audi TT τρέχει στην ανάβαση του Pikes Peak το 2010. Η 
Volvo παρουσιάζει το πιλοτικό πρόγραµµα SARTRE. Το 2011 
η Google καταφέρνει να «πείσει» την Πολιτεία της Νεβάδα για 
τη νοµιµότητα των ροµποτικών αυτοκινήτων…

 ›››     
Οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν ήδη προ-
χωρήσει, ώστε αρκετά συστήµατα να δηµιουργούν 

ένα ηµιαυτόνοµο αυτοκίνητο. Για παράδειγµα, υπάρχουν συ-
στήµατα που αναγνωρίζουν τα σήµατα κυκλοφορίας και πε-
ριορίζουν ανάλογα την ταχύτητα του αυτοκινήτου, το ενεργό 
cruise control διατηρεί σταθερή την απόσταση από το προπο-
ρευόµενο όχηµα, η αυτόνοµη πέδηση προειδοποιεί ή φρε-
νάρει το αυτοκίνητο σε περίπτωση σύγκρουσης, ένα ραντάρ 
«διαβάζει» τις λωρίδες κυκλοφορίας και διατηρεί το αυτοκί-
νητο µέσα σε αυτές κ.ά. Όλα αυτά τα συστήµατα συγκλίνουν 
σε ένα πλήρως αυτόνοµο αυτοκίνητο, όπου ο οδηγός θα έχει 
τον ρόλο ενός απλού επιβάτη!

 ›››     
Πότε θα κυκλοφορήσουν τα πρώτα αυτόνοµα; Από 
το 2017 σε ορισµένες Πολιτείες των ΗΠΑ θα αρχί-

σουν να βγαίνουν στους δρόµους τα πρώτα αυτόνοµα αυτο-
κίνητα. Περίπου την ίδια χρονιά και σε ορισµένες ευρωπαϊκές 
χώρες θα επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η αυτόνοµη οδήγηση 
(ή, ακριβέστερα, αυτόνοµη κίνηση, από τη στιγµή που ο οδηγός 
θα παραµένει αµέτοχος). Πάντως, µην περιµένετε πως θα γε-
µίσουν οι δρόµοι από αυτόνοµα αυτοκίνητα, καθώς η εν λόγω 
τεχνολογία θα αρχίσει να τελειοποιείται από το 2020 και µετά.

 ›››     
Πού θα επιτρέπεται η αυτόνοµη κίνηση; Η τεχνο-
λογία βρίσκεται ακόµη σε νηπιακό στάδιο, γι’ αυτό 

και η αυτόνοµη κίνηση θα επιτρέπεται µόνο σε άρτια σχεδι-
ασµένους και κατάλληλα δοµηµένους αυτοκινητόδροµους. 
Τι προβλέπεται νοµοθετικά; Εδώ υπάρχει ένα σηµαντικό ζή-
τηµα, το οποίο ακόµη και σήµερα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Για 
παράδειγµα, σε περίπτωση ατυχήµατος και όταν το αυτοκί-
νητο κινείται στον «αυτόµατο», ποιος θα κατηγορηθεί; Αφενός 
ο οδηγός µπορεί να ισχυριστεί πως δεν είχε τον έλεγχο του 
αυτοκινήτου, µια και δεν είχε τα χέρια του στο τιµόνι, αφετέ-

ρου να υποστηριχθεί πως θα µπορούσε ίσως να αντιδράσει 
έγκαιρα. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση θα ακυρωνόταν 
σηµαντικό µέρος της αυτόνοµης… απόλαυσης, έτσι δεν είναι; 
Γι’ αυτό τον λόγο προβλέπεται ένα «µαύρο κουτί» που θα συ-
γκεντρώνει διάφορα δεδοµένα. Αλλά κι εδώ τίθεται το ζήτηµα 
των προσωπικών δεδοµένων κι ας έχει να κάνει µε το πού 
σταµατήσαµε το προηγούµενο βράδυ…

 ›››     
Σε τι ωφελεί η αυτόνοµη οδήγηση; Θεωρητικά η αυ-
τόνοµη ελεγχόµενη κίνηση σε «κοµβόι» προσφέρει 

σηµαντικά οφέλη, όπως ασφάλεια στον δρόµο, µειωµένη κα-
τανάλωση, µειωµένους ρύπους και καλύτερη ποιότητα οδή-
γησης. Πέρυσι τέτοια εποχή η Google, η µεγαλύτερη σε οικο-
νοµικό µέγεθος εταιρεία στον κόσµο, ανακοίνωσε πως στα έξι 
χρόνια του πιλοτικού προγράµµατος και µετά από πάνω από 3 
εκατ. χιλιόµετρα αυτόνοµης οδήγησης έχουν σηµειωθεί µόλις 
11 ατυχήµατα! Το αν θα επιτραπεί η κίνηση των αυτόνοµων 
αυτοκινήτων στις πόλεις θα εξαρτηθεί από την πρόοδο της τε-
χνολογίας, καθώς είναι σηµαντική η ασφάλεια και των πεζών.

 ›››     
Χονδρικά το πακέτο περιλαµβάνει διάφορους αι-
σθητήρες, όπως: µία βασική κάµερα, µία έγχρωµη 

για να αναγνωρίζει τα φανάρια, µία ευρυγώνια για να «σκα-
νάρει» το περιβάλλον και να προσδιορίζει το στίγµα του αυτο-
κινήτου στον χώρο, τέσσερα µικρού εύρους ραντάρ και τρία 
µακρύτερης εµβέλειας κ.λπ. Το όλο σύστηµα µπορεί να ανι-
χνεύει σε απόσταση έως 200 µέτρα και να «σκανάρει» πάνω 
από 25 φορές το δευτερόλεπτο. Όλα τα δεδοµένα από τους 
αισθητήρες µεταβιβάζονται σε µια ηλεκτρονική µονάδα ώστε 
αυτή να γνωρίζει τον περιβάλλοντα χώρο και µε τη βοήθεια 
του συστήµατος GPS να κατευθύνει το αυτοκίνητο.

 ›››     
Ποιο είναι το βασικό συστατικό για µια απροβλη-
µάτιστη αυτόνοµη πλοήγηση; Οι αξιόπιστοι χάρτες. 

Σύµφωνα µε την HERE, οι χάρτες HD Live Map είναι οι πιο 
προηγµένοι αυτή τη στιγµή στον κόσµο για αποµακρυσµένη 
χρήση (µέσω «σύννεφου», δηλαδή cloud υπηρεσίας) και 
είναι ήδη διαθέσιµοι για τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Εννοείται 
πως χάρτες τέτοιου είδους τρέχουν µέσω ενός διακοµιστή 
και πως χάρτες σαν τους HD Live Map προσφέρουν όλα τα 
δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο (real time). Πέρυσι οι Audi, 
BMW και Mercedes έδωσαν πολλά δισεκατοµµύρια ευρώ 
για να αποκτήσουν τα δικαιώµατα των χαρτών από τη Nokia, 
ενώ στο παιχνίδι έχουν µπει για τα καλά οι Google, Microsoft 
και Apple, που συνεργάζονται µε άλλους κατασκευαστές.

 ›››     
Η αυτόνοµη οδήγηση θα καταργήσει το τιµό-
νι; Ο Han Hendriks, αντιπρόεδρος της εταιρείας 

Johnson Controls, η οποία ειδικεύεται στα ηλεκτρονικά συ-
στήµατα αυτοκινήτων, απαντώντας σε ερώτηση της «Detroit 
News» δήλωσε πως «µετά το 2025 θεωρώ πιθανό ο ρόλος 
του τιµονιού στα αυτοκίνητα να είναι λιγότερο πρωταρχικός 
και σηµαντικός». Συνεχίζοντας είπε, µεταξύ άλλων, πως στο 
εσωτερικό των πλήρως αυτόνοµων αυτοκινήτων θα υπάρ-
χουν λιγότερα χειριστήρια και οι οδηγοί τους θα χρειάζεται να 
κάνουν λιγότερους χειρισµούς και ελέγχους. Πάντως, η γνώ-
µη µας είναι πως θα αργήσει πολύ η εποχή που το κλασικό 
στρογγυλό τιµόνι θα αντικατασταθεί από ένα joystick.

Μετά από 130 εκατ. χιλιόμετρα δοκιμών με αυ-
τόνομα οχήματα, το μοιραίο έμελλε να συμβεί σε 
ένα μοντέλο της Tesla, γεγονός που ανοίγει μια 
μεγάλη συζήτηση περί ασφάλειας.
Το εν λόγω συμβάν έλαβε χώρα στις 7 Μαΐου, 
παρέμεινε όμως μακριά από τα φώτα της δημο-
σιότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα Tesla 
Model S, με οδηγό τον Joshua Brown, σφηνώθη-
κε κάτω από μια νταλίκα η οποία έκανε αναστρο-
φή μπροστά του. Εκείνη τη στιγμή το αυτοκίνητο 

βρισκόταν σε αυτόνομη διαμόρφωση και δεν έκα-
νε τίποτα για να αποτρέψει το μοιραίο.
Φυσικά, ένα τέτοιο θέμα τράβηξε αμέσως πάνω 
του τα βλέμματα των ειδικών. Η Tesla έστρεψε 
όλη της την προσοχή στην ανάλυση των συν-
θηκών του τραγικού αυτού συμβάντος. Τελικά, 
κοινοποίησε μια μελέτη στην οποία ανέφερε με 
λεπτομέρειες το τι συνέβη. Η λευκού χρώματος 
νταλίκα βρισκόταν σε τέτοια θέση σε σχέση με τον 
ήλιο, που ούτε το αυτοκίνητο ούτε ο οδηγός θα 

μπορούσαν να την έχουν δει.
Η NHTSA, η αμερικανική Επιτροπή Ασφάλειας 
Αυτοκινητοδρόμων, επίσης έστειλε προσωπικό 
να εξετάσει τόσο τα οχήματα που ενεπλάκησαν 
στη σύγκρουση όσο και την τοποθεσία. Η συγκε-
κριμένη έρευνα μάλιστα φιλοδοξεί να εξετάσει 
τον σχεδιασμό και την απόδοση όλων των αυτο-
ματοποιημένων συστημάτων οδήγησης που είναι 
αυτή τη στιγμή διαθέσιμα.
Στην πράξη, ήταν θέμα χρόνου να συμβεί κάτι 

τέτοιο. Και οι ίδιοι οι κατασκευαστές, άλλωστε, 
υποστηρίζουν ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια 
βελτίωσης στην τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης, 
παρ’ ότι αυτή ήδη είναι πιο ασφαλής από τις συμ-
βατικές μετακινήσεις, στις οποίες εμπλέκεται ο 
ανθρώπινος παράγοντας.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΟΧΗΜΑ
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