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VOLVO S90

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

›› Ford Ka+ ›› Seat Ateca ›› Porsche 718 Boxster ›› Volvo V40 Cross Country T3 Auto

Skoda: ∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα

&

• Πατέντες Made in USA
• 70 χρόνια Ferrari µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

02 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

OKTΩΒΡΙΟΣ 2016

Αλλαγή ονόµατος αλλά και σελίδας για τις µικρές Porsche, οι οποίες πλέον λέγονται
718 Boxster και 718 Cayman και είναι turbo. Και τετρακύλινδρες 2.000 κυβικών. Όσο
για το πώς συµπεριφέρονται στο δρόµο, διαβάστε τη δοκιµή µας στη σελίδα 22.
H AUTO SUNDAY ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ FREE SUNDAY
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ΌΛΑ ΤΑ ΝΈΑ ΠΌΥ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΈΤΈ
ΌΙ ΤΈΛΈΥΤΑΊΈΣ ΚΑΊΝΟΤΟΜΊΈΣ ΚΑΙ ΈΙΔΉΣΈΙΣ
ΑΠΌ ΤΉΝ ΤΈΧΝΌΛΌΓΙΑ ΤΌΥ ΑΥΤΌΚΙΝΉΤΌΥ
VOLVO V40 CROSS COUNTRY T3 AUTO: ΜΈ 152 ΙΠΠΌΥΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΥΤΌΜΑΤΌ ΚΙΒΩΤΙΌ
SEAT ATECA: ΤΌ ΠΡΩΤΌ SUV MADE IN SPAIN
PORSCHE 718 BOXSTER: ΜΈ ΤΈΣΣΈΡΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΌΥΣ ΚΑΙ TURBO
FORD KA+: ΤΌ ΒΑΣΙΚΌ ΥΠΈΡ-ΜΙΝΙ ΤΉΣ FORD ΈΙΝΑΙ ΈΝΑ ΈΞΥΠΝΌ
ΑΥΤΌΚΙΝΉΤΌ
Ό ΧΈΊΜΏΝΑΣ ΈΡΧΈΤΑΊ ΚΑΙ ΤΌ ΑΥΤΌΚΙΝΉΤΌ ΜΑΣ ΧΡΈΙΑΖΈΤΑΙ
ΦΡΌΝΤΙΔΑ
ΠΑΤΈΝΤΈΣ MADE IN USA: ΔΙΑΒΑΣΤΈ ΠΌΙΈΣ ΚΑΙΝΌΤΌΜΙΈΣ
ΞΈΚΙΝΉΣΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΉΠΑ
Ή FERRARI ΈΚΛΈΙΣΈ ΤΑ 70 ΚΑΙ ΤΌ ΓΙΌΡΤΑΖΈΙ ΜΈ ΜΙΑ ΣΈΙΡΑ
SPECIAL ΈΚΔΌΣΈΩΝ
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση,
ή διασκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/
1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου
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H SKODA ΔΗΛΏΝΕΙ ΕΜΦΑΤΙΚΌ «ΠΑΡΏΝ»
H SKODA, ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΌ ΠΛΗΡΗ ΓΚΑΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΌΡΙΑΣ ΤΗΣ, ΕΧΕΙ ΌΛΑ ΤΑ ΕΧΕΓΓΥΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΏΤΑΓΏΝΙΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΌΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΌ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΌΡΙΕΣ ΤΗΣ. ΑΤΌΥ ΤΗΣ ΤΑ CITIGO, FABIA, OCTAVIA ΚΑΙ SUPERB, ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΌ RAPID ΚΑΙ ΤΌ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΌ SUV ΤΗΣ, ΤΌ YETI. ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΌΙΞΗ Η ΓΚΑΜΑ ΤΗΣ ΘΑ ΕΜΠΛΌΥΤΙΣΤΕΙ
ΑΚΌΜΑ ΠΙΌ ΠΌΛΥ, ΜΕ ΤΌ ΝΕΌ, ΚΌΡΥΦΑΙΌ SUV ΤΗΣ, ΤΌ KODIAQ, ΠΌΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΌ ΚΑΙ ΜΕ 7 ΘΕΣΕΙΣ.

Skoda Fabia: Νεανική, πλήρως
εξοπλισµένη και οικονοµική
Η Fabia τοποθετείται στην καρδιά της ιδιαίτερα δηµοφιλούς κατηγορίας των υπερ-µίνι και ξεχωρίζει µε την
πρώτη µατιά χάρη στο σύγχρονο, χαρακτηριστικό και νεανικό σχεδιασµό της, ο οποίος µάλιστα έχει βραβευτεί και
µε το σηµαντικό Red Dot Design Award.
Ο καλαίσθητος σχεδιασµός κυριαρχεί και στο εσωτερικό
της, που ξεχωρίζει για τους ιδιαίτερα µεγάλους χώρους
του – ειδικά για όσους κάθονται µπροστά. Με άνεση θα
ταξιδέψουν και όσοι καθίσουν πίσω, ενώ ο χώρος αποσκευών των τουλάχιστον 330 λίτρων είναι από τους µεγαλύτερους της κατηγορίας. Το άνετο εσωτερικό και το
µεγάλο πορτµπαγκάζ, σε συνδυασµό µε το πολύ καλό επίπεδο εξοπλισµού, που, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει
δυνατότητες διασύνδεσης και συστήµατα πολυµέσων
(Mirrorlink), επιτρέπουν στη Fabia να ικανοποιήσει µε άνεση τις ανάγκες µιας µικρής οικογένειας, παραµένοντας
ταυτόχρονα ιδιαίτερα ευέλικτη και πρακτική µέσα στην
πόλη.
Η Fabia είναι ιδανική ως οικογενειακό, µια και δεν επιβαρύνει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό, καθώς όλοι ανεξαιρέτως οι κινητήρες της, είτε καταναλώνουν αµόλυβδη
είτε πετρέλαιο, είναι ιδιαίτερα οικονοµικοί – πέρα από
δυνατοί, µε αποτέλεσµα ακόµη και µεγάλες αποστάσεις
να καλύπτονται χωρίς πίεση.
Παράλληλα, έχει ιδιαίτερα ελκυστικές τιµές, οι οποίες ξεκινούν από τα 10.800 ευρώ για την έκδοση Active 1.0 των
75 ίππων, ενώ στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε και τις µεγάλες δυνατότητες εξατοµίκευσής της
(colour concept) που τονίζουν ακόµη περισσότερο τον
νεανικό της προσανατολισµό.

Skoda Citigo: Εντυπωσιακά άνετο
Tα µοντέλα της πιο µικρής κατηγορίας εντυπωσιάζουν µεν µε την ευελιξία τους, αλλά
συνήθως υστερούν σηµαντικά σε χώρους, γεγονός που αφαιρεί πόντους από την πρακτικότητά τους. Το Skoda Citigo, όµως, κατορθώνει να συνδυάσει τα πάντα: µε µήκος
µόλις 3,56 µέτρα, είναι ιδανικό για την πόλη, κινείται και στους πιο στενούς δρόµους,
παρκάρει µε ευκολία, χάρη και στην εξαιρετική ορατότητα του οδηγού του, ενώ το εσωτερικό του διαθέτει θέσεις και θήκες για όλα όσα πρέπει κάποιος να έχει µαζί του. Παράλληλα, µπορεί να µετακινήσει µε άνεση, που παραπέµπει σε σηµαντικά µεγαλύτερα
αυτοκίνητα, 4 ή και 5 επιβάτες, ενώ το πορτµπαγκάζ των τουλάχιστον 251 λίτρων, που όταν υπάρχει ανάγκη µπορούν να φτάσουν µέχρι και τα 951, είναι ικανοποιητικό ακόµη και για µεγάλα ταξίδια.
Σε αυτά ο τρικύλινδρος κινητήρας των 1.000 κυβικών δεν θα αποδειχθεί µόνο δυνατός (60 ίπποι)
αλλά και οικονοµικός, ενώ για ακόµα µεγαλύτερη οικονοµία υπάρχει και έκδοσή του που καταναλώνει φυσικό αέριο (GNC).
Το Skoda Citigo, που είναι διαθέσιµο µε 3 και 5 πόρτες, διαθέτει πλούσιο εξοπλισµό και προσφέρει κορυφαία ασφάλεια 5 αστέρων, δεν είναι µόνο οικονοµικό στη χρήση, είναι και στην αγορά, µια και οι τιµές του
ξεκινούν από τα 9.300 ευρώ για την τρίθυρη έκδοσή του, Active.
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ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΌΦΙΛΕΙΣ ΚΑΤΗΓΌΡΙΕΣ
Skoda Octavia:
∆ιαχρονική αξία
H Octavia δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, µια και είναι από
τα πλέον καταξιωµένα οικογενειακά µοντέλα και leader στην
κατηγορία του. Η µεγάλη της επιτυχία οφείλεται σε πολλούς λόγους, µε πρώτο και καλύτερο την εµφάνισή της, µε την όµορφη,
δυναµική, διαχρονική σχεδίαση, καθώς και µε την πρακτικότητα
των hatchback χάρη και στην 5η πόρτα της.
Εξίσου διαχρονικός, ποιοτικός και πολυτελής ο εσωτερικός διάκοσµος, που συνδυάζεται ιδανικά µε τους πολύ µεγάλους χώρους για τους επιβάτες και τις αποσκευές τους, καθώς το πορτµπαγκάζ κυµαίνεται από 590 έως και 1.580 λίτρα και καλύπτει
ιδανικά τις οικογενειακές ανάγκες. Την εικόνα συµπληρώνει ο
πλήρης εξοπλισµός, που καθιστά την Octavia τον ορισµό του
value for money.
Πρόσθετος λόγος επιτυχίας της Octavia είναι η πλήρης γκάµα
της. Αυτή περιλαµβάνει την κλασική έκδοση που πλέον είναι
διαθέσιµη και µε τον ολοκαίνουριο, εξαιρετικό τρικύλινδρο των
1.000 κυβικών και των 115 ίππων, τη σπορ Octavia RS 2.0 TDI
των 184 ίππων, καθώς και την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα Octavia
Scout, που χάρη στους κινητήρες πετρελαίου 1.6 TDI (110 ίπποι)
και 2.0 TDI (150 ίπποι) και τη στάνταρ τετρακίνηση αποτελεί µια
ιδιαίτερη εναλλακτική πρόταση σε σχέση µε τα SUV.
Αν στα παραπάνω προσθέσουµε τη δεδοµένη αξιοπιστία –η καλύτερη απόδειξη γι’ αυτό είναι τα χιλιάδες ταξί Octavia που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόµους– και την πολύ καλή τιµή
εκκίνησης των 16.900 ευρώ, έχουµε ολοκληρωµένη τη συνταγή
επιτυχίας της Skoda Octavia.

Skoda Superb:
H πολυτέλεια γίνεται προσιτή
Το Superb είναι χωρίς καµία αµφιβολία το αυτοκίνητο που εκπροσωπεί µε τον πιο εµφατικό τρόπο
τις αξίες, τη φιλοσοφία και τη λογική της Skoda. Παράλληλα, η ναυαρχίδα της γκάµας είναι και αυτή
που αντιπροσωπεύει ιδανικά τη νέα εποχή, στην οποία έχει περάσει για τα καλά η µάρκα.
Το Superb, από πλευράς διαστάσεων και χώρων
στο εσωτερικό του, συγκρίνεται µόνο µε πολυτελή µοντέλα της µεγάλης κατηγορίας, αφού οι επιβάτες του, ανεξάρτητα από το πού κάθονται, θα
ταξιδέψουν µε βασιλικές ανέσεις. Ταυτόχρονα,
δεν θα προβληµατιστούν καθόλου για τις αποσκευές τους, µια και το µεγάλο πορτµπαγκάζ των
µίνιµουµ 626 λίτρων θα χωρέσει τα πάντα και
µάλλον και κάτι παραπάνω, ενώ η άνεσή τους εξασφαλίζεται ήδη από τη βασική του έκδοση µε
το υπερπλήρες επίπεδο εξοπλισµού, που και πάλι
µπορεί να συγκριθεί µόνο µε πολύ πιο µεγάλα
premium µοντέλα.
Στα ατού του Superb και η µεγάλη γκάµα των σύγχρονων, υπερτροφοδοτούµενων κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου, που έχουν σαν βάση τα 1.400
κυβικά και τους 150 ίππους.
Όσο για την τιµή του, που ξεκινά από τα 24.900
ευρώ για την έκδοση Ambition 1.4 TSI ACT των
150 ίππων, είναι πολύ απλά η έµπρακτη απόδειξη
πως το Superb κάνει την πραγµατική πολυτέλεια
προσιτή.

ΝΕΑ
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VOLVO S90
Σουηδική πολυτέλεια
µε κορυφαία άνεση &
ηµι-αυτόνοµη οδήγηση

T

o S90 είναι η νέα κορυφαία λιµουζίνα στη γκάµα της
Volvo και το αυτοκίνητο µε το οποίο η σουηδική
εταιρεία θα αναζητήσει µε αξιώσεις ένα σηµαντικό
µερίδιο αγοράς στη µεγάλη κατηγορία.
Αισθητικά ακολουθούνται τα πρότυπα του XC90, µε τη
χαρακτηριστική µάσκα και τους ιδιαίτερους προβολείς, ενώ
η σχεδίαση του αµαξώµατος, το µήκος του οποίου
προσεγγίζει τα 5,0 µέτρα, του επιτρέπει να κρύβει καλά τις
εξωτερικές του διαστάσεις.
Στο εσωτερικό, όπου και πάλι το µεγάλο τζιπ έχει παίξει το
ρόλο του σηµείου αναφοράς, δεσπόζει η µεγάλη οθόνη αλά
tablet από την οποία ελέγχονται ουσιαστικά τα πάντα, ενώ
ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανθρωποκεντρική προσέγγιση

των Σουηδών, που χρησιµοποιούν την τεχνολογία
προκειµένου να βοηθούν και να εξυπηρετούν τόσο τον
οδηγός όσο και τους επιβάτες.
Από τεχνολογία πάντως το νέο Volvo S90 διαθέτει πολύ και
µάλιστα στο βασικό του εξοπλισµό. Τόσο για την άνεση των
επιβαινόντων ή την υποβοήθηση του οδηγού και την
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας, όσο και για τη
διασύνδεση και την ενσωµάτωση smartphones στο
σύστηµα infotainment του αυτοκινήτου. Ιδιαίτερη µνεία
πρέπει να γίνει στο σύστηµα ηµιαυτόνοµης οδήγησης, που
διατίθεται κανονικα.
Από πλευράς κινητήρων το S90 κινείται αποκλειστικά από
σύνολα βενζίνης και πετρελαίου της νέας γενιάς Drive-E της

σουηδικής εταιρείας. Όλα είναι τετρακύλινδρα,
υπερτροφοδοτούµενα 2.000 κυβικών, συνδυάζονται στάνταρ
µε το αυτόµατο κιβώτιο των 8 σχέσεων της Volvo και µε
τετρακίνηση, ενώ χαρακτηρίζονται από υψηλές αποδόσεις,
χαµηλές καταναλώσεις και περιορισµένες εκποµπές ρύπων.
Η γκάµα των diesel περιλαµβάνει ήδη το D4 µε 190 ίππους και
τον D5 µε 235, ενώ αυτή της βενζίνης τον T6 µε 320 ίππους.
Στην πορεία αναµένεται και η κορυφαία Τ8 Twin Engine, που
κινείται από το πολύ καλό υβριδικό σύστηµα πρόωσης των
Σουηδών, µπορεί να καλύψει 45 και πλέον χιλιόµετρα καθαρά
ηλεκτρικά και έχει συνδυαστική ισχύ 407 ίππων.
Οι τιµές του νέου Volvo S90 ξεκινούν από τις 49.618 ευρώ
για το D4 Auto µε επίπεδο εξοπλισµού Kinetic.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
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Έρχεται το ριζικά ανανεωµένο VW Golf!
Στις αρχές Νοεµβρίου η VW θα παρουσιάσει την τελευταία
›
εκδοχή του διαχρονικού best seller της Golf, το οποίο θα
προσαρµοστεί στη νέα οικογενειακή γραµµή, η οποία εκφράζεται
τόσο από το Passat όσο και από µοντέλα που παρουσιάστηκαν
πιο πρόσφατα σε σχέση µε αυτό, όπως π.χ. το Tiguan. Πέρα από
την αισθητική προσαρµογή το Golf θα εναρµονιστεί και µε τα
τελευταία δεδοµένα σε ό,τι αφορά τα συστήµατα υποβοήθησης
του οδηγού και διασύνδεσης µε smartphone, τοµείς στους
οποίους πιέζεται εµπορικά από τα premium µοντέλα της µικρήςµεσαίας κατηγορίας.
Οι αναβαθµίσεις αυτές του Golf και η µεταφορά τεχνολογίας,
κυρίως από το Passat, γίνονται σχετικά εύκολα, από τη
στιγµή που και τα δύο βασίζονται στο µεταβλητό πλαίσιο
MQB του Οµίλου Volkswagen, το οποίο είχε εµφανιστεί στο
λανσάρισµα της 7ης γενιάς του. Από πλευράς κινητήρων, η
σηµαντική εξέλιξη ήταν η προσθήκη του 1.0 TSI των 116
ίππων στην γκάµα και η επόµενη η παρουσίαση του 1.5 TSI
που θα αντικαταστήσει τον αντίστοιχο 1.400, το σύνολο που
ξεκίνησε πριν από χρόνια την τάση του downsizing.

Με turbo 1.500άρη κινητήρα το ανανεωµένο Honda CR-V
Η Honda παρουσίασε στις ΗΠΑ την επόµενη γενιά
›
CR-V, που έχει ελαφρώς µεγαλύτερες διαστάσεις
και τον νέο τετρακύλινδρο turbo κάτω από το καπό µε
ισχύ στα 190 άλογα!
Η Honda µπαίνει όλο και περισσότερο στο downsizing µε
τη νέα έκδοση στα 1.500 κ.εκ. που θα πλαισιώσει τον
αξιόλογο ντίζελ 1.6 i-DTEC. Συγκεκριµένα, ο νέος turbo
κινητήρας αποδίδει 190 άλογα και 242 Nm ροπής από τις
2.000 έως τις 5.000 σ.α.λ., ενώ στην εν λόγω έκδοση είναι
στάνταρ η τετρακίνηση µε εναλλακτικό το κιβώτιο CVT

(στάνταρ το χειροκίνητο 6άρι).
Από αισθητικής πλευράς, υπάρχει ριζική ανανέωση που
φρεσκάρει σε µεγάλο βαθµό το αµάξωµα του CR-V στα
σηµεία, ενώ στο εσωτερικό υπάρχει σηµαντικά
αναβαθµισµένη ποιότητα υλικών, προαιρετικός πίνακας
οργάνων µε ψηφιακές ενδείξεις και νέα οθόνη
πολυµέσων. Εδώ να πούµε πως η διάθεση του –για πρώτη
φορά– turbo νέου CR-V και της 5ης του γενιάς (θα
βασίζεται σε εντελώς νέα πλατφόρµα) θα ξεκινήσει τέλη
του 2017 µε αρχές του 2018.

Η Apple δεν θα κατασκευάσει το δικό της αυτοκίνητο
∆υστυχώς, οι φανατικοί οπαδοί του «µήλου»
›
δεν θα µπορέσουν να διευρύνουν τη συλλογή
τους µε ένα λευκό αυτοκίνητο στο γκαράζ τους.

Αφού φρόντισαν να διαρρεύσουν τα περί Titan
Project σχετικά µε την παραγωγή ενός ηλεκτρικού
αυτοκινήτου, οι άνθρωποι της Apple βολιδοσκόπησαν
την κατάσταση, τα έβαλαν κάτω και προφανώς
θεώρησαν πως το άνοιγµα παραήταν µεγάλο. Έτσι,

σύµφωνα µε το Bloomberg, η Apple θα επικεντρωθεί
στην εξέλιξη της αυτόνοµης τεχνολογίας, ενώ το
µεγάλο φιάσκο είχε ως αποτέλεσµα την αποχώρηση
και µετάθεση περίπου 1.000 µελών της οµάδας του
project.
Αν τελικά η Apple δεν εγκαταλείψει τη σκέψη για
δικό της αυτοκίνητο (η τελική απόφαση θα ληφθεί
τέλη του 2017), αυτό θα γίνει µόνο µε συνέργειες,

όπως οι φήµες που ακούσαµε τελευταία µε τη
McLaren. Αν και η όλη υπόθεση θα παραµείνει στα
χαρτιά, απ’ ό,τι φαίνεται, όχι µόνο µε τη βρετανική
φίρµα αλλά γενικότερα. Βλέπετε, µια εταιρεία όπως η
Apple, που άλλαξε τον κόσµο της πληροφορικής και
της επικοινωνίας, είναι κοµµατάκι δύσκολο να
συµβιβαστεί µε οτιδήποτε πέρα από το τέλειο, όπως
λένε οι «απλάκηδες». Από την άλλη, η παραγωγή
ενός αυτοκινήτου δεν είναι καθόλου εύκολη
υπόθεση – ρωτήστε τον Elon Musk (ή καλύτερα
τον Γκούγκλη) πόσο µέσα µπαίνει για κάθε
Tesla που κατασκευάζει.

ΝΕΑ
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Η νέα Σειρά 5 της BMW µε τον εσωτερικό κωδικό G30
›
θα είναι διαθέσιµη από τις αρχές του νέου έτους σε
τιµές που λογικά δεν θα διαφοροποιούνται αισθητά από

Με σούπερ τεχνολογία η νέα BMW 5

τις τρέχουσες.
Αυτή είναι η νέα Σειρά 5 της BMW, η οποία δεν έχει
µεγαλώσει παρά ελάχιστα σε σχέση µε την προκάτοχό της
που γνωρίζουµε (+36 χιλιοστά, στα 4,94 µέτρα) και βασίζεται
σε καινούργιο πλαίσιο. Οπτικά, η νέα Σειρά 5 αναγνωρίζεται
αµέσως ως καινούργια, µια και οι προβολείς της πλέον
έχουν επεκταθεί µέχρι τη µάσκα –στο σηµείο αυτό
παραπέµπει στην 3άρα–, η οποία µε τη σειρά της έχει
µεγαλώσει ελαφρώς, έχει γίνει πιο κάθετη και διαθέτει και
χρωµιωµένο περίγραµµα.
Η γκάµα των κινητήρων θα περιλαµβάνει ευθύς εξαρχής
τετρακύλινδρα και εξακύλινδρα σύνολα βενζίνης και
πετρελαίου της νέας γενιάς. Βασική έκδοση diesel θα είναι
η 520d των 2.000 κυβικών µε 190 άλογα, ενώ η 530d µε τον
εξακύλινδρο σε σειρά των 3.000 κυβικών αποδίδει 265
άλογα και 620 Nm. Στα σύνολα βενζίνης θα υπάρχουν οι
530i και 540i. H πρώτη κινείται από τον τετρακύλινδρο της
µάρκας των 2.000 κυβικών στην εκδοχή του µε τα 252
άλογα, ενώ η δεύτερη από τον εξακύλινδρο σε σειρά των
3.000 κυβικών που αποδίδει 340 άλογα.
Φυσικά η νέα 5άρα θα µπορεί να εξοπλιστεί µε όλα τα
σύγχρονα συστήµατα ασφάλειας, υποβοήθησης, άνεσης και
διασύνδεσης που υπάρχουν και στην 7άρα, τα οποία
µάλιστα για την περίσταση έχουν διευρυµένες δυνατότητες.
Στο εσωτερικό η οθόνη των 10,25 ιντσών είναι πλέον
ελεύθερη, γεγονός που επέτρεψε στο ταµπλό να χαµηλώσει,
ενώ υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής µέχρι
και έξι διαφορετικών λειτουργιών.

Πώς θα µπορούσε να είναι η Maserati MC-63;

Ένας ανεξάρτητος σχεδιαστής κάνει µερικές όµορφες υποθέσεις για το πώς θα
›
µπορούσε να είναι η… LaFerrari της Maserati!
Ο Andrea Ortile από την Ιταλία µοιράζεται τα σχέδιά του για ένα hypercar µε τα σήµατα της
Η εταιρεία Προµηθευτική Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε
το 1980 από τον Κωνσταντίνο Κυριακίδη. Η
πολυετής µας εµπειρία στο χώρο των ανταλλακτικών αυτοκινήτων αποτελεί εγγύηση για την
ποιότητα και την άριστη εξυπηρέτησή σας σε
συνδυασµό µε τις καλύτερες τιµές της αγοράς.
Προµηθεύουµε προϊόντα από τα µεγαλύτερα
και πλέον αναγνωρισµένα εργοστάσια παραγωγής ανταλλακτικών αυτοκινήτου και δικύκλων όπως NGK, KYB, Valeo, Schaeffler
Group (FAG, INA, LUK), SWAG, EXEDY
DAIKIN, Borg & Beck, Federal Mogul
(Champion, Ferodo, MOOG), Sachs, ALKO, Brembo, Gates, TRW, Micro, Banner,
Purflux, 1-56, 555, Advics, Aisin, Aqua-Plus,
AZ, Bosch, Denso, Hartridge, Diamond, DID,
Febi, GKN-Lobro, GMB, HKT, Knecht, Koyo,

KW, Klaxcar, Lara, Lucas, Lemforder (ZF
Trading), LPR, Meat & Doria, Miyaco, Monroe,
MK, Motorex, NKN, Pagid, Philips, PMC,
Qualiparts, SKF, SNR - NTN, SOFIMA, TZK,
VDO, Vortex, Hoffer, Mintex, DEX, ASHIKA,
BRECO, Filtron, Fil Filter, Contitech, Textar,
Remsa, Blueprint, Zimmermann και Delphi.
∆ιαθέτουµε επίσης µία πλήρη γκάµα εξατµίσεων (Imasaf, Bosal, Dinex, Walker), προϊόντων
Diesel και προϊόντων φορτηγού. Επίσης γνήσια
ανταλλακτικά Ford, Nissan, Seat, Hyundai, Kia,
Saab, Chrysler, Jeep και Dodge.
Στρατηγού Κάλλαρη 40, ΤΚ - 11145
Κάτω Πατήσια - Αθήνα
Email:info@partsday.gr

Καλέστε µας στο, τηλ. 210 8326316

Maserati χρησιµοποιώντας ως βάση τη LaFerrari και ως πηγή έµπνευσης την iconic αγωνιστική
Tipo 63 Birdcage από το Le Mans. Πάντως, το γενικότερο προφίλ παραπέµπει στη LaFerrari,
ενώ η εντυπωσιακή µάσκα θυµίζει έντονα την αναµενόµενη Alfieri που θα κυκλοφορήσει σε
κουπέ και κάµπριο κάπου το 2018.

Αυτό είναι το Twin-Turbo τερατάκι
των 1.400 ίππων του Ken Block!
Οι εικόνες µιλούν από µόνες τους, αφού και µόνο τα τεράστια turbo που βγαίνουν από τα
›
σωθικά του Hoonicorn V2 σε βάζουν µονοµιάς στο κλίµα για το νέο παιχνίδι του Ken Block.
Το Hoonicorn V2 βασίζεται σε µια Mustang του 1965 και µε τα τεράστια διπλά turbo της
Garrett ο V8 της Roush Yates µε τα 6.700 κ.εκ. µπορεί να κάψει µαζί µε την αµόλυβδη και
µεθανόλη. Με αυτά και… άλλα
πολλά, η ισχύς εκτοξεύεται στα
1.400 άλογα, από τα 845 που είχε
το ορίτζιναλ Ford που
πρωταγωνίστησε στο Gymkhana
7. Και, όπως λέει στα social
media ο Ken Block, αυτό που
λυπάται περισσότερο απ’ όλα
είναι τα λάστιχα της Toyo.
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Τα πιο ενδιαφέροντα

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ
από το Παρίσι
ΤΑ CONCEPT CARS ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΠΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ,
ΕΙΤΕ ΜΙΚΡΗ ΕΙΤΕ ΜΕΓΑΛΗ.

Τ

α πρωτότυπα σε µια έκθεση αυτοκινήτων εξυπηρετούν δύο σκοπούς: α) αφενός να δείξουν τα πράγµατα που θα έρθουν στο άµεσο ή απώτερο µέλλον σφυγµοµετρώντας τις αντιδράσεις του κοινού και
αφετέρου να παίξουν τον ρόλο του
«κράχτη» και β) να προσελκύσουν µε
την εντυπωσιακή ή ιδιαίτερη εµφάνισή τους το ενδιαφέρον του κόσµου
και να τον οδηγήσουν στο εκάστοτε
περίπτερο, όπου βέβαια θα δει και τα
πιο γήινα µοντέλα, αυτά που θα µπορεί και να αγοράσει.
Ειδικά στο Παρίσι τον ρόλο του κράχτη ανέλαβαν αποκλειστικά τα πρωτότυπα, µια και εκτός από τη Ferrari
κανένας άλλος κατασκευαστής υπεραυτοκινήτων δεν έδωσε το «παρών».

RENAULT TREZOR
Η σχεδίαση του διθέσιου αµαξώµατος από ανθρακονήµατα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, ενώ ακόµα πιο εντυπωσιακός είναι
ο τρόπος µε τον οποίο µπαίνει κάποιος στο εσωτερικό του, αφού δεν υπάρχουν πόρτες αλλά ανασηκώνεται ολόκληρη η οροφή. Η σχεδίαση του εσωτερικού ακολουθεί την άκρως προχωρηµένη προσέγγιση του αµαξώµατος, µε οθόνες –OLED, από Gorilla Glass και ελαφρώς κυρτές– παντού στο ταµπλό.
Ο κινητήρας προέρχεται από το αγωνιστικό Formula E της εταιρείας και αποδίδει 350 ίππους και 380 Νm ροπής, επιταχύνοντας το Trezor στα 100 χλµ./ώρα από στάση σε λιγότερα από 4,0
δεύτερα. Τροφοδοτείται από δύο µπαταρίες αλλά και από σύστηµα ανάκτησης ενέργειας µέσω πέδησης (και αυτά δανεικά
από τη Formula E). Παρ’ όλα αυτά, το Τrezor καταφέρνει να
κρατήσει το βάρος του στα 1.600 κιλά.
Παράλληλα, το σούπερ πρωτότυπο της Renault διαθέτει σύστηµα αυτόνοµης οδήγησης, το οποίο εξελίσσει αυτό τον καιρό η
γαλλική εταιρεία και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις θα είναι διαθέσιµο για πλήρη εµπορική εκµετάλλευση στις αρχές της επόµενης δεκαετίας.

VISION MERCEDES MAYBACH
Μετά το Pebble Beach η Mercedes παρουσίασε το πρωτότυπο κουπέ της Maybach µε την καρτουνίστικη εµφάνιση στο
Παρίσι, όπου προσέλκυσε την προσοχή τόσο µε το βαθύ
κόκκινο χρώµα του όσο και µε τις θηριώδεις αναλογίες του.
Κερασάκι στην τούρτα οι ρετρό αναφορές ειδικά στο πίσω
µέρος, µε το χωρισµένο στα δύο παρµπρίζ, που παραπέµπουν, µεταξύ άλλων, στην κλασική 540K Autobahnkurier
του 1934. Εξίσου εντυπωσιακό, ή αν προτιµάτε ιδιαίτερο, και
το εσωτερικό, ενώ οι πόρτες ανοίγουν κι εδώ αντισυµβατικά,
προς τα πάνω.
H Vision Mercedes Maybach διαθέτει συνολικά 4 ηλεκτροκινητήρες στις πλήµνες των τροχών που αποδίδουν συνδυαστικά 750 ίππους και εξασφαλίζουν ένα 0-100 σε λιγότερα
από 4,0 δεύτερα και µια τελική περιορισµένη στα 250 χλµ./
ώρα. Την ίδια στιγµή η µπαταρία των 80 kWh εξασφαλίζει
κίνηση για µέχρι και 500 χιλιόµετρα, ενώ µε τη βοήθεια ενός
δικτύου ταχυφόρτισης ισχύος 350 Kw µια φόρτιση διάρκειας
5 λεπτών εξασφαλίζει κίνηση για 100 χιλιόµετρα.
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CITRON CXPERIENCE

PEUGEOT FRACTAL

To CXPerience –τα αρχικά παραπέµπουν στην ιστορική CX– είναι ένα µεγάλο hatchback µε
µήκος 4,85 µέτρα, χαρακτηριστική µάσκα και πίσω πόρτες που ανοίγουν αντίθετα προς τη
φορά κίνησης. Η όλη εικόνα διαµορφώνεται από το ύψος των µόλις 1,37 µέτρων και τις µεγάλες ζάντες των 22 ιντσών, ενώ στο εσωτερικό το τιµόνι µε το µονό µπράτσο παραπέµπει
επίσης στο ένδοξο παρελθόν, µαζί µε την ιδιαίτερη σχεδίαση των καθισµάτων. Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στην άνεση, ενώ δεν λείπουν τα σύγχρονα στοιχεία, όπως οι οθόνες και οι
δυνατότητες διασύνδεσης µε smartphone.
Το Citroën CXPerience είναι υβριδικό, µε το σύστηµα πρόωσης να αποτελείται από έναν κινητήρα βενζίνης µε απόδοση από 150 έως 200 ίππους και έναν ηλεκτροκινητήρα 80 kW. Η
συνδυαστική ισχύς θα φτάνει έως και τους 300 ίππους, η καθαρά ηλεκτρική κίνηση µέχρι
και τα 60 χιλιόµετρα, ενώ η φόρτιση των µπαταριών θα διαρκεί από 2,5 έως 4,5 ώρες, ανάλογα µε το διαθέσιµο δίκτυο.

Μετά την έκθεση της Φρανκφούρτης πέρυσι, το Fractal της Peugeot έδωσε το «παρών» και
εντός έδρας, στο Παρίσι. Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον µικρό ρόουντστερ µε µήκος µόλις
3,81 µέτρα και οροφή που αφαιρείται, 2+2 θέσεις, ζάντες 19 ιντσών, βάρος µικρότερο των
1.000 κιλών, πνευµατική ανάρτηση µε απόσταση από το έδαφος που ρυθµίζεται µεταξύ 70
και 110 χιλιοστών και τετρακίνηση.
Η τελευταία προκύπτει από την παρουσία ενός ηλεκτροκινητήρα 102 ίππων σε κάθε άξονα,
οι οποίοι τροφοδοτούνται από µια µπαταρία 30 kWh που φορτίζει ασύρµατα και εξασφαλίζει
µέγιστη αυτονοµία 450 χιλιοµέτρων. Οι Γάλλοι λένε πως το 0-100 έρχεται σε 6,8 δεύτερα και
το χιλιόµετρο από στάση καλύπτεται σε 28,8 δεύτερα.

TOYOTA FCV PLUS

GLM-G4

Το όχηµα ενεργειακών κυψελών της Toyota δεν µπορείς να µην το προσέξεις, αφού µοιάζει
σαν να προσγειώθηκε από άλλο πλανήτη. Η space εµφάνιση συνδυάζεται µε εξωτερικές
διαστάσεις υπερ-µίνι και εσωτερικό λιµουζίνας, χάρη στις µικρές διαστάσεις των ενεργειακών κυψελών που βρίσκονται µεταξύ των εµπρός τροχών, της δεξαµενής του υδρογόνου
πίσω από τα καθίσµατα και των ηλεκτροκινητήρων που είναι τοποθετηµένοι στις πλήµνες
των τροχών.
Ενδιαφέρον είναι πως όταν το FCV Plus είναι σταθµευµένο µπορεί να τροφοδοτήσει άλλα
αυτοκίνητα ή το δίκτυο ηλεκτροδότησης µε την ενέργεια που είναι αποθηκευµένη στους
συσσωρευτές του.

To ηλεκτρικό σούπερ σπορ πρωτότυπο είναι προϊόν ιαπωνο-ολλανδικής συνεργασίας, καθώς από τη µια πλευρά υπάρχει η ολλανδική Savage Rivale, που είχε παρουσιάσει πριν από
µία πενταετία το Roadyacht GTS (πλαίσιο και µηχανικά µέρη από Corvette), και από την άλλη
η ιαπωνική GLM (Green Lord Motors), που έχει ιδρυθεί από τον πρώην CEO της Sony
Nobuyuki Idei, είναι καταξιωµένη στην Ασία σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση και έχει στην
γκάµα της το σπορ ρόουντστερ Tommy Kara ZZ.
Η GLM παρέχει το καθαρά ηλεκτρικό σύστηµα πρόωσης που αποτελείται από 2 ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν 400 kWκαι 1.000 Nm, εξασφαλίζουν ένα 0-100 σε 3,7 δεύτερα και
µια τελική ηλεκτρονικά περιορισµένη στα 250 χλµ./ώρα, την στιγµή που η αυτονοµία είναι
400 χιλιόµετρα.
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H RENAULT
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ»
ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ∆ΟΡΑΤΟΣ ΤΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ MEGANE, Η RENAULT ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΣΤΗΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΓΚΑΜΑ ΤΟΥ CLIO!

Νέο RENAULT MEGANE
Ν

τεµπούτο επί ελληνικού εδάφους πραγµατοποιεί το
νέο Megane, µε τους επισκέπτες της έκθεσης να µπορούν να δουν από κοντά την ντίζελ έκδοση 1.5 dCi µε τους
115 ίππους και την εντυπωσιακή και ισχυρότερη GT µε τον
δίλιτρο υπερτροφοδοτούµενο µε τα 200 άλογα. Η εν λόγω
έκδοση συνδυάζεται µε το αυτόµατο κιβώτιο διπλού συµπλέκτη (το επτατάχυτο EDC), ενώ για πρώτη φορά στην
κατηγορία το νέο Megane εισάγει το σύστηµα ενεργητικής
τετραδιεύθυνσης (4Control). Την εντυπωσιακή εµφάνιση
τονίζουν οι προαιρετικοί τροχοί 18", ο πιο επιθετικός προ-

ΝΕΟ RENAULT CLIO
Το Renault Clio συµπληρώνει 26 χρόνια από το πρώτο του
λανσάρισµα και στην πιο πρόσφατη και φρεσκαρισµένη εκδοχή του δίνει το «παρών» και στην ελληνική έκθεση. Το
νέο Clio ξεχωρίζει από την πιο εµφατική µάσκα του, ενώ
υιοθετούνται παντού τα LED φώτα. Επίσης, έχει αλλάξει ο
πίσω προφυλακτήρας, ενώ στο εσωτερικό χρησιµοποιούνται πλέον πιο ποιοτικά υλικά και νέες επενδύσεις. Επιπρόσθετα, έχουν αναβαθµιστεί οι δυνατότητες διασύνδεσης και
συνολικά υπάρχουν 3 διαφορετικά συστήµατα infotainment:
τα Media Nav Evolution, Renault R-Link Evolution και το
καινούργιο έξυπνο R&Go που είναι διαθέσιµο για όλη την
γκάµα. Επιπλέον, για πρώτη φορά ένα supermini θα είναι
διαθέσιµο µε ηχοσύστηµα Bose, στην top έκδοση εξοπλισµού Initiale Paris. Η γκάµα των κινητήρων διευρύνεται µε
την ισχυρότερη έκδοση των 110 ίππων του 1.5 dCi, ο οποίος
συνδυάζεται µε µηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ 6άρι θα
είναι και το κιβώτιο της έκδοσης βενζίνης TCe 120. Η διάθεση του νέου Clio ξεκινά τις επόµενες µέρες.

φυλακτήρας µε τις µεγαλύτερες εισαγωγές αέρα, οι δύο
χρωµιωµένες απολήξεις που σχηµατίζουν έναν διαχύτη
στο πίσω µέρος και άλλες GT λεπτοµέρειες. Στο εσωτερικό
υπάρχει ανάλογο σπορ ύφος, µε σπορ καθίσµατα, λογότυπα GT στο τιµόνι, αλουµινένια πεντάλ, ενώ όπως σε όλες
τις εκδόσεις έτσι και στο GT υπάρχει πλήρως ψηφιακός
πίνακας οργάνων, καθώς και η µεγάλη αλά tablet οθόνη
αφής στην κεντρική κονσόλα. Το λανσάρισµα του νέου
Renault Megane στην ελληνική αγορά έχει προγραµµατιστεί για τον Νοέµβριο.

ΝΕΟ RENAULT CLIO PRO+
Το Clio Pro+ αποτελεί την ιδανική σύνθεση ενός κορυφαίου επιβατικού µοντέλου
µε ένα ευρύχωρο και συµπαγές van, δηµιουργώντας την πλέον ανταγωνιστική
πρόταση για επαγγελµατίες ή επιχειρήσεις που αναζητούν ένα κοµψό και πρακτικό
όχηµα µε αυξηµένες µεταφορικές ικανότητες. ∆ιαθέσιµο µε τον αποδοτικό πετρελαιοκινητήρα 1.5 dCi, ξεχωρίζει τόσο για την εξαιρετικά χαµηλή κατανάλωση καυσίµου (µόλις 3,6 λίτρα / 100 χλµ. σε µεικτές συνθήκες) όσο και για το χαµηλό κόστος
συντήρησης, µοναδικά όπλα για τον σύγχρονο επαγγελµατία. Το νέο Clio Pro+ διατίθεται µε 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια οδική βοήθεια και διατίθεται
στην ελληνική αγορά έναντι €12.114 + 2.775 (ΦΠΑ 24%)

ΝΕΑ
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Euro 6: Πιο καθαρά τα ντίζελ του VW Group,πιο βρόµικα των Fiat και Suzuki

Μ

ια έρευνα του έγκριτου T&E έρχεται να εκπλήξει, καθώς αναφέρει
πως τα ντίζελ του γερµανικού οµίλου είναι πιο καθαρά σε εκποµπή NOx απ’
όλο τον –επίσης ντίζελ– ευρωπαϊκό στόλο!
Περίπου έναν χρόνο µετά το περιβόητο
dieselgate µια µελέτη του Transport &
Environment (T&E) δείχνει πως τα τρέχοντα ντίζελ αυτοκίνητα της Volkswagen
είναι τα λιγότερο ρυπογόνα (τουλάχιστον
όσον αφορά τα οξείδια του αζώτου NOx).
H έρευνα αναφέρεται σε µοντέλα του
2016 και προδιαγραφής Euro 6, εξαιρώντας τα πειραγµένα Euro 5 ντίζελ µε έτος
κατασκευής από το 2011 έως το 2015. Τα
στοιχεία προέρχονται από µετρήσεις σε 230 αυτοκίνητα που έγιναν σε πραγµατικές συνθήκες και σε συνεργασία µε τη βρετανική, τη γαλλική και τη γερµανική κυβέρνηση. Πρωταθλητές στους ρύπους είναι οι Fiat και
Suzuki, τα µοντέλα των οποίων εκπέµπουν NOx 15 φορές πάνω από το επιτρεπόµενο όριο! Στην ιστοσελίδα
https://www.transportenvironment.org/ µπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτοµέρειες επί του θέµατος.

Από την Infiniti ο πρώτος VCR κινητήρας µαζικής παραγωγής

Τ

ο επόµενο µεγάλο γεγονός στην
αυτοκίνηση είναι οι κινητήρες
µεταβλητής συµπίεσης (VCR), µε
τους Ιάπωνες να προετοιµάζουν το
έδαφος παρουσιάζοντας ένα concept
στο σαλόνι του Παρισιού. Οι µηχανές
εσωτερικής καύσης έχουν ακόµη
περιθώρια εξέλιξης και η επόµενη
µεγαλύτερη αναµένεται να είναι η
µεταβλητή συµπίεση (VCR). Μια
τεχνολογία που υπάρχει εδώ και
καιρό, τη µαζική παραγωγή της
οποίας, ωστόσο, παρεµπόδιζαν
πρακτικά προβλήµατα. Όπως φαίνεται,
όµως, οι Ιάπωνες στη Nissan
κατάφεραν να τα ξεπεράσουν και
δηλώνουν έτοιµοι να παρουσιάσουν
τον κινητήρα VC-T που θα
αντικαταστήσει τον V6 των 3,5 λίτρων.

Ο VC-T έχει χωρητικότητα 2.000 κ.εκ.
και µε τη βοήθεια ενός υπερτροφοδότη
θα αποδίδει 270 άλογα και 390 Nm
ροπής. Το σηµαντικότερο είναι πως
χάρη στη µεταβλητή σχέση συµπίεσης
θα επιτυγχάνεται καύση φτωχότερου
µείγµατος, επιφέροντας µειωµένη
κατανάλωση έως 27% σε σχέση µε
έναν συµβατικό βενζινοκινητήρα ίδιας
χωρητικότητας. Ένας µηχανισµός µε
την ονοµασία Harmonic Drive
µεταβάλλει τη διαδροµή του εµβόλου
σε εύρος από 8:1 έως 14:1. Παράλληλα,
ένας ηλεκτροϋδραυλικός µηχανισµός
αλλάζει τη θέση του βραχίονα και κατά
συνέπεια τη γωνία περιστροφής,
µεταβάλλοντας το ύψος του Α.Ν.Σ. για
κάθε έµβολο και τη σχέση συµπίεσης
σε κάθε κύλινδρο.

Πόσες σχέσεις µπορεί
να έχει ένα κιβώτιο
ταχυτήτων;

Κ

ι εκεί που νόµιζε κάποιος πως το όριο στις σχέσεις των κιβωτίων έχει
φτάσει στο όριό του, η GM (µε τη Chevrolet Camaro ZL1 µε τον V8 των
649 ίππων) µε τη Ford (στο µεγάλο «αγροτικό» F-150 µε τον twin-turbo
3.6 V6 Ecoboost) ήδη έχουν λανσάρει ένα αυτόµατο µε 10 σχέσεις. Επίσης, πριν
από µερικούς µήνες η Honda πατεντάρισε κιβώτιο 11 σχέσεων µε τριπλό
συµπλέκτη! Ήδη η ιαπωνική εταιρεία έχει ένα αυτόµατο µε 9 σχέσεις (στο
CR-V), ενώ η πατέντα θα φέρει όχι δύο αλλά τρεις συµπλέκτες, που, όπως
ισχυρίζεται η εταιρεία, θα εξασφαλίζουν πιο γρήγορες αλλαγές, σε καλύτερο
χρόνο, ενώ θα περιορίζουν και τις πτώσεις της ροπής που εµφανίζονται σε
κιβώτια διπλού συµπλέκτη. Η πατέντα χρεώθηκε στον Izumi Masao, µηχανικό
της Honda. Για εγκυκλοπαιδικούς λόγους να υπενθυµίσουµε πως το
χειροκίνητο κιβώτιο µε τις περισσότερες σχέσεις (στο σύνολό τους 7) είναι της
Porsche που χρησιµοποιείται στην 911, ενώ 7άρι µηχανικό έχει και η Corvette
Stingray.

17

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Ποιος επινόησε το τούρµπο;

Η

υπερτροφοδότηση µπορεί να κυριαρχεί την
τελευταία δεκαετία, αλλά η ύπαρξή της πάει πολύ πίσω στον χρόνο.
Πώς µπορεί να βελτιωθεί η απόδοση µιας ΜΕΚ δίχως να µεταβληθεί η χωρητικότητα των
κυλίνδρων; Με τη συµπίεση
περισσότερου αέρα, τη γνωστή
µέθοδο υπερτροφοδότησης ή υπερπλήρωσης
(turbocharger για στροβιλοσυµπιεστές µε κίνηση από
καυσαέρια, superchargers για τους µηχανικούς µε κίνηση από τον στροφαλοφόρο).
Το αξιοθαύµαστο, πάντως, είναι πως η πρώτη εφαρµογή για την υπερτροφοδότηση δεν είχε να κάνει µε κάποιο τετράτροχο αλλά µε… πλοία! Το 1925 ο Ελβετός
µηχανικός Alfred Büchi σχεδίασε και κατασκεύασε
πρωτόλεια συστήµατα υπερτροφοδότησης για κινητήρες 2.000 PS. Οι κινητήρες τοποθετήθηκαν σε δύο
πλοία και ο Büchi πήρε άδεια χρήσης για την εγκατάσταση συστηµάτων υπερτροφοδότησης σε Ευρώπη, Αµερική και Ιαπωνία.
Αν και η πρώτη πατέντα για την υπερτροφοδότηση κατοχυρώθηκε από τον Büchi το 1905 (δύο χρόνια µετά

την αποφοίτησή του από το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης),
η χρήση του τούρµπο στο αυτοκίνητο εµφανίστηκε πολύ αργότερα, στους αγώνες στα τέλη της δεκαετίας του
1930. Ο Büchi νωρίτερα (το 1915) είχε κάνει πολλές παρουσιάσεις και είχε κατασκευάσει πρωτότυπα τούρµπο
για κινητήρες αεροσκαφών, ώστε να περιορίσει το
πρόβληµα της περιορισµένης σε O2 ποσότητας αέρα
στα µεγάλα υψόµετρα.
Στην πράξη, όµως, το βαρύ –τότε– σύστηµα δεν λειτούργησε για περισσότερο από µερικές ώρες λόγω της
υψηλής πίεσης. Τελικά, το 1925, όπως προαναφέραµε,
κατάφερε να ταιριάξει µε επιτυχία ένα υπερτροφοδότη
σε κινητήρα ντίζελ, βελτιώνοντας την απόδοσή του έως
40%! Και πάλι, όµως, η ιδέα του Büchi ήταν για εκείνα
τα χρόνια πολύπλοκη και ακριβή.
Κάτι πολύ εντυπωσιακό για την εποχή εκείνη, αν και
αργότερα η χρήση του τούρµπο δεν κατάφερε να διαδοθεί λόγω των πολλών προβληµάτων (αυξηµένη πίεση, κόπωση τουρµπίνας, αντοχή υλικών, υπερθέρµανση κ.ά.), µέχρι να διεισδύσουν και να πάρουν τον έλεγχο των κινητήρων τα µικροτσίπ. Σηµειώστε πως το
πρώτο αυτοκίνητο ευρείας παραγωγής για το κοινό µε
αξιόπιστο κινητήρα τούρµπο ήταν το Chevrolet Corvair
Monza (1962), ενώ το πρώτο τούρµπο ντίζελ ήταν το
Mercedes-Benz 300 SD (1977).

Ανάρτηση µε ηλεκτροµηχανικά
αµορτισέρ ανάκτησης ενέργειας

Μ

έχρι τώρα έχουµε δει συστήµατα πέδησης και εξαγωγής να ανακτούν µέρος
από τη χαµένη ενέργεια. Τώρα βλέπουµε και πρωτότυπους
ηλεκτροµηχανικούς περιστροφικούς αποσβεστήρες σε µια ανάρτηση που
µελετά η Audi για να περάσει στην παραγωγή. Η ανάρτηση Audi eROT περιλαµβάνει
µια συναρµογή η οποία κατά την παλινδροµική κίνηση παράγει ηλεκτρική ενέργεια
που εν συνεχεία αποθηκεύεται σε µια µπαταρία λιθίου-ιόντων (των 0,5 kW/h µε
µέγιστη ισχύ 13 kW) στον πίσω άξονα. Το σύστηµα µπορεί να ανακτήσει από 3 έως
613 Watts (κατά µέσο όρο στα 100-150 Watts) που θα µπορούσαν να µειώσουν
περαιτέρω την κατανάλωση καυσίµου (έως 0,7 λτ. / 100 χλµ.), όπως και την εκποµπή
CO2 (έως 3 γρ./χλµ.). Σύµφωνα µε τις φήµες, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να δούµε
την ανάρτηση eROT στο επερχόµενο Q6 e-tron που θα κυκλοφορήσει το 2018.

Πενήντα χρόνια µετά το GM Electrovan, το πρώτο fuel-cell όχηµα

Τ

ο Electrovan ήταν ένα από τα πρώτα fuel-cell οχήµατα στον κόσµο και είχε κατασκευαστεί στις
ΗΠΑ το 1966.
Η τεχνολογία των κυψελών καυσίµου είναι τόσο παλιά σχεδόν όσο των συσσωρευτών – από το
1839, οπότε ο William Grove κατάφερε να φτιάξει µια κυψέλη µε καταλύτες το υδρογόνο και το οξυγόνο.
Τα πρώτα ηλεκτροκίνητα µε µπαταρία εµφανίστηκαν περίπου µισό αιώνα αργότερα και χρειάστηκε
άλλος µισός για να κατασκευαστεί το GM Electrovan, που βασίστηκε σε ένα GMC Handivan.
Το Electrovan θύµιζε άρµα, µια και ζύγιζε περίπου 3,2 τόνους (µόνο ο ηλεκτρολύτης ήταν στα 250 κιλά!),
η µονάδα των κυψελών καύσιµου υδρογόνου –µε 32 στοιχεία σε σειρά– είχε ισχύ 32 kW (µε peak στα
160 kW) και ενδεικτική των επιδόσεών του ήταν η τελική των 112 χλµ./ώρα, ενώ χρειαζόταν περίπου 30
δλ. για να ολοκληρώσει το 0-100. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας (η δεξαµενή του οξυγόνου και του
υδρογόνου ήταν πίσω από τα καθίσµατα) δεν ήταν δυνατό εκείνη την εποχή να δοθεί άδεια κυκλοφορίας
και το Electrovan κινούνταν µόνο στις εγκαταστάσεις της GM.
Θεωρείται το πρώτο fuel-cell όχηµα µε κυψέλες από τη NASA (που τις χρησιµοποιούσε στους
δορυφόρους της) και η παραγωγή του ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1966. Περίπου 200 µηχανικοί
δούλεψαν για να το έχουν έτοιµο έως τον Οκτώβριο, προκειµένου να παρουσιαστεί σε ένα φόρουµ
ενέργειας. Και, αφού έγινε η επίδειξη, το Electrovan ξεχάστηκε σε µια αποθήκη, για να το ξαναθυµηθεί
η GM το 2001, όταν µε τις ευλογίες του Bush και λοιπών συµφερόντων ο παγκόσµιος ενεργειακός ιστός
έπρεπε να στηθεί πάνω στο υδρογόνο.
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H ΚΟΜΨΉ ΠΡΟΤΑΣΉ ΤΉΣ ΣΟΥΉΔΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΉ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ PREMIUM ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΝΕΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΉΤΉΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΟ ΤΉΣ, ΣΥΜΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ
ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΉΤΟ DOWNSIZING.

Μ

ερικά εκατοστά ψηλότερα από το έδαφος, πιο επιθετικοί προφυλακτήρες και µερικές off-road λεπτοµέρειες (όπως τα προστατευτικά που περιβάλλουν το αµάξωµα) 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 (εξάλλου η σουηδική µάρκα είναι ιδιοκτήτρια και
όχι απλά χορηγός του φηµισµένου ιστιοπλοϊκού
αγώνα) µε το κοµψό εσωτερικό και την ντιζαϊνάτη κεντρική κονσόλα. Αλλά όλα αυτά είναι λίγοπολύ γνωστά για την ποιοτική γκάµα του V40, το
οποίο εδώ και καιρό έχει αποδείξει τη "made in
Sweden" αξία του στην premium κατηγορία.
Έτσι, θα ασχοληθούµε περισσότερο µε τον νέο
1.500άρη κινητήρα της νέας γενιάς Drive-E που
έχει αντικαταστήσει αυτόν των 1.600 κ.εκ. Το νέο
µοτέρ έχει κοινά σχεδιαστικά στοιχεία µε τον πολύ
επιτυχηµένο δίλιτρο κινητήρα Drive-E. Συγκεκριµένα, παραµένει ίδια η διάµετρος 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 κινητήρας, διαθέτοντας και πιστόνια πολύ χαµηλής
τριβής, είναι ιδιαίτερα ελαφρύς.
Φυσικά, υπάρχει σύστηµα turbo µε άµεσο ψεκασµό και αποδίδει 152 άλογα µε οµαλό και ραφιναρισµένο τρόπο. Μάλιστα, το νέο µοτέρ ανεβάζει µε
απόλυτα γραµµικό ρυθµό στροφές, προσφέρει
καλές ρεπρίζ (ειδικά αν ληφθεί υπόψη πως το α-

πόβαρο 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 τετρακύλινδρος 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 και είναι
όπως περιµένει κανείς σε ένα αυτόµατο κιβώτιο µε µετατροπέα ροπής και σβέλτη και αξιόπιστη λειτουργία, απόλυτα οµαλές και στρωτές.
Επιπρόσθετα µε επιλογή µέσω κουµπιού στην
κεντρική κονσόλα, είναι δυνατή η λειτουργία
ECO+, κατά την οποία το αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων εκτελεί τις αλλαγές σε χαµηλότερες
στροφές, µε στόχο τη µέγιστη οικονοµία καυσίµου. Πάντως, εµείς καταγράψαµε µία µέση κατανάλωση 7,4 λίτρων / 100 χλµ. (πόλη και εθνική οδός), τιµή που κρίνεται λογική για µοντέλο
αυτής της κατηγορίας µε 152 ίππους, πολύ καλές επιδόσεις και στάνταρ αυτόµατο κιβώτιο.
Μάλιστα η παρουσία του τελευταίου, πέρα από
την άνεση που εξασφαλίζει, επιτρέπει στον οδηγό, όποτε το θελήσει, να πετύχει εύκολα και
χωρίς φθορές, τα 8,5 δεύτερα για το 0-100.
Εν κατακλείδι, το V40 Cross Country T3 αποτελεί µία δελεαστική πρόταση στα premium
crossover –µε στάνταρ αυτόµατο κιβώτιο–,
που διατίθεται στην υπερπλήρη έκδοση
Livstyl έναντι 25.550 ευρώ, ενώ υπάρχει και
η έκδοση της δοκιµής µας (που βλέπετε στις
φωτογραφίες), η Volvo Ocean Race, που προσφέρεται στα 26.337 ευρώ.

VOLVO V40 CROSS COUNTRY
T3 AUTO
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ
ΙΣΧΥΣ

1.498 κ.εκ.
152 ίπποι / 5.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

250 Nm / 1.700-4.000 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

8,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)
ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

από

210 χλµ./ώρα
8,0 λίτρα / 100 χλµ.
4,370x1,783x1,458 µέτρα
335 λίτρα
1.573 κιλά
131 γρ./χλµ.

25.550€

20 ΔΟΚΙΜΗ
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TO ΠΡΩΤΟ
ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ!
ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΚΟΜΠΑΚΤ SUV Η SEAT ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΜΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ
ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ.
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Ό

ποιος αναζητά SUV δεν θα πρέπει να έχει
ιδιαίτερο πρόβληµα, µια και στην εν λόγω
κατηγορία προστίθεται η µία πρόταση µετά
την άλλη. Έτσι, µετά τα νέα Renault Kadjar
και VW Tiguan, έρχεται το Seat Ateca (και
τον Νοέµβριο το ολοκαίνουριο Peugeot 3008 και το
ανανεωµένο Opel Mokka X), για να διεκδικήσει µερίδιο
από µια κατηγορία στην οποία κυριαρχεί το Nissan Qashqai.
Ένα SUV κόµπακτ διαστάσεων, το οποίο µε µήκος 4,363
µέτρα τοποθετείται ελάχιστα κάτω από τα Qashqai
(4,377), Kadjar (4,449) και Tiguan (4,486), ενώ είναι λίγο
πιο ψηλό και φαρδύ από το Nissan. Σχεδιαστικά το Ateca είναι πιο όµορφο από κοντά, συµβαδίζοντας µε τη
σύγχρονη άποψη της εταιρείας, µε τις έντονες γωνίες,
τους πολυγωνικούς προβολείς και τη µεγάλη µάσκα,
ενώ η κλίση στο πίσω µέρος της οροφής και τα
φωτιστικά σώµατα δηµιουργούν ένα ελκυστικό σύνολο.
Στο εσωτερικό δεν υπάρχει κάποια έκπληξη, καθώς όλα
ακολουθούν την κάπως αυστηρή αλλά λειτουργική, θα
έλεγα, άποψη της Seat (και κατ’ επέκταση του
γερµανικού οµίλου). Έτσι, στο µέσο του ταµπλό υπάρχει
µια µεγάλη touch-screen 8΄΄ (η οποία ανήκει στην top
έκδοση εξοπλισµού, οι µικρότερες έχουν οθόνη 5΄΄) που
πλαισιώνεται από αεραγωγούς, ενώ χαµηλότερα
βρίσκονται τα χειριστήρια για τον κλιµατισµό και µια
πρακτική θήκη.
Ο πίνακας οργάνων είναι αναλογικός (δίχως να υπάρχει
επιλογή πλήρως ψηφιακού, όπως στο VW Tiguan), ενώ
η ποιότητα κατασκευής και η εργονοµία κυµαίνονται στα
πολύ καλά πρότυπα στα οποία µας έχει συνηθίσει η
εταιρεία. Από την άλλη, το µεταξόνιο των 2,638 µέτρων
εξασφαλίζει µεγάλους και άνετους χώρους, ενώ το
πορτµπαγκάζ των 510 λίτρων είναι από τα µεγαλύτερα
της κατηγορίας.
Σε µια οδηγικά σύντοµη επαφή που είχαµε, το νέο Ateca
µας έδειξε… αυτό που µάλλον περιµέναµε. Ένα
καλοστηµένο SUV µε χαρακτηριστικά που ισορροπούν
ανάµεσα σε εκείνα ενός hatch και εκείνα ενός εκτός
δρόµου, που χάρη στα 17,5 εκατοστά που το χωρίζουν
από το έδαφος µπορεί να κινηθεί απροβληµάτιστα σε
βατό χωµατόδροµο.
Τα αυτοκίνητα που υπήρχαν στη διάθεσή µας είχαν έρθει
από την Ισπανία (όπως βλέπετε στις φωτογραφίες) και
ήταν πλήρως εξοπλισµένα µε 18άρες ή 19άρες ζάντες.
Ακόµη κι έτσι, η ποιότητα κύλισης στο βρεγµένο
οδόστρωµα ήταν πολύ καλή, όπως και η άνεση της
ανάρτησης. Στη διάθεσή µας είχαµε τη βασική έκδοση
των 1.000 κ.εκ., που έδειξε να κινεί αξιοπρεπέστατα το
αµάξωµα µε τέσσερις επιβάτες. Θετικά µηνύµατα
λάβαµε και από την αίσθηση του ηλεκτροµηχανικού
τιµονιού και του επιλογέα των 6 σχέσεων.
Μέχρι την αναλυτική µας δοκιµή να πούµε πως η
βασική έκδοση του Ateca είναι αυτή µε τον 1.0 TSI (µε
τους 115 ίππους) που ξεκινά από τα €19.950 στην
έκδοση Reference και από τα €21.800 στη Style. H
ισχυρότερη έκδοση 1.4 TSI (µε τα 150 άλογα και το
σύστηµα προσωρινής απενεργοποίησης των 2
κυλίνδρων) κοστίζει από €26.750 στην προσθιοκίνητη
Style έκδοση, ενώ µε τον ίδιο κινητήρα και κιβώτιο DSG
προσφέρεται από €30.500 (µε τετρακίνηση και DSG η
τιµή ανεβαίνει στα €32.500).
Από πλευράς ντίζελ, η βασική και αποκλειστικά
προσθιοκίνητη έκδοση 1.6 TDI µε τα 115 άλογα κοστίζει
από €23.850 στην έκδοση Reference και από €25.950
στη Style. Η δίλιτρη TDI είναι µόνο τετρακίνητη και
προσφέρεται µε 150 ίππους (από €27.650) και µε 190
ίππους (από €35.750), µε την τελευταία top να συνδυάζει
τετρακίνηση και αυτόµατο DSG.

ΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ
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ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

PORSCHE 718 BOXSTER

ΟΜΟΡΦΗ, ∆ΥΝΑΤΗ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΜΠΟ!

ΤΟ ∆ΟΓΜΑ ΤΟΥ DOWNSIZING ΜΟΙΑΖΕΙ ΝΑ ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ BOXSTER, ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΧΕΙ
∆ΥΟ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΟ ΤΗΣ.

Κ

αι µπορεί ο δίλιτρος τετρακύλινδρος boxer
στην 718 (µια ονοµασία που τιµά το αγωνιστικό της δεκαετίας του 1950) να είναι
κουτσουρεµένος σε κυλίνδρους, στην
πράξη όµως τα πράγµατα είναι εντελώς
διαφορετικά. Σε σχέση µε τον προηγούµενο εξακύλινδρο ατµοσφαιρικό boxer των 2,7 λίτρων, ο ολοκαίνουριος δίλιτρος τετρακύλινδρος αναπνέει πλέον από έναν
στροβιλοσυµπιεστή (ο µεγαλύτερος των 2,5 λίτρων έχει
τουρµπίνα VTG µε πτερύγια µεταβλητής γεωµετρίας),
µε την ισχύ να φτάνει τα 300 άλογα και τα 380 Nm. Με
µεταβλητό βύθισµα και χρονισµό όλων των βαλβίδων
(VarioCam Plus) το µοτέρ θα σε κάνει να ξεχάσεις γρήγορα το προηγούµενο εξακύλινδρο. Θα συµφωνήσω
πως το τελευταίο είχε µια πιο «µπαλανσαρισµένη» λειτουργία και λίγο περισσότερη ροπή χαµηλά (τα καλά
των κυβικών). Ωστόσο, το turbo κάνει µια χαρά τη δουλειά του από τις 2.000 σ.α.λ. και πάνω, µε γραµµικό
τρόπο (το turbo υπερκεράζει το µικρό σκαλοπάτι ισχύος από την εµπλοκή του άγριου προφίλ) και παράγοντας έναν ξερό αγωνιστικό ήχο, θαρρείς και πίσω από
την πλάτη σου υπάρχουν περισσότεροι κύλινδροι.
Στα 4,7 δλ. που δίνει η Porsche για το 0-100 (και τα 17,8
δλ. για το 0-200) παίζει µεγάλο ρόλο το σχετικά χαµηλό
απόβαρο των 1.365 κιλών (τελική στα 275 χλµ./ώρα).
Εδώ θα χρειαστεί να αποδώσουµε τα εύσηµα στους
ειδικούς από το Τσούφενχαουζεν (όχι πως περιµέναµε
κάτι λιγότερο), αφού ο νέος boxer τα έχει όλα: είναι δυνατός, στρωτός και άγριος ηχητικά όσο θα έπρεπε, µε
τον κόφτη να µπαίνει κάπου στις 7.500 σ.α.λ. (ούτε ατµοσφαιρικός να ήταν!). Όσο για την κατανάλωση, θα
ήταν άδικο να παραθέσω τα περίπου 20 λτ. / 100 χλµ.,
µια και η… επιθετική µας οδήγηση περιορίστηκε στην
πόλη (σ.σ.: η αντιπροσωπεία διαθέτει µόλις µία ηµέρα
το αυτοκίνητο για test drive) και µια εκτίµηση είναι πως
στο ταξίδι θα πρέπει λογικά να πέφτει γύρω στο «14άρι» (αν το πας και παρακάτω, µπορείς να διεκδικήσεις
θέση για ρεκόρ κατανάλωσης!).
Αυτό που εξακολουθεί να προκαλεί εντύπωση είναι το
ταχύτατο διπλόδισκο κιβώτιο PDK µε τις 7 σχέσεις
(στάνταρ το µηχανικό 6άρι). Ένα κιβώτιο που ανάλογα
µε το πρόγραµµα κίνησης πραγµατικά αξιοποιεί στο έπακρο την απόδοση του κινητήρα. Ειδικά στο πρόγραµµα Sport+ (µε την πιο σφιχτή ρύθµιση της ανάρτησης και την πιο άγρια χαρτογράφηση µοτέρ/κιβωτίου) το PDK αλλάζει αστραπιαία σχέση, ενώ κατεβάζει
εξίσου γρήγορα και µε τον boxer να βγάζει έναν υπέροχο ήχο (σ.σ.: δεν «µασάει», ακόµη και να ανεβάσει
σ.α.λ. κοντά στον κόφτη, λες και είναι αγωνιστικό).

Εδώ να πούµε πως η απλή Boxster έχει τις επιλογές
παραµετροποίησης Normal και Sport, ενώ στο αυτοκίνητο της δοκιµής µας µε το προαιρετικό Sport Chrono
υπάρχει η ενεργητική ανάρτηση, το µηχανικό µπλοκέ
διαφορικό, οι ενεργές βάσεις κινητήρα και η λειτουργία
torque vectoring (PTV). Τα ηλεκτρονικά βγαίνουν µερικώς µε το απλό πάτηµα του διακόπτη ESP και εντελώς
µε το παρατεταµένο. Από κει και πέρα, στη γλιστερή άσφαλτο µπορείς να παίξεις µε την όµορφη Porsche (µε
προαιρετικές 20άρες ζάντες και Pirelli P Zero 235/35
εµπρός και 265/35 πίσω) και να την ευχαριστηθείς ανάλογα (προσοχή στην υπερβολή!). Εννοείται πως ο
λιγότερο… µπελαλίδικος τρόπος για να πιέσεις την 718
είναι µε τα πρώτα δύο προγράµµατα, αλλά θυσιάζοντας µεγάλο µέρος από την απόλαυση που δίνει η υπερστροφή. Σηµειώστε δε πως από τον περιστροφικό
διακόπτη στο τιµόνι µπορεί ο οδηγός να επιλέξει το
πλήρως εξατοµικευµένο πρόγραµµα Individual, ενώ
µε το πάτηµα του διακόπτη Sport Response έχει από
20 δλ. µέγιστης υπερπλήρωσης στα 1,4 bar.
Πέρα από τα παραπάνω, το δύσκαµπτο πλαίσιο είναι
όλα τα λεφτά, ενώ το τιµόνι, παρόλο που δεν αποτελεί
τον ορισµό του πιο κοφτερού, είναι εξαιρετικό σε πληροφόρηση. Όσο για τα φρένα, δεν υπάρχει θέµα για
τους συµβατικούς αεριζόµενους δίσκους (330 χλστ.
µπροστά, 299 χλστ. πίσω) µε τις 4-πίστονες δαγκάνες
(πίσω 2-πίστονες), αν και σε µια γρήγορη διαδροµή στο
βουνό της Πεντέλης εµφανίστηκαν κάποια σηµάδια
κόπωσης (ok και πάλι, δεν έχουµε να κάνουµε µε κάποιο race car!).
Για το τέλος αφήσαµε τα περί αισθητικής και αυτό που
πρέπει να τονίσουµε είναι πως η ανανεωµένη Boxster
είναι πολύ οµορφότερη από κοντά (απ’ ό,τι στις φωτογραφίες), µε την τετράδα των LED, τους µπάνικους
προβολείς, τους πλαϊνούς αεραγωγούς και την πίσω
τραβέρσα να χαρακτηρίζουν την 718. Οι δύο επιβάτες
θα βολευτούν άνετα, µε µια καταπληκτική θέση οδήγησης και ένα υπέροχο κόκπιτ, µε το χρονόµετρο να σηµατοδοτεί τον επιπλέον εξοπλισµό. Και από πρακτικότητα, όµως, η 718 δεν τα πάει άσχηµα, αφού προσφέρει συνολικά 275 λίτρα για τα µπαγκάζια (πολύ καλή
τιµή για roadster). Και για όσους θέλουν να απολαµβάνουν τις βόλτες τους… ξεσκέπαστοι, η οροφή κατεβαίνει γρήγορα και απασφαλίζει αυτόµατα µε ένα έξυπνο
άγκιστρο. Όλα αυτά και πολύ περισσότερα, αρκεί να
διαθέτεις τουλάχιστον €70.700 για να αποκτήσεις την
4η γενιά του γερµανικού roadster, που συνεχίζει να
είναι µία ελκυστική, δυνατή και αυθεντική Porsche.
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Porsche 718 Boxster PDK
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ
ΙΣΧΥΣ

1.988 κ.εκ.
300 ίπποι / 6.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

380 Nm / 1.950-4.500 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

4,7 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)
ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

από

275 χλµ./ώρα
14,0 λίτρα / 100 χλµ.
4,379x1,801x1,281 µέτρα
275 (125+150) λίτρα
1.440 κιλά
158 γρ./χλµ.

70.700€
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ΝΕΟ
FORD
KA+
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Fiesta πλην = Ka συν
Η FORD ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡ-ΜΙΝΙ ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΥΠΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.

Τ

ο ερώτηµα είναι σχεδόν τόσο παλιό όσο η
ίδια η αυτοκίνηση: πόσο αυτοκίνητο χρειάζεται πραγµατικά ο άνθρωπος; Ή, αν θέλουµε να το εξειδικεύσουµε, τι πρέπει να
καλύπτει ένα σύγχρονο υπερ-µίνι;
Η απάντηση από πλευράς Ford είναι «τα πάντα» και,
επειδή αυτό είναι µάλλον ανέφικτο, µε ένα και µόνο
µοντέλο ξεκαθάρισε τον ρόλο κατ’ αρχάς του Fiesta,
το οποίο θα την εκπροσωπεί στο µεσαίο και υψηλό
επίπεδο τιµών, δηµιουργώντας χώρο για ένα πιο
φτηνό εισαγωγικό µοντέλο στη βάση της κλάσης,
το Ka+.
Το οποίο παρά την επωνυµία του, δεν έχει σχέση µε
το Ka, αλλά µε το Fiesta, αφού αυτό του έχει δανείσει το πλαίσιο και τις αναρτήσεις, ενώ από πλευράς
διαστάσεων είναι λίγο πιο µικρό και κατά 29 χιλιοστά πιο ψηλό. Έχει άνετους χώρους για τέσσερις,
ακόµη και για πέντε επιβάτες µε κάποιες παραχωρήσεις, ενώ οι σχεδιαστές του έδωσαν έµφαση
στην πρακτικότητα, ενσωµατώνοντας 21 θέσεις
για µπουκάλια, κουτιά αναψυκτικών και µικροαντικείµενα. Ο χώρος αποσκευών των 272 λίτρων,
που δεν έχει εξωτερικό κουµπί για την απασφάλισή

του, έχει σχετικά ψηλό κατώφλι και µεγαλώνει µε
την (ασύµµετρη) αναδίπλωση της πλάτης του πίσω
καθίσµατος, κυµαίνεται στον µέσο όρο της κατηγορίας.
Ο εξοπλισµός δεν υστερεί σε κάτι, ειδικά στην πιο
πλούσια έκδοση Trend Ultimate, ενώ ο διάκοσµος
είναι όπως περιµένει κάποιος σε ένα αυτοκίνητο
που καλείται να παίξει τον ρόλο του βασικού οικογενειακού µεταφορικού µέσου: λειτουργικός,
όπως προαναφέραµε πρακτικός, µε σκληρά µεν,
αλλά αρκετά ποιοτικά πλαστικά και χωρίς περιττές
πολυτέλειες. ∆εν θα λείψει κάτι, δεν θα εντυπωσιάσει κάτι, µε το πρώτο να είναι σαφώς πιο σηµαντικό.
Αυτός που µπορούµε να πούµε πως εντυπωσιάζει
είναι ο κινητήρας του Ka+. Ατµοσφαιρικός 1.200
κυβικών –βασίζεται στον 1.25 του Fiesta–, κατορθώνει στην εποχή των turbo να είναι ελαστικός
από χαµηλά και µε καλή απόκριση στις µεσαίες
στροφές, τουλάχιστον στην έκδοση των 85 ίππων
που είχαµε στη διάθεσή µας και η οποία, όπως θα
δούµε στη συνέχεια, είναι ουσιαστικά µονόδροµος.
Εξασφαλίζει ικανοποιητικές για τον χαρακτήρα του

Ka+ επιδόσεις (0-100 σε 13,3 δεύτερα, τελική 169
χλµ./ώρα), είναι οικονοµικός (επίσηµη µέση κατανάλωση στα 4,8 λίτρα για κάθε 100 χιλιόµετρα) και
δεν θα δυσκολευτεί ούτε σε µικρά ούτε σε µεγαλύτερα ταξίδια. Ειδικά από τη στιγµή που δεν υπάρχουν παράπονα από τα δυναµικά χαρακτηριστικά.
Πολύ σωστά η Ford δεν επιλέγει να τοποθετήσει στο
Ka+ τον πιο δυνατό, αλλά και πιο ακριβό, EcoBoost
των 1.000 κυβικών, µια και στη βάση της κατηγορίας το ζητούµενο είναι η ελκυστική τιµή. Αυτή για το
νέο µικρό Ford ξεκινά από τα €10.970 για την έκδοση Trend Essentia, που κινείται από την έκδοση
των 70 ίππων του τετρακύλινδρου των 1.200 κυβικών και διαθέτει, µεταξύ άλλων, 6 αερόσακους,
ESP, κλιµατισµό, ηχοσύστηµα, ηλεκτρικά παράθυρα µπροστά, ηλεκτρικούς καθρέπτες, κεντρικό
κλείδωµα µε τηλεχειρισµό κ.λπ. Η πιο πλούσια
Trend Ultimate των 85 ίππων έχει επιπλέον ζάντες
αλουµινίου 15 ιντσών, πίσω ηλεκτρικά παράθυρα,
αισθητήρες παρκαρίσµατος κ.λπ., και από τη στιγµή
που κοστίζει µόλις €500 περισσότερα, δικαιολογεί
τον χαρακτηρισµό «µονόδροµος» που προαναφέραµε.

FORD KA+ TREND ULΤIMATE (85 PS)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ

1.196 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ

85 ίπποι / 6.300 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

112 Nm / 4.200 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

13,3 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

169 χλµ./ώρα
4,8 λίτρα / 100 χλµ.

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)

3,929x1,695x1,524 µέτρα

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

από 272 έως 849 λίτρα

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)
ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

από

1.009 κιλά
110 γρ./χλµ.

11.470€
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ
Έχετε προετοιµάσει σωστά
το αυτοκίνητό σας;

Η ΠΙΟ ΚΡΥΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΕΧΕΙ ΤΙΣ
∆ΙΚΕΣ ΤΗΣ
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ
Ο∆ΗΓΟΥΣ, ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ ΟΜΩΣ ΜΕ
ΤΗ ΣΩΣΤΗ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
∆ΕΝ ΘΑ ΣΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ
ΣΧΕ∆ΟΝ ΚΑΘΟΛΟΥ.

Έ

χετε ασχοληθεί καθόλου µε το αυτοκίνητό σας από τότε που γυρίσατε
από τις διακοπές; Ναι, ξέρουµε, έχει
περάσει πολύς καιρός, τις έχετε ξεχάσει, αλλά, αν δεν το έχετε κάνει
–και δεν εννοούµε βέβαια να βάζετε βενζίνη
και να ελέγξετε τα λάδια–, το αυτοκίνητό σας
δεν έχει ξεχάσει ούτε την ταλαιπωρία του καλοκαιριού ούτε αυτήν του φθινοπώρου, ενώ
µπροστά βρίσκεται –και γι’ αυτό και για σας– ο
χειµώνας, µε τις διαφορετικές του απαιτήσεις.
Έτσι λοιπόν πρέπει να ξεκινήσετε µε ένα καλό
πλύσιµο. Σε ένα σύγχρονο πλυντήριο, αν βαριέστε, ενώ, αν δεν ισχύει το τελευταίο, καλό

είναι να το πλύνετε µόνοι σας. Με το χέρι. Και
µε κουβά, λάστιχο, σφουγγάρι και το κατάλληλο
σαµπουάν. Μπορεί για την περίπτωση αυτή να
απαιτείται περισσότερος χρόνος, θα έχετε, ωστόσο, τη δυνατότητα να παρατηρήσετε από κοντά το
αµάξωµα, να εντοπίσετε φθορές του που αλλιώς
δεν θα προσέχατε και ενδεχοµένως να προχωρήσετε στην επισκευή τους, αν χρειάζεται.
Και µια και µπαίνετε στον κόπο, µην ξεχάσετε
να καθαρίσετε (µε πολύ νερό και πίεση) τα σηµεία στα οποία συνήθως συσσωρεύονται οι πιο
πολλές ακαθαρσίες, όπως οι θόλοι των φτερών
και τα µαρσπιέ, καθώς και οι ζάντες, όχι µόνο
για λόγους αισθητικής αλλά και για τη συντήρη-

σή τους. Συνεχίστε τον καλλωπισµό ανοίγοντας
το καπό και αποµακρύνοντας τυχόν φύλλα και
πευκοβελόνες –ναι, είναι εκεί από τότε που
παρκάρατε στη σκιά στη θάλασσα–, έτσι ώστε οι
αεραγωγοί να είναι καθαροί και να µη δηµιουργούνται θέµατα από τα νερά της βροχής.
Αν δεν έχετε κουραστεί και αν εξακολουθείτε
να έχετε χρόνο, προχωρήστε µε το κέρωµα του
αµαξώµατος. Με ειδικές αλοιφές και αρκετό
τρίψιµο θα εκπλαγείτε αρχικά µε τη «νέα» λάµψη του χρώµατός του και στη συνέχεια µε το
πόσο πιο εύκολα αποµακρύνονται τα νερά. Φυσικά το κέρωµα µπορεί να γίνει, µε το ανάλογο
κόστος, και από επαγγελµατίες που έχουν τα

κατάλληλα µηχανήµατα. Για να ολοκληρώσετε
το έργο σας, καθαρίστε καλά τόσο το εσωτερικό
όσο και τα τζάµια και θα δείτε τα πάντα τόσο καθαρά, που δεν θα το φανταζόσασταν.
Συνεχίστε µε τον έλεγχο των καθαριστήρων
σας – µην ξεχάσετε τον τυχόν πίσω. Έχετε υπόψη σας πως η διάρκεια ζωής των µάκτρων
τους είναι περίπου 2 χρόνια –το ότι «καίγονται»
από τον ήλιο ισχύει–, οπότε, αν δεν καθαρίζουν
ικανοποιητικά, προχωρήστε στην αντικατάστασή τους πριν πιάσουν για τα καλά οι βροχές.
Το κόστος δεν είναι µεγάλο, σε αντίθεση µε την
ασφάλεια που παρέχουν, ενώ, αν «πιάνουν»
στοιχειωδώς τα χέρια σας, µπορείτε να το κά-
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νετε και µόνοι σας. Αν δεν θέλετε να µπείτε στη
διαδικασία, τα καταστήµατα που πωλούν συνήθως και τοποθετούν.
Αν νοµίζετε πως η µπαταρία σας δυσκολεύεται
ή αν την έχετε αρκετά χρόνια, καλό είναι να την
ελέγξετε, προκειµένου να γλιτώσετε κάποια
µελλοντική ταλαιπωρία, καθώς ο χειµώνας
είναι η εποχή του χρόνου που πιέζεται περισσότερο. Αν µάλιστα την αντικαταστήσετε µε µια
λίγο µεγαλύτερη σε σχέση µε αυτήν της αρχικής
τοποθέτησης, ακόµα καλύτερα.
Τα λάστιχα είναι το επόµενο σηµείο ελέγχου. Αν
είναι πολυκαιρισµένα, ακόµη κι αν δεν έχουν
διανύσει πολλά χιλιόµετρα, δεν θα µπορέσουν

να εξασφαλίσουν ικανοποιητική πρόσφυση,
ειδικά σε βρεγµένο οδόστρωµα. Το ίδιο ισχύει
και για τα φθαρµένα µε µικρό βάθος πέλµατος,
ενώ θέλουν οπωσδήποτε αντικατάσταση αν παρατηρήσετε ρωγµές ή εξογκώµατα στα πλαϊνά
τους. Τα τελευταία είναι και συνέπεια της στάθµευσης πάνω σε πεζοδρόµια. Κατά την αγορά
καινούργιων προσέξτε και τα χαρακτηριστικά
τους σε ό,τι αφορά την οικονοµία καυσίµου
αλλά και το επίπεδο θορύβου.
Εννοείτε πως µπορείτε να εκµεταλλευτείτε τις
κατά καιρούς προσφορές των αντιπροσωπειών
για δωρεάν εποχικούς ελέγχους, έτσι ώστε να
είστε σίγουροι π.χ. για την ποσότητα αλλά και

για την ποιότητα του αντιψυκτικού στο ψυγείο
του αυτοκινήτου σας ή για τη σωστή λειτουργία
και ρύθµιση των προβολέων.
Ο δωρεάν έλεγχος περιλαµβάνει και άλλα σηµεία του αυτοκινήτου, όπως π.χ. το σύστηµα
θέρµανσης και κλιµατισµού ή της πίσω αντίστασης. Καλό είναι να ελέγξετε και τα λάστιχα στις
πόρτες για τυχόν φθορές, ώστε να εξασφαλίσετε ότι δεν θα µπαίνουν νερά. Για ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα µπορείτε και να τα λιπάνετε,
είτε µε βαζελίνη είτε µε κάποιο ειδικό προϊόν,
ενώ το ίδιο ισχύει και για τους µεντεσέδες στις
πόρτες και για τις κλειδαριές, ακόµη κι αν έχετε τηλεχειρισµό ή σύστηµα keyless – το WD40

εδώ είναι εξαιρετικά αποτελεσµατικό.
Από κει και πέρα, ελέγξτε το σύστηµα πλύσης
του παρµπρίζ –θα µας θυµηθείτε όταν βρέχει
λάσπη ή όταν τα άλλα αυτοκίνητα σηκώνουν σε
βρεγµένο δρόµο σπρέι– και γεµίστε το ρεζερβουάρ του (συνήθως βρίσκεται στον χώρο του
κινητήρα) µε κάποιο ειδικό προϊόν που έχει και
αντιψυκτικές ιδιότητες.
Τέλος, αν χρησιµοποιήσατε κάποια στιγµή µπαγκαζιέρα ή βάσεις για ποδήλατα που θα σας φανούν χρήσιµες και πάλι µετά από καιρό, καλό
είναι να τις αφαιρέσετε, µαζί µε τις βάσεις τους,
για να µην επιβαρύνεστε χωρίς λόγο σε καύσιµο και σε θόρυβο.
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NIKOΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Επινοήσεις και εφευρέσεις
«born in the U.S.»!
ΚΑΙ ΟΜΩΣ, ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΕΡΜΕΤΡΕΣ ΠΟΛΥΚΥΛΙΝ∆ΡΕΣ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΜΑΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ Η
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΠΙ∆ΕΙΞΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΩΤΙΕΣ.

Τ

ο τίµηµα της στασιµότητας των τελευταίων δεκαετιών
είχε ως αποκορύφωµα την πτώχευση του Ντιτρόιτ
πριν από µερικά χρόνια. Πλέον, η αµερικανική αυτοκι-

νητοβιοµηχανία βρίσκεται σε φάση ανοδικής ανάκαµψης και
αξίζει να θυµηθούµε τις πολλές επινοήσεις και εφευρέσεις
που έχει να επιδείξει.
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YΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ

Το πρώτο αυτοκίνητο µε υδραυλική υποβοήθηση τιµονιού ήταν
το Chrysler Imperial του 1951, µε το µάρκετινγκ να διαφηµίζει το
σύστηµα Hydraguide και το πρώτο cruise control να ακολουθεί
στο ίδιο µοντέλο επτά χρόνια αργότερα. Στη συνέχεια, το 1973, ένα µικρό παιδί σκοτώνεται στη διάρκεια δοκιµών και η GM αποφασίζει να µειώσει τη διάµετρο του τιµονιού και να τοποθετήσει
ένα µπαλόνι που θα διογκώνεται για να προστατεύει. Ο αερόσακος, ο οποίος µετά από τρία χρόνια πέρασε στο ντούκου, µια και
το κοινό αδιαφορούσε να δώσει κάτι παραπάνω.

Αν υπάρχει ένα µέρος όπου ο µετατροπέας ροπής ζει και βασιλεύει εδώ και πολλές δεκαετίες, αυτό είναι η αγορά των ΗΠΑ. Το
πρώτο αυτόµατο κιβώτιο µπήκε στην παραγωγή το 1939 από την
Oldsmobile και πρόκειται για το γνωστό Hydramatic, µια ονοµασία που διατηρεί ακόµη και σήµερα η GM. Βέβαια, µέχρι πρότινος οι περισσότεροι Αµερικανοί αγνοούσαν την ύπαρξη τρίτου
πεντάλ (εκείνο του συµπλέκτη), αλλά η τάση προς τους τετρακύλινδρους κινητήρες (µε µηχανικό κιβώτιο) όσο και, πολύ περισσότερο, η «γνωριµία» µε τα κιβώτια διπλού συµπλέκτη κερδίζουν
έδαφος εις βάρος του torque convertor (µετατροπέας ροπής).

Τα τελευταία χρόνια η Lamborghini ανακοίνωσε σύστηµα απενεργοποίησης των µισών κυλίνδρων για την Aventador, η
Bentley για το νέο της V8, η VW παρουσίασε το ACT για τετρακύλινδρο, η Honda χρησιµοποιεί το VCM από το 2003, η Mercedes
από τις αρχές του 2000 και πάει λέγοντας. Ο πρώτος όµως κινητήρας µε σύστηµα απενεργοποίησης δύο ή και τεσσάρων κυλίνδρων για περισσότερη οικονοµία ήταν ο V8-6-4 της Cadillac, που
απέδιδε µόλις 140 PS από 6 ατµοσφαιρικά λίτρα. Υπήρχαν κυρίως ηλεκτρικά παρά µηχανικά προβλήµατα.

ΥΠΕΡΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ

TRACTION CONTROL

ΑΝΑ∆ΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ

Όχι, το πρώτο αυτοκίνητο µε κινητήρα τούρµπο δεν ήταν ούτε
η Porsche 911, ούτε η BMW 2002. Ήταν το αµερικανικό
Oldsmobile F-85 Jetfire του 1962, το οποίο παρουσίαζε απίστευτο lag, αλλά και βλάβες, µια και οι οδηγοί ξεχνούσαν να
γεµίζουν τακτικά ένα µικρό δοχείο µε «Turbo Rocket Fluid»,
καθώς οι περισσότεροι δεν οδηγούσαν στο όριο το αυτοκίνητο, µε αποτέλεσµα η τουρµπίνα να παρουσιάζει πρόβληµα λίπανσης λόγω ακινησίας. Από την άλλη, σε υπέρµετρη οδήγηση εµφανίζονταν προβλήµατα υπερθέρµανσης. Μετά τα πολλά
προβλήµατα, το 1965 η GM ανακοίνωσε τη δωρεάν αντικατάσταση του κιτ υπερτροφοδότησης µε συµβατικό σύστηµα τροφοδοσίας µε καρµπιρατέρ.

Οι περισσότεροι θα στοιχηµατίζατε πως το traction control (όπως και το ABS) επινοήθηκε από τη Mercedes. Και όµως,
δηµιουργός του συστήµατος ελέγχου πρόσφυσης, έστω και σε
πρωτόλεια µορφή, ήταν η Buick µε το Maxtrac (Buick’s all
weather traction control system), που τοποθετήθηκε σε µοντέλα της εταιρείας το 1971. Μια υπολογιστική µονάδα σύγκρινε την περιστροφική ταχύτητα των εµπρός και των πίσω τροχών και, όταν χρειαζόταν, διέκοπτε την ανάφλεξη σε έναν κινητήρα των 7,5 λίτρων. To Maxtrac σταµάτησε να διατίθεται,
καθώς δεν υπήρχε ζήτηση.

Προφανώς τα µοντέλα που έρχονται στον νου µας µιλώντας για
αναδιπλούµενα φωτιστικά σώµατα είναι κυρίως τα πιο ταπεινά
Mazda MX-5 (1989-1994) και Toyota Celica (1984-1993) παρά η
Porsche 928 (1978-1995) και η Corvette (1963-2004). Στο Ντιτρόιτ είχαν εµφανιστεί µοντέλα µε pop-up ή flip-up φανάρια από τη
δεκαετία του 1960 αλλά η υπόθεση πηγαίνει ακόµη πιο πίσω,
στα Cord 810 & 812 του 1936, τα οποία παρεµπιπτόντως ήταν
και τα πρώτα προσθιοκίνητα made in the U.S. µοντέλα (το πρώτο ευρωπαϊκό ήταν το Citroën Traction Avant του 1934). Καταργήθηκαν για λόγους ασφαλείας και τα Lotus Esprit και C5
Corvette ήταν από τα τελευταία µοντέλα µε τέτοιου τύπου φώτα.

ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

KΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

4X4

Το 1952 η GM παρουσίασε το Autronic Eye, σχεδόν 60 χρόνια
πριν η Mercedes-Benz παρουσιάσει µια πιο εξελιγµένη ιδέα.
Πρόκειται για το πρώτο σύστηµα αυτορρυθµιζόµενης δέσµης,
όπου µια πρόσθετη µονάδα στο ταµπλό αντιλαµβάνεται το εισερχόµενο όχηµα και αλλάζει από µεγάλη σε µικρή σκάλα.
Μερικά χρόνια αργότερα η Oldsmobile πωλούσε και αυτοκίνητα µε αντιθαµβωτικούς καθρέπτες οπισθοπορείας «για ασφαλέστερη νυχτερινή οδήγηση», όπως έλεγε το σλόγκαν.

Αν και στη Νότια Ευρώπη πρόκειται για απαραίτητο πλέον σύστηµα, αντιµετωπίζοντας τη ζέστη και την υγρασία, τα air
conditions ή συστήµατα κλιµατισµού διαδόθηκαν µόλις τη δεκαετία του ’80-’90. Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού η πρώτη εφαρµογή καταγράφηκε το 1939 σε µια Packard, ενώ το
πρώτο µοντέλο µε πλήρως αυτόµατο κλιµατισµό ήταν µια
Cadillac του 1964.

Σε έναν ακόµη τοµέα όπου η αµερικανική αυτοκινητοβιοµηχανία δεν τα έχει πάει άσχηµα είναι φυσικά η τετρακίνηση.
Άλλωστε όλα ξεκίνησαν από το Jeep Willys MB, µε το Gran
Wagoneer να κυριαρχεί στα πολυτελή SUV από τη δεκαετία
των Deep Purple. Αυτά πριν εµφανιστεί η Land Rover. Πάντως, η Jeep διατηρεί ένα από τα τελευταία σκληροπυρηνικά
4x4, το θρυλικό πλέον Wrangler.
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ΗΤΑΝ ΥΠΕΡΟΧΕΣ!
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Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΦΙΡΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ 5 ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΗΣΕΙ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ.

∆

ίπλα στη LaFerrari Aperta οι Ιταλοί παρουσίασαν την ειδική σε σκούρο µπλε
έκδοση της F12 Berlinetta, αποτίνοντας
φόρο τιµής στον Stirling Moss και στη
250 GT Berlinetta SWB που οδήγησε στη νίκη το
1961 στο Tourist Trophy.
Η κόκκινη 488 GTB είναι αφιερωµένη στον Michael
Schumacher και στο µονοθέσιο F2003-GA που κατέκτησε το πρωτάθληµα κατασκευαστών το 2003. Στα
µαύρα είναι ντυµένη η California T του Steve

McQueen, παραπέµποντας στην 250 GT Berlinetta
Lusso του 1963. H φανταχτερή πράσινη 488 Spider
θυµίζει τα χρώµατα της αγωνιστικής οµάδας British
Piper που κατέκτησε τον εννιάωρο αγώνα του
Kyalami το 1965 και 1966. Τέλος, η λευκή 488
Spider Tailor Made τιµά τη θρυλική 375 MM του
Pininfarina εν έτει 1953. Καθεµία από τις συλλεκτικές Ferrari θα ταξιδέψει σε 60 χώρες για να γιορτάσει τις αγωνιστικές ρίζες της Ferrari. Απλώς απολαύστε τες…

