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ΝΕΟ VOLVO XC60

PREMIUM & HI-TECH ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

SSANGYONG XLV - SEAT ARONA - RENAULT CAPTUR - JEEP COMPASS - AUDI A7 SPORTBACK

NISSAN QASHQAI 1.5 DCi VW POLO 1.0 TSI
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4 ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
8 ΤΟ VOLVO XC60 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ 
ΜΕΣΑΙΩΝ PREMIUM 
SUV ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ D5 
ΜΕ ΤΟΥΣ 235 ΙΠΠΟΥΣ

10 ΤΟ ΝΕΟ VW POLO 
ΕΧΕΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ ΣΕ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ. 
∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟ 1.0 
TSI ΤΩΝ 95 ΙΠΠΩΝ
12 NISSAN QASHQAI 1.5 
DCI. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ 
ΤΟΥ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΥ 
BEST SELLER ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ

13 TΟ SSANGYONG XLV 
1.6D ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ 
ΠΟΛΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΜΟΝΟ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΟΛΥ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
14 ΣΠΕΣΙΑΛ ΝΕΑ ΓΙΑ 
ΤΗ LAMBORGHINI 
LM002, ΤΗ MCLAREN 
F1 ΚΑΙ ΤΟΝ STEVE 
MCQUEEN ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ 
∆ΙΑΒΑΖΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ
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Η νέα γενιά της Mercedes A-Class θα 
παρουσιαστεί τον Μάρτιο στην έκ-
θεση της Γενεύης και η βάση της 
θα είναι το πλαίσιο MFA. Αισθητικά 

θα είναι πιο minimal και θα παίζει µε τις επι-
φάνειες και τον φωτισµό τους, ενώ το «πα-
ρών» θα δίνει και η νέα µάσκα, η 
Panamera.

Στο εσωτερικό το ταµπλό θα έχει µια πιο 
νεανική άποψη, ενώ θα υπάρχουν όλα τα 
συστήµατα ασφάλειας, υποβοήθησης, άνε-
σης και διασύνδεσης, καθώς και ένα σύστη-

µα ηµιαυτόνοµης οδήγησης επιπέδου 2.
Η γκάµα των κινητήρων θα περιλαµβάνει 

τα νέα σύνολα βενζίνης των 1.200 και 1.400 
κυβικών, στην εξέλιξη των οποίων εµπλέ-
κεται και η Renault, καθώς και υβριδικές 
εκδόσεις. Στους diesel, πέρα από τις τρεις 
εκδόσεις του νέου συνόλου των 2.000 κυβι-
κών, θα είναι διαθέσιµος και ο νέος κινητή-
ρας των 1.500 κυβικών που ετοιµάζουν οι 
Γάλλοι. Από κει και πέρα, καινούργια AMG A 
45 θα ξεπερνά τους 400 ίππους, ενώ για 
πρώτη φορά θα υπάρχει και σεντάν.

H ΝΕΑ MERCEDES 
A-CLASS ΘΑ ΕΧΕΙ ΒΑΣΗ 
ΤΑ 1.200 ΚΥΒΙΚΑ
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Νέο Renault Captur 
από €14.780
Με πιο δυναµικό σχεδιασµό, προηγµένες τεχνολογίες 
και κορυφαία πρακτικότητα, το νέο Captur έρχεται να 
ισχυροποιήσει ακόµα περισσότερο την παρουσία της 
Renault στην κατηγορία των crossovers.

Το Renault Captur είναι το δηµοφιλέστερο µικρό SUV στην Ευρώ-
πη, καθώς έχει σηµειώσει περισσότερες από 215.670 πωλήσεις, 

και µε στόχο να διατηρήσει τα σκήπτρα της κατηγορίας περνά από 
µια επιτακτική ανανέωση. Αυτή συγκλίνει µε ένα πετυχηµένο facelift 
και τις βασικότερες αλλαγές να εντοπίζονται κυρίως στη µάσκα –µε 
µια λωρίδα από χρώµιο στο κάτω µέρος της–, ενώ υπάρχουν και 
φώτα ηµέρας LED σε σχήµα C.

Ένα ακόµη νέο αισθητικό στοιχείο είναι οι προστατευτικές «πο-
διές» εµπρός και πίσω κάτω από τους προφυλακτήρες, ώστε να το-
νίζεται περισσότερο η crossover διάθεση. Η ελληνική αντιπροσωπεία 
της Renault ανακοίνωσε το λανσάρισµα του ανανεωµένου Captur, το 
οποίο στην έκδοση 0.9 TCE µε τους 90 ίππους ξεκινά από τα €14.780, 
ενώ στην ισχυρότερη 1.2 TCe οι τιµές ξεκινούν από τα €18.890. Στην 
γκάµα των diesel εκδόσεων υπάρχει η 1.5 dCi µε τα 90 άλογα (από 
€16.930) και η ισχυρότερη 1.5 dCi µε τα 110 άλογα (από €19.670).

Νέο SEAT Arona 
από €14.900
Με πέντε κινητήρες θα είναι διαθέσιµο το νέο Arona 
από τον επόµενο µήνα στην ελληνική αγορά.

Ένα ακόµη κόµπακτ SUV έφτασε στην ελληνική αγορά, µε την επί-
σηµη αντιπροσωπεία να ανακοινώνει τις τιµές πώλησης, που 

ξεκινούν από τα €14.900 για τη βασική 1.0 TSI έκδοση µε τα 95 άλογα 
και από τα €16.500 για την ισχυρότερη µε τα 115 άλογα. Η κορυφαία 
1.5 TSI µε τους 150 ίππους κοστίζει €19.000, ενώ από πλευράς ντίζελ 
ο 1.6 TDI µε τα 95 άλογα ξεκινά από τα €16.900 και µε τα 115 άλογα 
από τα €18.850.

Κοµψό και εντυπωσιακό 
το νέο Audi A7
Το νέο A7 παραµένει ένα από τα πιο ελκυστικά και κοµψά τετράθυρα «κουπέ» που 
µπορεί να αποκτήσει κανείς στα µεγάλα σαλόνια. 

Το αµάξωµα φτάνει σε µήκος τα 4,969 µέτρα (-1,4 εκ. από το προηγούµενο µοντέλο), ενώ είναι ελάχι-
στα φαρδύτερο και λίγο ψηλότερο. Το µεταξόνιο έχει αυξηθεί κατά 1,3 εκ. (φτάνει τα 2,923 µέτρα), ε-

νώ τη βάση αποτελεί η πιο πρόσφατη εκδοχή της πλατφόρµας MLB.
Η δυναµική σχεδίαση ξεκινά από τη µάσκα µε τη νέας σχεδίασης και πιο φαρδιά Singleframe γρίλια 

και τα εντυπωσιακά LED φωτιστικά σώµατα, µαζί µε τις σπορ εισαγωγές αέρα. Εις τα ενδότερα κυριαρ-
χεί η high-tech άποψη της Audi, µε το µάτι να πέφτει στις τρεις οθόνες: µία 12,3΄΄ για τον ψηφιακό πίνα-
κα οργάνων, µία 10,1΄΄ για το αναβαθµισµένο σύστηµα πολυµέσων MMI και µία 8,6΄΄ για τον έλεγχο 
του κλιµατισµού.

Εννοείται πως το «παρών» στο νέο Audi A7 δίνει η τεχνολογία αυτόνοµης οδήγησης που προέρχεται 
από τη ναυαρχίδα A8. Αρχικά το νέο Audi A7 θα έχει στη βάση του τον V6 κινητήρα 3.0 TFSI που αποδί-
δει 340 ίππους και 500 Νm ροπής, ενώ αργότερα στην γκάµα θα προστεθούν τα τετρακύλινδρα και εξα-
κύλινδρα µηχανικά σύνολα της µάρκας. Το νέο A7 ξεκίνησε ήδη τις πωλήσεις του στη Γερµανία µε τι-
µές που ξεκινούν από τα €67.800.
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Με απόφαση των υπουργείων Οικονοµικών και Μεταφορών τα γνωστά 
αυτοκίνητα-αντίκες µε τις ιστορικές πινακίδες δεν επιτρέπεται να κυκλο-
φορούν στους δρόµους.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
(16 Οκτωβρίου, αριθµός φύλλου 3641), τα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να 

µεταφέρονται πάνω σε τρέιλερ! Στη διάρκεια συµµετοχής σε αγώνες ή εκδηλώσεις θα πρέπει 
να φέρουν το ενάριθµο διακριτικό γνωρίσµατος, ειδάλλως θα επιβάλλεται πρόστιµο €300.

Τώρα, στην περίπτωση που µετά από έλεγχο διαπιστωθεί πως ένα ιστορικό όχηµα (µε α-
νάλογες πινακίδες ΕΛΠΑ, ΕΟΟΕ, ΦΙΛΠΑ) κυκλοφορεί σε δηµόσιο δρόµο, προβλέπεται πρόστι-
µο €1.500 στον ιδιοκτήτη του οχήµατος, ενώ αν το οδηγεί άλλο πρόσωπο, υπάρχει καµπάνα 
επιπλέον €1.500. Αν θέλει κάποιος να κυκλοφορεί το ιστορικό του αυτοκίνητο, θα πρέπει να 
βγάλει κανονικές πινακίδες.

Στόχος είναι να περιοριστούν τα φαινόµενα κατάχρησης από ιδιοκτήτες ιστορικών οχηµά-
των που µειώνουν ή εξαλείφουν την πληρωµή τελών κυκλοφορίας ή ασφάλιστρων, όταν έχει 
παρατηρηθεί πως υπάρχουν περιπτώσεις µέχρι και ενοικίασής τους σε γάµους και λοιπές 
εκδηλώσεις. Στην Ελλάδα υπάρχουν καταγεγραµµένα σε λέσχες περισσότερα από 10.000 ι-
στορικά αυτοκίνητα.

Νέο Volkswagen e-Golf 
από €38.800
Το νέο e-Golf, µε σηµαντικά µεγαλύτερη αυτονοµία από τον προκάτοχό του, αποτελεί το 

πρώτο και πιο σηµαντικό βήµα της νέας στρατηγικής της µάρκας και είναι το όχηµα 
που δείχνει το µέλλον της αυτοκίνησης. Η µεγαλύτερη κατά 50% αυτονοµία, µέχρι 300 χι-
λιόµετρα (New European Driving Cycle – NEDC), επιτυγχάνεται χάρη στη νέα µπαταρία ι-
όντων λιθίου µε χωρητικότητα 35,8 kWh. Σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα βέλτιστης δια-
χείρισης ενέργειας και αυτονοµίας, µε την επιλογή ανάµεσα σε διαφορετικά προφίλ οδή-
γησης (Normal, Eco, Eco+), το νέο e-Golf είναι ιδανικό για καθηµερινή χρήση. Σε σηµείο 
φόρτισης συνεχούς ρεύµατος (DC) η µπαταρία φορτίζεται κατά 80% σε διάστηµα 45 λε-
πτών, ενώ απαιτούνται λιγότερες από 6 ώρες για την πλήρη φόρτιση της µπαταρίας σε 
Wallbox εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) 7,2 kW. Ο εξελιγµένος ηλεκτροκινητήρας αποδί-
δει 136 PS (100 kW), µε µέγιστη απόδοση ροπής 290 Νm. Η επιτάχυνση (0-80 χλµ./ώρα) 
ολοκληρώνεται σε 6,9" (0-100 χλµ./ώρα σε 9,6"), ενώ η µέγιστη ταχύτητα έχει αυξηθεί στα 
150 χλµ./ώρα. Η µέση κατανάλωση ενέργειας διατηρείται στα 12,7 kWh / 100 km.

Έκδοση Τιµή
1.4 MultiAir2 140 PS Sport  €25.900
1.4 MultiAir2 140 PS Longitude  €27.600
1.4 MultiAir2 170 PS Limited Auto 4WD  €36.900
1.6 MultiJet II 120 PS Longitude  €29.700
1.6 MultiJet II 120 PS Limited  €31.900
2.0 MultiJet II 140 PS Limited 4WD  €37.100
2.0 MultiJet II 170 PS Limited 4WD  €41.400

Όπως µπορείτε να δείτε στον σχετικό πίνακα, η βασική 
έκδοση βενζίνης Sport κοστίζει €25.900. Η αµέσως ε-

πόµενη έκδοση Longitude προσδιορίζεται στα €27.600, ε-
νώ η έκδοση Limited µε τους 170 ίππους (µε αυτόµατο κι-
βώτιο και τετρακίνηση) κοστίζει €36.900. Οι εκδόσεις 
diesel ξεκινούν από τα €29.700 (Longitude) και φτάνουν 
στα €41.400 (Limited 170 ίππων 4x4).

Η βασική έκδοση Sport περιλαµβάνει, εκτός των άλλων, 
σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας µε traction 
control, σύστηµα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανωφέρειες, 

cruise control, 4 αερόσακους για τα 
µπροστινά καθίσµατα και πλευρι-
κούς αερόσακους τύπου κουρτίνας, 
καθώς και σύστηµα υποβοήθησης 
διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας. 
Π α ρ ά λ λ η λ α ,  τ ο  κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο 
Compass εφοδιάζεται µε 7 διαφο-
ρετικές ζάντες από 16 έως 18 ί-
ντσες, ενώ οι χρωµατικές επιλογές 
του αµαξώµατος έχουν διευρυνθεί 
σε 11.

Όλα τα µοντέλα Compass µε τε-
τρακίνηση εξοπλίζονται επίσης µε 
λειτουργία «Lock» που κλειδώνει 
µόνιµα τη µετάδοση και µπορεί να 
επιλεγεί από τον εσωτερικό περι-
στροφικό διακόπτη του Selec-
Terrain για ακόµα καλύτερες επιδό-
σεις σε απαιτητικές συνθήκες off-
road κίνησης. Περισσότερα στο επό-
µενο τεύχος µε τη σχετική δοκιµή.

∆ιαθέσιµο το νέο Jeep Compass 
από €25.900
Το νέο Compass κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά µε δύο κινητήρες βενζίνης 
στα 1.400 κ.εκ. και τρεις ντίζελ στα 1.600 και 2.000 κ.εκ.

Καµπάνα έως €1.500 για τα ιστορικά αυτοκίνητα στους δρόµους
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ΔΟΚΙΜΗ

ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ ΠΆΝΆΓΙΏΤΗΣ ΤΡΙΤΆΡΗΣ

Η πρώτη εύφημος μνεία που δίνει κανείς βλέποντας το και-
νούργιο Volvo XC60 είναι στους σχεδιαστές του. Κι αυτό 
γιατί ναι μεν ακολούθησαν, όπως ήταν αναμενόμενο άλ-
λωστε, την ιδιαίτερα επιτυχημένη αισθητική προσέγγιση 

της μεγαλύτερης σειράς 90, αλλά ταυτόχρονα κατόρθωσαν να του 
εξασφαλίσουν μια δική του ταυτότητα.

Απ’ όποια πλευρά κι αν το δεις, το νέο XC60 δείχνει δυναμικό, 
σπορτίφ και αρκούντως νεανικό, ενώ χάρη στην επιτυχημένη δια-
μόρφωση του πίσω μέρους, που δεν είναι κάθετο, όπως στο XC90, 
κατορθώνει να κρύβει έξυπνα τις εξωτερικές του διαστάσεις. Και 
ας φτάνει το μήκος του τη σεβαστή τιμή των σχεδόν 4,70 μέτρων.

Σε αυτό συμβάλλει και η σχετικά χαμηλή μάσκα, ενώ φυσικά 
δεν λείπουν στοιχεία αναγνώρισης όπως τα χαρακτηριστικά LED 
φώτα ημέρας ή τα επίσης χαρακτηριστικά πίσω φωτιστικά.

Το δεύτερο δυνατό σημείο του XC60 είναι το εσωτερικό του. Κι 
αυτό γιατί δείχνει και είναι πολυτελές και hightech, χάρη στην οθό-
νη αλά tablet στην κεντρική κονσόλα, ενώ ταυτόχρονα είναι και ά-
νετο. Η αύξηση του μεταξονίου στα 2.865 χιλιοστά έχει πιάσει τόπο, 
καθώς όλοι οι επιβάτες θα ταξιδέψουν χωρίς σε καμία περίπτωση 
να νιώσουν στριμωγμένοι, κάτι που ισχύει ακόμη και για τον τυχόν 

ΝΕΟ VOLVO XC60 D5
ΒΛΈΠΈΙ ΚΟΡΥΦΉ

ΤΟ ΝΈΟ VOLVO XC60 ΈΧΈΙ ΟΛΑ ΤΑ ΦΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΥΝΈΧΙΣΈΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΈΥΡΥΝΈΙ ΤΉ ΜΈΓΑΛΉ ΈΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ.

πέμπτο του πίσω καθίσματος, ενώ ταυτόχρονα η ελάχιστη τιμή του 
χώρου αποσκευών είναι 505 λίτρα. Εξίσου σημαντικό το κανονικό 
και γι’ αυτό εύκολα εκμεταλλεύσιμο σχήμα του, ενώ η (εξτρά) ηλε-
κτρική του πόρτα αυξάνει κατακόρυφα την πρακτικότητά του.

Γενικά το μεσαίο SUV της σουηδικής εταιρείας πέρα από πολυ-
τελές είναι και πρακτικό, με μελετημένες λύσεις σε ό,τι αφορά τις 
θέσεις και τις θήκες για όλα όσα έχουν όλοι πλέον πάνω τους και 
βέβαια με πλήρεις δυνατότητες διασύνδεσης με smartphone. Και 
αν το τελευταίο είναι αναμενόμενο σε αυτή την κατηγορία τιμής, 
αυτό που δεν είναι πάντα είναι το ιδιαίτερα εύχρηστο και γρήγορο 
από πλευράς εκτέλεσης λογισμικό του πολύ καλού συστήματος 
infotainment Sensus.

Από κει και πέρα, το «παρών», σύμφωνα και με τη μεγάλη πα-
ράδοση της Volvo στον συγκεκριμένο τομέα, μπορούν να δώσουν 
όλα τα διαθέσιμα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού –διαθέσιμο 
και αυτό της ημιαυτόνομης οδήγησης–, που αυξάνουν κι άλλο το 
επίπεδο της ενεργητικής ασφάλειας. Υψηλό είναι και το επίπεδο της 
παθητικής, χάρη τόσο στην εξελιγμένη δομή του πλαισίου, που είναι 
το μεταβλητό SPA, όσο και στην πληρότητα του αντίστοιχου εξοπλι-
σμού.
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Η στιβαρή δομή του πλαισίου και η ακαμψία που αυτή συνεπά-

γεται συνεισφέρουν και στα δυναμικά χαρακτηριστικά του XC60, 
κάτι βέβαια που ισχύει και για τις αναρτήσεις του. Το αυτοκίνητο της 
δοκιμής μας διέθετε την πνευματική ανάρτηση, που κατορθώνει να 
συνδυάζει με εξαιρετικό τρόπο το επίπεδο άνεσης και τον πολύ κα-
λό έλεγχο των κινήσεων του αμαξώματος. Ταυτόχρονα, και παρά 
τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος των 216 χιλιοστών που αποδει-
κνύεται μεγάλο συν αφήνοντας την άσφαλτο, οι κλίσεις στις στρο-
φές, αν και έντονες στους γρήγορους ρυθμούς για τους εξωτερι-
κούς παρατηρητές, δεν ενοχλούν διόλου τους επιβάτες. Ούτε βέ-
βαια τον οδηγό.

Έτσι, η πνευματική ανάρτηση θα πρέπει να είναι μία από τις 
πρώτες επιλογές από τη λίστα των εξτρά, καθώς ταιριάζει απόλυτα 
με τον premium χαρακτήρα του μοντέλου, κάτι που ισχύει και για 
τα χαρακτηριστικά απόδοσης του τετρακύλινδρου κινητήρα πετρε-
λαίου με τον κωδικό D5. Αυτός αποδίδει από τα 2.000 κυβικά του, 
με τη βοήθεια δύο turbo, 235 ίππους και δεν πιέζεται καθόλου να 
κινήσει το μεγάλο πεντάθυρο αμάξωμα. Ανεξάρτητα από την ένδει-
ξη στο στροφόμετρο –ΟΚ, το να τον πιέσεις ψηλά μέχρι τα κόκκινα 
δεν έχει κανένα νόημα–, είναι ελαστικός και άμεσος στην απόκρισή 
του χάρη και στο σύστημα Power Pulse, ενώ ταυτόχρονα παραμέ-
νει πολιτισμένος και ακουστικά δεν έρχεται στο προσκήνιο.

Σε ό,τι αφορά την κατανάλωσή του, μια μέση τιμή είναι κοντά 
στα 7 λίτρα πετρελαίου για κάθε 100 χιλιόμετρα. Αν ο οδηγός δώσει 
λίγη περισσότερη προσοχή και στην εθνική οδό εκμεταλλευτεί το 
πολύ καλό ενεργό cruise control που συνδυάζεται εξαιρετικά με το 
στάνταρ αυτόματο κιβώτιο των 8 σχέσεων με τη σωστά επιλεγμένη 
κλιμάκωση, θα δει την κατανάλωσή του να πέφτει ακόμη και κάτω 
από τα 6 λίτρα. Ειδικά αν δεν κινείται αισθητά πάνω από τα όρια 
ταχύτητας. Αν, πάντως, το θελήσει, το XC60 μπορεί να φτάσει και τα 
220 χλμ./ώρα, ενώ για το σπριντ από τη στάση μέχρι τα 100 χλμ./
ώρα δεν χρειάζεται περισσότερα από 7,2 δεύτερα.

Αφήνοντας την εθνική και επιλέγοντας το επαρχιακό οδικό δί-
κτυο, το XC60 αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευχάριστο, με υψηλά περι-
θώρια πρόσφυσης από την πολύ καλή τετρακίνησή του, ενώ μέσα 
στην πόλη είναι αρκούντως ευέλικτο, καθώς και η ορατότητα από 
τη θέση του οδηγού είναι ιδιαίτερα καλή.

Συνολικά το νέο Volvo XC60 αποτελεί μια πολύ καλή και ολο-
κληρωμένη πρόταση στην κατηγορία των πολυτελών μεσαίων SUV, 
που βλέπει την κορυφή της, έχοντας να επιδείξει πέρα απ’ όλα τα 
άλλα και μια έντονη προσωπικότητα. Κάτι που βέβαια είναι το κατε-
ξοχήν ζητούμενο στο premium τμήμα οποιασδήποτε κατηγορίας.

Οι τιμές του ως D5 ξεκινούν από τα 56.028 ευρώ, με το εισαγω-
γικό για την περίπτωση αλλά πλήρες επίπεδο εξοπλισμού 
Momentum, ενώ η έκδοση D4 με τους 190 ίππους, πάντα από 
2.000 κυβικά, ξεκινά από τα 53.490 ευρώ. Τόσο κοστίζει και η βεν-
ζινοκίνητη T5 με τους 254 ίππους, ενώ παντού είναι στάνταρ τόσο η 
τετρακίνηση όσο και το αυτόματο κιβώτιο.

1.969 κ.εκ.

235 ίπποι / 4.000 σ.α.λ.

480 Nm / 1.750-2.250 σ.α.λ.

7,2 δλ.

220 χλμ./ώρα

7,4 λίτρα / 100 χλμ.

4,688x1,902x1,658 μέτρα

505 λίτρα

1.889 κιλά

144 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

VOLVO XC60 D5

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 56.028€
από
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ΔΟΚΙΜΗ

Μ
πορεί τα SUV να είναι της μόδας και να ξεφυ-
τρώνουν το ένα πίσω από το άλλο, ωστόσο το 
επίκεντρο της ελληνικής αγοράς βρίσκεται 
στα κλασικά supermini. Και εδώ ο υποψήφι-
ος αγοραστής δεν πρέπει να έχει κανένα πα-
ράπονο, αφού ειδικά φέτος έγινε ένας μικρός 

χαμός με την έλευση πολλών νέων μοντέλων (Ford Fiesta, 
Nissan Micra, Seat Ibiza, Suzuki Swift κ.ά.), με το νέο Polo να 
έρχεται να κλείσει τη σεζόν ως μια αναμενόμενη έκπληξη και 
τηρώντας τον γενικότερο κανόνα πως το καλό μπορεί να γίνει 
καλύτερο.

Σχεδιαστικά, ακολουθήθηκε η πεπατημένη, ωστόσο, σε αντί-
θεση με το Golf, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα εκτεταμένο 
facelift, αλλά με ένα ολοκαίνουριο μοντέλο που στην 6η του γε-
νιά βασίζεται στην τελευταία εκδοχή της πλατφόρμας MQB (την 
Α0 που υποδέχτηκε πρώτο το Seat Ibiza). Οπτικά, πάντως, το νέο 
Polo καταφέρνει να γεμίσει το μάτι με τη δυναμική του εμφάνι-
ση, κυρίως χάρη στη χαρακτηριστική μάσκα με τους όμορφους 
προβολείς. Γενικότερα το νέο Polo καταφέρνει να κερδίσει τις 
εντυπώσεις περισσότερο με το στιλιστικά ισορροπημένο σύνολό 
του, αφού δεν διαθέτει κάτι το τολμηρό.

ΝΊΚΟΣ ΜΑΡΊΝΟΠΟΥΛΟΣ

VW POLO 1.0 TSI
ΜΕΓΆΛΩΣΕ ΚΆΙ ΩΡΙΜΆΣΕ

ΜΕ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΎΞΗΜΕΝΟΎΣ ΧΏΡΟΎΣ, ΒΕΛΤΙΏΜΕΝΑ 
ΟΔΗΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΙΟ ΏΡΙΜΟ ΠΡΟΦΙΛ, ΤΟ ΝΕΟ POLO 
ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΡΎΦΑΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΎ.

Από πλευράς διαστάσεων και σε σχέση με το προηγούμενο 
Polo, στο μήκος προστέθηκαν 8,1 εκ. (συνολικά στα 4,053 μ.), στο 
πλάτος 6,3 εκ. (1,751 μ.), ενώ το ύψος παρέμεινε το ίδιο. Πολύ 
σημαντική είναι η αύξηση του μεταξονίου κατά 9,2 εκ. (συνολικά 
στα 2,548 μ.), διαμορφώνοντας μία από τις πιο άνετες καμπίνες 
στην κατηγορία (τόσο για τα πόδια όσο και για τα κεφάλια, ενώ 
σημαντικό είναι και το φάρδος). Ειδικά για τους πίσω οι χώροι 
είναι περίπου ίδιοι με του Seat Ibiza, ενώ ο χώρος αποσκευών 
των 355 λίτρων (από 280 λίτρα) είναι κορυφαίος (στην έκδοση 
Beats ψαλιδίζεται κατά 50 λίτρα λόγω του subwoofer). Για να 
δείτε πόσο κοντά βρίσκεται στο νέο Golf, είναι μικρότερος μόλις 
κατά 25 λίτρα και με αυτό το πορτμπαγκάζ το supermini της 
Volkswagen μπορεί να παίξει με επιτυχία τον ρόλο του οικογε-
νειακού αυτοκινήτου.

Περνώντας στο αναμενόμενα ποιοτικό εσωτερικό του νέου 
Polo και στην top από πλευράς εξοπλισμού έκδοση Beats, αυτό 
που γίνεται αντιληπτό είναι πως η μέχρι τώρα συντηρητική προ-
σέγγιση ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Στον διάκοσμό του κυρι-
αρχεί το χρώμα –οι επιλογές είναι συνολικά οκτώ–, γεγονός που 
δημιουργεί μια ευχάριστη και νεανική ατμόσφαιρα, αλλά και η 
πιο high-tech προσέγγιση σε συνδυασμό με την οθόνη αφής 8" 

(οι πιο βασικές έχουν 6,5") με το εύχρηστο, όπως διαπιστώσαμε, 
μενού και τη γρήγορη απόκριση. Η touch screen είναι τοποθε-
τημένη πιο ψηλά, στην ίδια ευθεία με τον πίνακα οργάνων (εδώ 
φουλ digital), δημιουργώντας ουσιαστικά ένα ενιαίο σύνολο 
πληροφόρησης.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο πίνακας οργάνων Active Info 
Display είναι ο πρώτος πλήρως ψηφιακός που λανσάρεται στην 
κατηγορία και ως 2ης γενιάς μονάδα προσφέρει εξατομικευμέ-
νο προγραμματισμό (για πρώτη φορά σε μοντέλο του VW Group) 
τεσσάρων διαφορετικών διαμορφώσεών του. Εννοείται πως υ-
πάρχουν όλες οι δυνατότητες διασύνδεσης με smartphone και 
πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης με τα οποία μπορεί να ε-
ξοπλιστεί. Στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις είναι το Front Assist με 
το City Emergency Braking (σύστημα αποφυγής συγκρούσεων 
με αυτόματο φρενάρισμα), ενώ το «παρών» δίνει, ακολουθώ-
ντας τη νέα μόδα της κατηγορίας, και ένα ηχοσύστημα 300 Watt 
της αμερικανικής εταιρείας Beats στην ομώνυμη έκδοση (αυτή 
της δοκιμής μας).

Στην ελληνική αγορά το νέο Polo ξεκινά την πορεία του με 
τρεις βενζινοκινητήρες και έναν ντίζελ. Η βασική ατμοσφαιρική 
έκδοση 1.0 με τους 75 ίππους κοστίζει από €13.400, ενώ οι τιμές 
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999 κ.εκ.

95 ίπποι / 5.000-5.500 σ.α.λ.

175 Nm / 2.000-3.500 σ.α.λ.

10,8 δλ.

187 χλμ./ώρα

6,7 λίτρα / 100 χλμ. 

4,053x1,751x1,461 μέτρα

355-1.125 λίτρα

1.145 κιλά

101 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

VW POLO 1.0 TSI (95 PS)

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 14.050€
από

για τις turbo ισχυρότερες εκδοχές του 1.0 TSI διαμορφώνονται 
από €14.050 για την έκδοση με τα 95 άλογα και από €16.300 για 
την έκδοση με τα 115 άλογα. Αργότερα αναμένονται οι εκδόσεις 
1.5 TSI με 150 άλογα και 2.0 TSI με 200 άλογα, ενώ από πλευράς 
ντίζελ υπάρχει ο αναβαθμισμένος 1.6 TDI με 95 ίππους (από 
€16.600). Αναμένεται επίσης έκδοση 1.0 TGI που αποδίδει 90 
ίππους και καταναλώνει εναλλακτικά CNG (φυσικό αέριο), προ-
σφέροντας επιπλέον αυτονομία περίπου 320 χλμ. (υπάρχουν 
δύο δεξαμενές 12 κιλών CNG, επιπρόσθετα του ρεζερβουάρ 40 
λίτρων αμόλυβδης).

Η πρώτη μας δοκιμή έγινε με τη μικρότερη από πλευράς ι-
σχύος έκδοση 1.0 TSI, η οποία λόγω τιμής αναμένεται να είναι 
και η δημοφιλέστερη. Κάτω από το καπό της υπάρχει ο γνωστός 
τρικύλινδρος turbo άμεσου ψεκασμού που αποδίδει 95 ίππους 
και 175 Nm ροπής, προσφέροντας καλές επιδόσεις (0-100 σε 
10,8 δλ., τελική στα 187 χλμ./ώρα). Συνδυάζεται με μηχανικό κι-
βώτιο 5 σχέσεων, με τον επιλογέα να κουμπώνει πρόθυμα και 
το ηλεκτρομηχανικά υποβοηθούμενο τιμόνι να έχει σωστό βά-
ρος και ακρίβεια. Το μοτέρ έχει καλή ελαστικότητα από χαμηλά 
(παρά την κάπως αραιή κλιμάκωση του σασμάν, εδώ καλοδε-
χούμενο θα ήταν ένα 6άρι), ενώ η λειτουργία του είναι κάπως 
πιο τραχιά από άλλα ανταγωνιστικά μοτέρ. Ωστόσο, είναι πιο οι-
κονομική, αφού η μέση κατανάλωση μπορεί να κυμανθεί στα 
6,5-7,5 λίτρα (και λίγο παραπάνω εντός πόλεως).

Το μεγάλο ατού του νέου Polo είναι ο τρόπος με τον οποίο 
κινείται στις υψηλές ταχύτητες και περνά από τις στροφές, θυμί-
ζοντας αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας. Εδώ όλα τα λεφτά 
είναι το νέο, πιο δύσκαμπτο πλαίσιο (από τη στρεπτική ακαμψία 
των 14.000 Nm στα 18.000 Nm) που διασφαλίζει εξαιρετική κα-
τευθυντικότητα στο ταξίδι και σιγουριά στις στροφές. Η ανάρτηση 
είναι καλοστημένη, ώστε το νέο Polo να στρίβει σβέλτα και γλυ-
κά στις κλειστές στροφές (εδώ το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο δια-
φορικό EDL σε συνδυασμό με το μόνιμα ενεργό ESP κάνουν τη 
δουλειά τους), έστω κι αν δεν έχει αυτή τη σπορτίφ αίσθηση που 
βγάζει το νέο Ford Fiesta. Πάντως, στον τομέα της άνεσης τα 
καταφέρνει ελαφρώς καλύτερα, με τον πίσω ημιάκαμπτο να λει-
τουργεί αποτελεσματικά και γενικότερα το VW να είναι ένα από 
τα πιο άνετα, σε θέμα απόσβεσης, μοντέλα στην κατηγορία του. 
Καλή αίσθηση έχει το πεντάλ των φρένων, ενώ δεν πρέπει να 
σας προβληματίζει το γεγονός πως υπάρχουν πίσω ταμπούρα, 
αφού τα φρένα είναι αποτελεσματικά. 

Συμπερασματικά, το νέο Polo έρχεται να ταιριάξει γάντι στις 
απαιτήσεις του Έλληνα οδηγού. Και αυτό διότι πέρα από την αξία 
του ως αυτοκινήτου και πέρα από το καλοστημένο σασί, το με-
γάλο ατού του είναι οι μεγάλοι χώροι για τους επιβάτες και τις 
αποσκευές. Κάτι που θα εκτιμήσει δεόντως μια μικρή οικογέ-
νεια που αφενός δεν έχει απαιτήσεις για κάτι παραπάνω και α-
φετέρου δεν διαθέτει τον προϋπολογισμό για κάτι ακριβότερο σε 
μια μεγαλύτερη κατηγορία.
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1.461 κ.εκ.

110 ίπποι / 4.000 σ.α.λ.

260 Nm / 1.750-2.500 σ.α.λ.

11,9 δλ.

182 χλµ./ώρα

5,9 λίτρα / 100 χλµ. 

4,394x1,806x1,590 µέτρα

430-1.598 λίτρα

1.454 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

NISSAN QASHQAI 1.5 DCi

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 21.790€
από

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

NISSAN QASHQAI 1.5 DCi
ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ

Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ

Α
πό τα τέλη του 2013, οπότε ξεκίνησε να παράγεται 
το δεύτερης γενιάς Qashqai, πολλά έχουν µεσο-
λαβήσει. Από νέες προτάσεις του ανταγωνισµού 
µέχρι καινούργιες τεχνολογίες άνεσης και ασφά-
λειας. Ως εκ τούτου, η Nissan έκρινε πως ήρθε το 
πλήρωµα του χρόνου για ένα αναζωογονητικό 

facelift στο δηµοφιλές της µοντέλο. Από την πρώτη κιόλας µατιά 
φαίνεται η προσπάθεια της εταιρείας να δώσει ένα ακόµα πιο 
φρέσκο και µοντέρνο πρόσωπο, διατηρώντας παράλληλα την 
κοµψότητα και τον δυναµισµό του αυτοκινήτου. Και, πράγµατι, οι 
αλλαγές στα φωτιστικά σώµατα, στη µάσκα, στους προφυλακτή-
ρες και σε άλλα σηµεία του αµαξώµατος προσφέρουν ένα όµορ-
φο, αρµονικό αποτέλεσµα.

Κάτι ανάλογο ισχύει και για το εσωτερικό, όπου συγκεκριµέ-
νες πινελιές καταφέρνουν να αναβαθµίσουν τη συνολική εικόνα. 
Η σηµαντικότερη εξ αυτών έχει να κάνει µε το νέας σχεδίασης, 
flat-bottom τιµόνι, που κερδίζει τόσο σε αισθητική όσο και σε πρα-
κτικότητα χάρη στους νέας σχεδίασης διακόπτες που φιλοξενεί 
στα µπράτσα του. Οι ιθύνοντες της ιαπωνικής εταιρείας έχουν 
φροντίσει επίσης να αναβαθµίσουν την ηχοµόνωση της καµπίνας, 
καθώς και µερικά από τα χρησιµοποιούµενα υλικά, για τα οποία 
θα πούµε ότι συνολικά αφήνουν µια ικανοποιητική εικόνα.

Η συγκεκριµένη έκδοση, Acenta, δεν διαθέτει ευκολίες όπως 
το εξαιρετικό infotainment Nissan Connect, παραµένει όµως κα-
λά εξοπλισµένη, µε διζωνικό κλιµατισµό, Hill Start Assist, start-
stop για τον κινητήρα, cruise control, Active Trace Control, Active 

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΒΑΡΙΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ SUV 
ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ. ΟΠΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ, ΤΟ QASHQAI 

∆ΙΝΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ.
Ride Control, διαφορικό περιορισµένης ολίσθησης, ηλεκτρικό χει-
ρόφρενο, αισθητήρες βροχής/φώτων, ηλεκτρικά αναδιπλούµε-
νους καθρέφτες και δερµάτινες επενδύσεις στο τιµόνι και στον ε-
πιλογέα των ταχυτήτων. Αναφορικά µε τους διαθέσιµους χώρους, 
το Qashqai παραµένει ένα από τα σχετικά άνετα αυτοκίνητα της 
κατηγορίας, µε ικανοποιητικούς χώρους για τους πίσω επιβάτες 
και ένα µεγάλο διαµέρισµα αποσκευών µε διπλό πάτο.

Στα πλεονεκτήµατα του αυτοκινήτου, για όσους αναζητούν την 
οικονοµία στην κίνηση, ανήκει ο σύγχρονος πετρελαιοκινητήρας 
των 1,5 λίτρων µε τον οποίο εφοδιάζεται. Οι 110 ίπποι του πιθανόν 
δεν εντυπωσιάζουν, στην πράξη όµως έχει τόση δύναµη όση 
χρειάζεται για να κινήσει αξιοπρεπώς τα 1.400+ κιλά του συνόλου 
τόσο στην πόλη όσο και στον ανοιχτό δρόµο. Κάποιος που θα κι-
νηθεί οικονοµικά θα δει εύκολα τη µέση κατανάλωση να πέφτει 
κάτω από τα 6 λίτρα / 100 χλµ., τιµή πολύ καλή, µε δεδοµένο τον 
όγκο και το βάρος του αυτοκινήτου.

Στον δρόµο το ανανεωµένο Qashqai παραµένει ένα ευχάριστο 
αυτοκίνητο. Άνετο, µε καλή ποιότητα κύλισης, απορροφά επιτυ-
χώς τις περισσότερες ανωµαλίες των ελληνικών δρόµων. Είτε 
µιλάµε για την καθηµερινότητα είτε για µεγάλα ταξίδια, έχει τον 
τρόπο του να φροντίζει και να µην ταλαιπωρεί τους επιβάτες. Όλες 
αυτές οι αλλαγές, σε συνδυασµό µε το καλό όνοµα που έχει δηµι-
ουργήσει και µε την πολύ λογική τιµή για όσα προσφέρει, κάνουν 
το SUV της Nissan να πετυχαίνει τον σκοπό του. Παρ’ ότι ο αντα-
γωνισµός στη συγκεκριµένη κατηγορία είναι ιδιαίτερα ισχυρός, 
αυτό συνεχίζει να αποτελεί ένα καλό χαρτί για όσους το επιλέγουν.
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1.597 κ.εκ.

115 ίπποι / 3.400-4.000 σ.α.λ.

300 Nm / 1.500-2.500 σ.α.λ.

                           -

174 χλμ./ώρα 

7,2 λίτρα / 100 χλμ. 

4,440x1,798x1,635 μέτρα

720-1.440 λίτρα

1.480 κιλά

117 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

SSANGYONG XLV 1.6D FWD

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 20.650€
από

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

SSANGYONG XLV 1.6d: Λόγω… τιμής!
Με κορυφαίους χώρους, ξεχωριστή σχεδίαση και, το κυριότερο, με νέες μειω-
μένες τιμές που ξεκινούν από €17.930 (και όφελος έως €2.500 σε συγκεκριμέ-
νες εκδόσεις), το XLV ακούγεται μία άκρως ανταγωνιστική επιλογή.

Ό
ντας μία XL εκδοχή του γνωστού και αξιό-
λογου Tivoli, το XLV συνδυάζει τη σικ εμ-
φάνιση των SUV με τις χωροταξικές αρε-
τές ενός ευρύχωρου στέισον. Από μπρο-
στά είναι μάλλον δύσκολο να ξεχωρίσεις 
τα δύο αυτά μοντέλα, στο πλάι, όμως, τα 

επιπλέον 24 εκατοστά του αμαξώματος δεν περνούν απα-
ρατήρητα. Διατηρώντας το ίδιο μεταξόνιο, το XLV προσφέ-
ρει ένα πολύ άνετο σαλόνι, αλλά εκεί όπου πραγματικά ξε-
χωρίζει είναι το τεράστιο διαμέρισμα των αποσκευών, που 
ξεκινά από τα 720 και καταλήγει στα 1.440 λίτρα (με την α-
ναδίπλωση των πίσω καθισμάτων).

Ο οικογενειακός χαρακτήρας του ενισχύεται ακόμη πε-
ρισσότερο από την ύπαρξη διαφόρων θέσεων για μικροα-
ντικείμενα, που θα κάνουν πιο εύκολη την καθημερινότητα 
μέσα σε αυτό. Ευχάριστη γεύση αφήνει και ο νεανικός ε-
σωτερικός σχεδιασμός με τις έντονες γραμμές και τις δια-
φορετικής υφής επιφάνειες. Ο ποιοτικός διάκοσμος περι-
λαμβάνει μεταξύ άλλων διζωνικό κλιματισμό και μια μεγά-
λη οθόνη αφής 7 ιντσών με σύστημα πλοήγησης.

Στον δρόμο η συμπεριφορά του XLV είναι αυτή που θα 
περίμενε κανείς από ένα τέτοιο όχημα. Οι αναρτήσεις του, 
αρκετά μαλακές, έχουν ρυθμιστεί με γνώμονα την άνεση. 
Ως εκ τούτου, καταφέρνουν να διαχειριστούν με επιτυχία 
τις περισσότερες ανωμαλίες του οδοστρώματος, ενώ οι 
κλίσεις στις στροφές μπορούν να γίνουν αισθητές, χωρίς 
όμως να επηρεάζουν την κίνηση του αυτοκινήτου. Ως σύ-
νολο, θα έλεγε κανείς ότι είναι προβλέψιμο και γενικά ου-

δέτερο στις αντιδράσεις του. Όσο για το σύστημα διεύθυν-
σης, έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει την υποβοήθησή του 
σε τρία επίπεδα (Comfort, Normal και Sport) για να αντα-
ποκρίνεται σε κάθε οδηγικό στιλ.

Αναφορικά με τον κινητήρα, το diesel σύνολο των 1,6 
λίτρων που έχει εξελίξει η SsangYong είναι σύγχρονο, πο-
λιτισμένο σε λειτουργία και με χαμηλά επίπεδα θορύβου. 
Είναι ροπάτο από τις χαμηλές στροφές και κινεί με άνεση 
τον σχεδόν ενάμιση τόνο του αυτοκινήτου. Στα θετικά λογί-
ζεται η συνεργασία του με το μηχανικό κιβώτιο των 6 σχέ-
σεων, που είναι καλό σε αίσθηση, με σωστή κλιμάκωση 
και με πολύ λιγότερες απώλειες σε σχέση με το –προαιρε-
τικό– αυτόματο κιβώτιο. Όσο για την κατανάλωση, κρίνεται 
λογική για το βάρος και τις διαστάσεις του οχήματος.

Τα SsangYong Tivoli & XLV εφοδιάζονται με σύγχρονες 
τεχνολογίες ασφάλειας, εφαρμόζοντας τεχνολογία αιχμής, 
ενώ με το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης ατσαλιού υψηλής 
αντοχής (71% του πλαισίου) στην κατηγορία τους η δομή 
τους εγγυάται τη μέγιστη ακαμψία. Στις τετρακίνητες εκδό-
σεις το σύστημα Active AWD με Lock Mode, που συνδυά-
ζεται με ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων στον πίσω άξο-
να (multi-link), εξασφαλίζει απρόσκοπτη εκτός δρόμου κί-
νηση. Ο πλούσιος εξοπλισμός περιλαμβάνει εξελιγμένα 
συστήματα ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης οδη-
γού. Στο διά ταύτα, το XLV είναι ένα ενδιαφέρον μοντέλο 
για κάποιον που αναζητά μεγάλους χώρους και μπορεί να 
εκτιμήσει τα πέντε χρόνια εγγύησης και δωρεάν service 
που προσφέρει η SsangYong.
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LAMBORGHINI: 
ΑΠΟ ΤΗΝ LM002 

«RAMBO LAMBO» 
ΣΤΗΝ URUS

Α
ρχικά η LM002 είχε δρομολογη-
θεί ως στρατιωτικό όχημα (εξού 
και το Rambo Lambo). Τέλη της 
δεκαετίας του 1970 η αμερικα-
ν ι κ ή  M I T  α ν έ θ ε σ ε  σ τ η 
Lamborghini τη σχεδίαση ενός 
off-road μοντέλου. Το project 

απέτυχε αλλά οι Ιταλοί επανήλθαν δριμύτεροι το 
1981 και μετά από διάφορα concept cars το 1986 
παρουσίασαν την LM002.

Κάτω από  το  καπό  υπήρχε  ο  V12  της 
Countach. Η χωρητικότητά του ήταν 5,2 λίτρα και 
η απόδοσή του έφτανε τους 450 ίππους, με την 
τελική ταχύτητα να φτάνει τα 210 χλμ./ώρα. Στο 
διάστημα 1986-1992 κατασκευάστηκε σε μόλις 
301 μονάδες, που αποκτήθηκαν από συλλέκτες, 
ηθοποιούς, αριστοκράτες και διάφορα άλλα φτω-
χαδάκια. Η πρώτη LM002 παραδόθηκε στον βα-
σιλιά του Μαρόκου, ενώ το 1987 μία ειδική έκδο-
ση συμμετείχε στο ράλι Φαραώ και έναν χρόνο 
αργότερα στο Παρίσι-Ντακάρ.

Το δημιούργημα αυτό της Lamborghini έγρα-
ψε ιστορία, καθώς κατάφερνε να έχει απίστευτες 
επιδόσεις για την εποχή και τον χαρακτήρα του 
(ξεπερνούσε σε τελική τα 200 χλμ./ώρα), ενώ λό-
γω και της «στρατιωτικής» καταγωγής του ήταν 
εφοδιασμένο με τρία διαφορικά που κλείδωναν 
ανεξάρτητα, πολύ γεροδεμένη κατασκευή και ι-
κανότητες που ξεπερνούσαν ό,τι μπορούσε να 
φανταστεί κανείς (μπορούσε να ανέβει σε κλίση 
120%!).

H LM002 έγραψε τη δική της ιστορία (κατά 
κύριο λόγο στις ερήμους της Αραβικής Χερσονή-
σου) και τώρα η Lamborghini δίνει τη σκυτάλη 
στην Urus. Οι καιροί βέβαια είναι διαφορετικοί, 
όμως το νέο αυτοκίνητο με τους 650 ίππους και 
το σπορ στήσιμο αναμένεται να είναι ό,τι πιο γρή-
γορο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κατηγορία του. 
Με προ φόρων τιμή που θα ξεκινά από τα περί-
που €200.000.

Η ιταλική φίρμα ετοιμάζεται 
για τα αποκαλυπτήρια του 

πρώτου της σύγχρονου SUV 
στις 4 Δεκεμβρίου και μας 
υπενθυμίζει την αρχέτυπη 

LM002 της δεκαετίας του 1980.
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ΠΩΛΕΊΤΑΊ ΜΊΑ MCLAREN F1 
ΜΕ ΜΌΛΊΣ 237 ΧΊΛΊΌΜΕΤΡΑ!

Πόσα εκατομμύρια λέτε να πιάσει η πώληση αυτής της παλιάς/
ολοκαίνουριας McLaren F1 που έχει διανύσει τόσο λίγα χιλιόμετρα 

σε όλη της τη ζωή;

Ε
πισήμως δεν υπάρχει κάποια τιμή εκκίνησης, 
αφού πρόκειται για μια απίστευτη περίπτωση, 
με τη μόνη McLaren F1 (συνολικά υπάρχουν 
106 αυτοκίνητα) με τόσο λίγα χιλιόμετρα στο 
κοντέρ της και σε τόσο άριστη κατάσταση, λες 
και βγήκε χτες από το εργοστάσιο. Ακόμη πιο 

απίστευτο είναι πως σχεδόν όλα τα χιλιόμετρα έγιναν στο 
εργοστάσιο κατά τη φάση των δοκιμών πριν από την παρά-
δοση στον πελάτη!

Το σασί με νούμερο 060 διαθέτει όλα τα ορίτζιναλ αξε-
σουάρ, από την εργαλειοθήκη με τα εργαλεία από τιτάνιο και 
τις βαλίτσες μέχρι το εξίσου σπάνιο ρολόι της TAG Heuer 
που συνόδευε το αυτοκίνητο με τον αριθμό του σασί σκαλι-

σμένο πάνω του. Πρόκειται αναμφίβολα για την πιο… καθα-
ρή F1 που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αφού, όπως 
φαίνεται, ο ιδιοκτήτης της δεν την οδήγησε καθόλου, ενώ 
δεν είχε βγάλει καν πινακίδες για χρήση στον δρόμο.

Όλα βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, όπως και το 
ειδικό κάθισμα για τον οδηγό που διαθέτει αυτή η F1, το ο-
ποίο είναι κατασκευασμένο από κάρμπον, ενώ το συγκεκρι-
μένο μοντέλο έχει και κάποια έξτρα (όπως η τύπου LM εξά-
τμιση, το αγωνιστικό τιμόνι GTR κ.ά.). Πρόκειται πραγματικά 
για απίστευτη ευκαιρία για κάποιον συλλέκτη και γι’ αυτό οι 
φήμες λένε πως η τιμή θα ξεπεράσει τα 20 εκατ. δολάρια, 
καθιστώντας αυτή τη McLaren F1 την ακριβότερη που έχει 
πωληθεί ποτέ και ένα από τα ακριβότερα αυτοκίνητα ever.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε γύρω 
στο μισό εκατομμύριο για να μπείτε στον 
πλειστηριασμό που διοργανώνει στη Νέα 
Υόρκη ο οίκος RM Sotheby’s. Το σετ, όπως 

βλέπουμε και στη φωτογραφία, περιλαμβάνει τη λευκή 
φόρμα από την εταιρεία Hinchman και το περίφημο 
κράνος της Bell, τα οποία ο McQueen φορούσε κατά τη 
διάρκεια των γυρισμάτων. Μάλιστα τα δύο αντικείμενα 
πωλούνται μαζί χωρίς να υπάρχει τιμή εκκίνησης, ενώ 
πρόσφατα πωλήθηκε για 14 εκατ. δολάρια η Porsche 
917K που είχε χρησιμοποιηθεί το 1971 για τα γυρίσματα 
της ταινίας «Le Mans».

Πόσα θα δίνατε 
για να έχετε στην 

γκαρνταρόμπα σας 
τη στολή του 

Steve McQueen;
Αν έχετε τρέλα με το Le Mans και 

θέλετε να κάνετε ένα σούπερ δώρο 
σε κάποιον Νικόλα στις 6 

Δεκέμβριου, τότε πάρτε του την 
επίσημη στολή του αξέχαστου 

McQueen!
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