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EDITORIAL

Τελευταία φορά που έγραψα editorial ήταν κά-
που εδώ κοντά, σε παρόµοιες σελίδες αλλά 

σε λίγο διαφορετικές µέρες. Μέσα στην κρίση 
µεν, µε λίγο καλύτερη ψυχολογία δε. Τότε φαινό-
ταν ακόµη φως στην άκρη του τούνελ. Από τότε 
έχουµε ψηφίσει αρκετές φορές, έχουµε τροµά-
ξει άλλες τόσες, ενώ παράλληλα για τον καθένα 
από εµάς προκύπτει καθηµερινά και ένα νέο 
πρόβληµα να λύσει .
Κάτι που δεν άλλαξε όµως είναι η αδυναµία, η 
αγάπη, η ευαισθησία, πείτε το όπως θέλετε, που 
έχουµε εδώ στη Free Sunday για το αυτοκίνητο.
∆εν άλλαξε ούτε η καρδιά µιας οµάδας που ανα-
συντάχθηκε και σας καλησπερίζει και πάλι µέσα 
από αυτές τις σελίδες. Είναι τα παιδιά που πρό-
τειναν και έκαναν καθηµερινότητα το αυτοκίνητο 
και τη µοτοσικλέτα µέσα από τις σελίδες εντύ-
πων ενός οµίλου εκδόσεων που ξεκίνησε ο 
Γιώργος Κύρτσος. Τότε κάναµε το κέφι µας βγά-
ζοντας κερδοφόρα τεύχη, σήµερα ξαναπατάω το 
"start engine" µε την ίδια πετυχηµένη συνταγή 
αλλά σίγουρα σε ακόµη πιο σκληρές και αβέβαι-
ες εποχές. Χαίροµαι που έχω κοντά µου τον Ν. 
Μαρινόπουλο, γιατί µεγαλώσαµε επαγγελµατικά 
µαζί µέσα από τις σελίδες αυτοκινήτου αλλά και 
τους υπόλοιπους «παίκτες» που δεν φαίνονται 
στις φωτογραφίσεις. Νέο δικό µας µέλος αλλά 
παλιό στην ελληνική οικογένεια του αυτοκινήτου 
είναι ο Γ. Σκουφής, ο οποίος σε κερδίζει, πέρα 
από την ευγένεια του, και µε την εµπειρία που 
διαθέτει.
Όσοι µε ξέρουν επιχειρηµατικά ξέρουν ότι µου 
αρέσει να «απλώνω τραχανά» εκεί που είναι δυ-
σοίωνα τα προγνωστικά. Σε αυτή τη περίπτωση 
θεωρώ ότι µια πετυχηµένη οµάδα βελτιστοποιεί 
και επαναλαµβάνει κάτι που την ευχαριστεί.

Καλή διασκέδαση…
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Πλησιάζει η ώρα για το Αυτοκίνητό της Χρ ονιάς 2016. Τα υποψήφια 
µοντέλα είναι τα: Audi TT,  BMW X1,  Citroen/Peugeot C1/108,  Fiat 500x,  
Ford Mondeo,  Hyundai i20,  Jeep Renegade,  Nissan Pulsar,  Opel As-
tra,  Renault Twingo, Smart  Fortwo/Forfour  SsangYong Tivoli,  Suzuki 
Celerio, Suzuki Vitara, VW Passat,  VW Touran, Volvo XC90. 
Στις 19 Νοεµβρίου θα ανακοινωθεί η τελική 10άδα,ενώ ο νικητής θα 
αναδειχθεί στις 10 ∆εκεµβρίου στο www.atx.gr. 

YAMAHA SPORTS RIDE CONCEPT
Ένα σπορ αυτοκίνητο από µια κορυφαία εταιρεία 
µοτοσυκλετών δεν µπορεί παρά να είναι διθέσιο, 
πανάλαφρο, µινιµάλ και γρήγορο. Πόσω µάλλον όταν 
στη δηµιουργία του έχει συµβάλλει και ο γκουρού 
της Φόρµουλα 1 Gordon Murray.

X. KYΡΤΣΟΣ
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Νέο Audi R8 µε 5-κύλινδρο 
e-turbo κινητήρα;

Ü Εντείνονται οι φήµες που θέλουν το R8 να αποκτά βασική 
έκδοση µε µοτέρ 2.500 κ.εκ. και ηλεκτρικό κοµπρεσεράκι…

Η Audi θα παρουσιάσει το 2016 το νέο SQ7 µε τον e-turbo 4-λιτρο V8 (η 
Mercedes-Benz να εξετάζει την ίδια λύση για την επόµενη A45 AMG) 
και την τεχνολογία µε το ηλεκτρικό κοµπρεσεράκι σε επικουρικό ρόλο 
θα την δούµε στο µέλλον από το… ταπεινό TT (όπως είχαµε δει το 
πρωτότυπο Clubsport) έως και την Bugatti Chiron!
Μάλιστα, δηµοσιεύµατα αναφέρουν όλο και πιο συχνά πως το νέο 
Audi R8 θα αποκτήσει ένα µοτέρ στα 2,5 λτ., που θα είναι πολύ πιο 
ισχυρό από τον V6 TFSI των S4/S4 Avant µε τα 354 ίππους. Πάντως, η 
παρουσίαση ενός µικρότερου R8 (αν όχι µε 5-κύλινδρο, ίσως µε V6) 
θεωρείται σχεδόν σίγουρη και προς το 2017. Νωρίτερα και µέσα στο 
2016 η Audi θα παρουσιάσει το R8 Spyder µε τον ίδιο V10 κινητήρα 
των 5,2 lt και των 540 ίππων.  

To Fenyr 
SuperSport 
της λιβανέζικης 
W Motors έχει 
900 άλογα 
και πάει πάνω 
από 400 χλµ/ώρα

H Mercedes GL 
ανανεώθηκε 
και έγινε και GLS

Γ
ια την ώρα κλείνει ο κύκλος των αλλαγών στη γκάµα 
των SUV της Mercedes, καθώς το µεγάλο της µοντέ-
λο, η S-Class των crossover, η GL όχι µόνο ανανεώ-
θηκε αλλά µετονοµάστηκε και σε GLS, µε βάση τα 
τελευταία δεδοµένα στις επωνυµίες που χρησιµο-
ποιεί η γερµανικής εταιρεία. 

Αισθητικά οι αλλαγές εντοπίζονται στη µάσκα, στον προφυλακτή-
ρα αλλά και τους προβολείς µε τα ενσωµατωµένα LED φώτα η-
µέρας. Στο εσωτερικό ξεχωρίζει πλέον η ελεύθερη οθόνη στην 
κεντρική κονσόλα, όπως συνηθίζει η Mercedes στα σύγχρονα 
µοντέλα, έχει αναβαθµιστεί και ο εξοπλισµός ασφάλειας, διασύν-
δεσης και διευκόλυνσης, ενώ οι θέσεις παραµένουν 7.  
Η GLS είναι αποκλειστικά αυτόµατη και τετρακίνητη, ενώ η γκάµα 
της και σε αντίθεση µε ότι θα περίµενε κανείς αποτελείται από 3 
εκδόσεις µε κινητήρες βενζίνης –πρόκειται για τις  GLS 400 
4Matic (2.996 κ.εκ., 333 ίπποι), GLS 500 4Matic (4.663 κ.εκ., 455 
ίπποι) και GLS 63 AMG 4Matic (5.461 κ.εκ., 485 ίπποι)- και µόνο 
µια diesel, την GLS 350d 4Matic (2.987 κ.εκ., 258 ίπποι). Κι αυτό 
γιατί οι κύριες αγορές του µεγάλου τζιπ της Mercedes είναι οι χώ-
ρες της Αραβικής χερσονήσου και η Κίνα, όπου τα προβλήµατα 
της κατανάλωσης είναι µάλλον λυµένα. 
Οι πωλήσεις της Mercedes GLS θα ξεκινήσουν τον ερχόµενο 
Μάρτιο, µε τις τιµές να διαφοροποιούνται ελαφρώς προς τα πάνω 
σε σχέση µε τις τρέχουσες, που στην Ελλάδα ξεκινούν από τις 
135.450 ευρώ για την 350d 4Matic.   

Αυτό είναι το νέο Lada 
XRay των 8.700 ευρώ

Ü Η 15η ∆εκεµβρίου του 2015 είναι µια σηµαντική µέρα για τη 
Lada, καθώς τότε θα ξεκινήσει η παραγωγή του νέου της 

µοντέλου, του XRay, που το 2014 είχε παρουσιαστεί ως πρωτότυπο, 
στο εργοστάσιό της στο Togliatti.
To ΧRay, που θα είναι διαθέσιµο από το Φεβρουάριο του 2016, έχει 
εξελιχθεί σε συνεργασία µε τον όµιλο Renault Nissan, στον οποίο 
άλλωστε ανήκει η AvtoVaz, η µητρική εταιρεία της Lada. Έτσι η βάση 
του είναι το πλαίσιο Β0 του οµίλου, ενώ η αισθητική του πιστώνεται 
στον πρώην σχεδιαστή της Volvo Steve Martin.
Προς το παρόν οι Ρώσοι δεν έχουν δώσει στοιχεία ούτε για το 
εσωτερικό αλλά ούτε και για τους κινητήρες του ΧRay, κάτι που θα 
κάνουν προφανώς στο άµεσο µέλλον, ενώ έχουν ανακοινώσει πως οι 
τιµές του θα ξεκινούν από τις 600.000 ρούβλια, που αντιστοιχούν σε 
περίπου 8.700 ευρώ.
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Ü Η W Motors, που έχει έδρα το Λίβανο και έγινε 
γνωστή από το Lykan HyperSport που έχει 

πρωταγωνιστήσει και στο Furious 7, παρουσίασε στην έκθεση 
του Ντουµπάι το δεύτερο hyper car της, το Fenyr SuperSport. 
Το οποίο έχει εντυπωσιακή αλλά ταυτόχρονα και υπερβολική 
εµφάνιση, πλαίσιο από αλουµίνιο και αµάξωµα από 
ανθρακόνηµα και κυρίως έναν επίπεδο 6κύλινδρο 4.000 
κυβικών, που κινεί και τος φτιαγµένες Porsche 911 της Ruf 
από τη Γερµανία.
Στο Fenyr η απόδοσή του φτάνει τα 900 άλογα και τα 1.200 
Nm, µε αποτέλεσµα το 0-100 να ολοκληρώνεται σε µόλις 2,7 
δεύτερα και η τελική να ξεπερνά τα 400. Όσο για την τιµή των 
25 Fenyr που θα κατασκευαστούν θα ξεπερνά τα 3,4 
εκατοµµύρια ευρώ που κόστιζε το λιγότερο δυνατό και πιο 
αργό Lykan. 

Ποιοι είναι οι κινητήρες  
του νέου Renault Megane;

Τέλη 2016 το νέο VW Golf

Ü Στο διαδίκτυο διέρρευσαν οι κινητήρες µε τους οποίους θα 
εξοπλίζεται το νέο Megane, το οποίο θα λανσαριστεί στην 

ελληνική αγορά την ερχόµενη άνοιξη…
Η γκάµα του νέου Renault Megane θα περιλαµβάνει αρχικά τρεις εκδόσεις 
βενζίνης και τέσσερις ντίζελ. Στη βάση βρίσκεται ο 1.2 TCe µε 100 ίππους, 
ενώ η ισχυρότερη εκδοχή του ίδιου µοτέρ αποδίδει 130 ίππους. Στην 
κορυφή θα βρίσκεται η 1.6 TCe µε 205 ίππους και στάνταρ κιβώτιο διπλού 
συµπλέκτη. Από πλευράς ντίζελ, υπάρχουν οι εκδόσεις του 1.5 dCi µε 90 και 
110 ίππους, καθώς και οι µεγαλύτερες 1.6 dCi µε 130 και 165 ίππους. Αξίζει 
να σηµειωθεί πως οι TCe 205 και dCi 165 αφορούν την έκδοση Megane GT, 
ενώ αργότερα δεν αποκλείεται η εισαγωγή και της τρικύλινδρης έκδοσης 
των 900 κ.εκ.

Ü Η 8η γενιά Golf θα λανσαριστεί προς τα τέλη του νέου έτους και 
παρά την συγκρατηµένη σχεδίαση θα έχει πολλές καινοτοµίες…

Ανάµεσα σε αυτές περιλαµβάνεται και η εξέλιξη υβριδικών 
βενζινοκινητήρων, όπως ένας πρωτότυπος υβριδικός 3κύλινδρος 1.0 TSI 
που πέρα από το συµβατικό turbo, θα έχει και ένα ηλεκτρικό 
«κοµπρεσεράκι». Στόχος είναι η µείωση της κατανάλωσης (επιθυµητά τα 4,7 
lt/100 km σε πραγµατικές συνθήκες κίνησης!), η εξάλειψη lag στις χαµηλές 
στροφές και η µείωση των ρύπων. 
Από αισθητικής πλευράς, το Golf Mk8 θα παραπέµπει σε µία ριζικά 
ανανεωµένη εκδοχή του νυν µοντέλου που θα βασίζεται σε µία 
αναβαθµισµένη εκδοχή της πλατφόρµας MQB. Σηµαντικά αναβαθµισµένος 
θα είναι ο εξοπλισµός άνεσης και ασφάλειας, εισάγοντας στις κορυφαίες 
εκδοχές και την δυνατότητα εντολών µε χειρονοµίες. Το νέο σύστηµα 
πολυµέσων θα συνδυάζεται µε οθόνη αφής 13 ιντσών, ενώ θα υπάρχει 
πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων και νέες τεχνολογίες για τα δεδοµένα 
της κατηγορίας.
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Έρχεται 
το νέο Honda 
Civic µε τούρµπο 
1.000άρη!

Ü Στο πνεύµα του downsizing, το νέο Civic 
που θα λανσαριστεί αρχές 2017, θα έχει 

στη βασική του έκδοση έναν νέο 3κύλινδρο 
turbo βενζινοκινητήρα στα 1.000 κ.εκ.
Η νέα γενιά Honda Civic έχει ήδη εµφανιστεί στις 
ΗΠΑ -ως σεντάν- και η ιαπωνική εταιρεία έχει 
δώσει µερικές πρώτες ενδείξεις για τη γκάµα των 
κινητήρων του. Έτσι, η σειρά των νέων 
υπερτροφοδοτούµενων VTEC (ξεκίνησε µε τον 
δίλιτρο των 310 ίππων του Civic Type-R) θα 
περιλαµβάνει τον 1.5 Turbo που σύµφωνα µε τις 
πρώτες ενδείξεις θα αποδίδει γύρω στα 150 άλογα, 
ενώ στη βάση της θα έχει κ αι έναν 3κύλινδρο στα 
100 άλογα.
Σχετικά µε τους diesel θεωρείται δεδοµένος ο 1.6 
i-DTEC µε τα 120 άλογα, ενώ πληροφορίες µας 
αναφέρουν πως στο νέο Civic θα δούµε και την 
εκδοχή του µε τα δύο τούρµπο και τα 160 άλογα 
(όπως και στο τετρακίνητο CR-V). 

Ü To concept car που βλέπετε προ-αναγγέλλει την επιστροφή 
του Mazda στα σπορ µοντέλα (το 2017) µε ένα εντυπωσιακό 

πισωκίνητο κουπέ και νέας γενιάς περιστροφικό κινητήρα!
H Mazda προαναγγείλει την επιστροφή του RX-7 στην κατηγορία των 
κουπέ, µε ένα αυθεντικά κουπέ σχήµα µήκους 4.389 mm που θα 
βασίζεται σε αυτό του πρωτότυπου RX-Vision. Το τελευταίο 
παρουσιάστηκε στο Τόκιο και ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία του 
KODO και πως η διάταξή του είναι κλασική για σπορ µοντέλο: κίνηση 
πίσω, κινητήρας µπροστά. 
 Σχεδιαστικά το RX-Vision δεν διαθέτει τις αντίρροπα ανοιγόµενες πόρτες 
του RX-8 και κατευθύνεται περισσότερο στο προφίλ του RX-7. Προς το 
παρόν οι φήµες θέλουν την ισχύ του µελλοντικού βάνκελ παραγωγής να 
φτάνει περίπου τα 300 άλογα µε τις φήµες να µιλούν για 
υπερτροφοδότηση και την top εκδοχή στους 450 ίππους.

To Mazda RX-Vision 
µε το νέο βάνκελ SkyActiv-R!

Η Fiat απέκτησε το δικό 
της… L200!

Ü Την έκθεση του Ντουµπάϊ διάλεξε η Fiat για να 
παρουσιάσει το νέο της πικ-απ, το οποίο ονοµάζεται 

Fullback…
To οποίο βασίζεται στο γνωστό L200 και στην Ευρώπη -όπως 
και σε άλλες αγορές- ο κινητήρας του θα είναι ο νέος 
αλουµινένιος diesel των 2.400 κυβικών, δηλ. ο ίδιος που στο 
Mitsubishi αποδίδει 150 ή 180 ίππους και συνδυάζεται µε 
χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων ή αυτόµατο 5άρι. Το Fullback 
θα είναι διαθέσιµο µε τέσσερις συνολικά διαµορφώσεις 
(Single Cab, Extended Cab, Double Cab και Chassis) και τρία 
επίπεδα εξοπλισµού, ενώ το µήκος διαφοροποιείται ανάλογα 
µε την έκδοση και είναι 5,155 µέτρα στο Single Cab, 5,275 στο 
Extended Cab και 5,285 στο Double Cab. Τελικά, για τους 
Ιταλούς στα…  αγροτικά, την λύση δίνει η Mitsubishi!

O Walter de Silva 
θα είναι πλέον συνταξιούχος

Ü Στο πορτοφόλιό του περιλαµβάνονται µοντέλα όπως οι Alfa 
Romeo 156 και 145, όλα τα σύγχρονα Seat και πολλά Audi, 

µεταξύ των οποίων και το Α5 κουπέ, το οποίοι ο ίδιος θεωρεί το πιο 
όµορφο αυτοκίνητο που έχει σχεδιάσει.
Ο λόγος για τον Ιταλό Walter de Silva, που δικαίως θεωρείται ένας από 
τους µεγαλύτερους designers των τελευταίων δεκαετιών και ο οποίος 
αποχωρεί από την κορυφαία θέση του τµήµατος σχεδιασµού του οµίλου 
Volkswagen. Ο επίσηµος λόγος είναι η συνταξιοδότησή του, µιας και 
πάτησε τα 64, αν και οι κακές γλώσσες που πάντα υπάρχουν αναφέρουν 
πως η πραγµατική αιτία είναι οι περικοπές που θα επιβάλλει ο νέος 
ισχυρός άντρας της VW, o Matthias Mueller, που µόνο για το τµήµα 
σχεδιασµού θα ανέρχονται σε 100 εκατοµµύρια ετησίως. 
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Σε πρώτο πλάνο το κάµπριο 
Range Rover Evoque
Ü Επιτέλους, οι Βρετανοί αποφάσισαν να αποκαλύψουν πλήρως και 

επισήµως το ανοιχτό Evoque, το πρώτο premium ανοιχτό SUV του κόσµου 
π ου θέλει να  δηµιουργήσει µια νέα κλάση και τάση στην αγορά…
Η υπόθεση του ανοιχτού Evoque έχει ξεκινήσει από το concept car που είχε 
παρουσιαστεί το 2012 και τώρα έφτασε η ώρα της επίσηµης αποκάλυψης για το 
µοντέλο παραγωγής που θα λανσαριστεί στην κεντρική Ευρώπη προς τα µέσα του  
2016 και θα κοστίζει στην Κεντρική Ευρώπη από 51.200€ (η αντίστοιχη τιµή του 
κλειστού είναι 34.500€).  Φυσικά, το στοιχείο που κάνει την διαφορά είναι µαλακή 
οροφή που αποτελείται από 5 στρώσεις υφάσµατος και έχει γυάλινο πίσω παρµπρίζ. 
Η γκάµα των κινητήρων συνδυάζεται µε στάνταρ το 9άρι κιβώτιο της ZF και 
περιλαµβάνει έναν τούρµπο ντίζελ 2.000 κ.εκ. (180 ίπποι, 0-100 σε 10,3 δλ.), καθώς 
και έναν τούρµπο βενζίνης, επίσης 2.000 κ.εκ. (240 ίπποι, 0-100 σε 8,6 δλ.).

Ü Η Hyundai προχώρησε στην ίδρυση 
µιας νέας µάρκας πολυτελείας, την 

οποία ονοµάζει Genesis και το λογότυπο της 
οποίας θα είναι µια 
παραλλαγή του ήδη 
υπάρχοντος µε τα φτερά. 
Ο στόχος είναι τα µοντέλα 
της να διαφοροποιούνται 
τόσο τεχνολογικά όσο και 
αισθητικά και αυτός είναι  
και ο λόγος που οι 
Κορεάτες ίδρυσαν ένα 
ξεχωριστό τµήµα 
σχεδιασµού, µε 
επικεφαλής τον Luc 
Donkerwolke, ο οποίος έχει προϋπηρεσία 
στις περισσότερες µάρκες του οµίλου της 

Volkswagen. 
Tο πρώτο Genesis θα είναι το G90 και από 
τις πρώτες teaser εικόνες του, που έχουν 

ήδη δοθεί στη δηµοσιότητα, 
σηµειώνουµε τη µεγάλη, 
αλά Aston Martin µάσκα και 
τους προβολείς µε τα LED 
στοιχεία. Για το µέλλον και 
µέχρι το τέλος της δεκαετίας 
η Hyundai έχει 
προγραµµατίσει συνολικά 6 
µοντέλα µε τα σήµατα της 
Genesis, το G80 που θα 
αντικαταστήσει το Hyundai 
Genesis, το µικρότερο G70, 

ένα σπορ κουπέ, ένα µικρό crossover και 
ένα µεγαλύτερο SUV.

Τα πολυτελή Hyundai θα λέγονται πλέον 
Genesis και το πρώτο θα είναι το G90  

Η τηλεοπτική 
εκποµπή 
ΝewsΑuto 
στο Action24!

Ford Fiesta και Focus ST µε 400 άλογα!

Ü Οι Τάκης Τρακουσέλλης και Τάκης Πουρναράκης, κάθε Κυριακή στις 19:00 θα ψηλαφίζουν 
τηλεοπτικά, µία-µία τις αυτοκινητοβιοµηχανίες. Με καλεσµένους στελέχη της ελληνικής αγοράς 

αυτοκινήτου, παρουσίαση-δοκιµή των νέων µοντέλων της, τεχνικές αναλύσεις αλλά και προσφορές σε 
οικονοµοτεχνικό επίπεδο. Ήδη την προηγούµενη Κυριακή στην πρώτη εκποµπή προβλήθηκε η Volvo µε 
το ολοκαίνουργιο XC90, αλλά και το best seller V40. Στα επόµενα επεισόδια θα ακολουθήσουν πολλές και 
ευχάριστες εκπλήξεις, µείνετε συντονισµένοι στο NewsAuto και στο Action 24!  

Ü Στην έκθεση SEMA το ενδιαφέρον 
µονοπώλησαν τα αναβαθµισµένα Focus και 

Fiesta ST µε την παράσταση να κλέβει το Focus της 
Rally Innovations. Το οποίο ξεχωρίζει από την race 
βαφή λες και βρίσκεται λίγο πριν την συµµετοχή του 
σε κάποια αγώνα WRX! Υπάρχουν αρκετές αλλαγές 
στην ανάρτηση, επιπλέον αεροδυναµικά βοηθήµατα, 
ενώ στο εσωτερικό ζώνες 6 σηµείων, µπάκετ 

καθίσµατα και roll-bar (φυσικά, δεν υπάρχουν 
θέσεις πίσω).
Για το Fiesta ST οι Cinemotive Media και DSPORT 
πόνταραν επίσης στην οπτική αναβάθµιση, ενώ η 
δεύτερη έκανε και εκτεταµένες επεµβάσεις στον 
κινητήρα (καινούργια έµβολα, νέο turbo και 
παρελκόµενα) µε αποτέλεσµα ο τετρακύλινδρος των 
1.600 κ.εκ.  να ανέβει πάνω από τα 400 άλογα.

Μια νέα τηλεοπτική αυτοκινητική εκποµπή έχει ήδη ξεκινήσει στο Action 24 
και κάθε Κυριακή στις 19:00!
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Ü Με το Duster η Dacia 
συνδύασε µια σειρά στοιχείων, 

δηµιουργώντας ένα crossover που 
χαρακτηρίζεται από τον  ολοκληρω-
µένο χαρακτήρα και παράλληλα το 
προσιτό κόστος κτήσης και χρήσης 
του.

Εφοδιασµένο µε αποδοτικούς 
κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου 
προδιαγραφών Euro 6 της Renault µε 
σύστηµα stop&start, το Duster της 
Dacia σε δικίνητες και τετρακίνητες 
εκδόσεις συνεχίζει την πορεία 
προσφέροντας την ίδια απόδοση µε 

ακόµα χαµηλότερη κατανάλωση (από 
4,4 λτ/100 χλµ., 115 γρ. CO2/χλµ.). Οι  
τιµές  πώλησης ξεκινούν από τις 
13.170 ευρώ για τις εκδόσεις βενζίνης 
και 17.890 ευρώ για τις εκδόσεις ντίζελ 
και συνδυάζονται µε 5 χρόνια 
εργοστασιακή εγγύηση. 

Ακόµη πιο προσιτό 
το Dacia Duster

Tα εργαλεία Renault

Βραβείο άριστης ποιότητας 
για την Schaeffler

Ü Η Schaeffler Automotive Aftermarket κέρδισε το 
βραβείο «Προµηθευτής της Χρονιάς» ως η καλύτερη 

σε όλες τις κατηγορίες, σε διεθνή συνάντηση των 
προµηθευτών Groupauto στο Μόντε Κάρλο.
Το Groupauto International είναι ένα από τα κορυφαία διεθνή 
δίκτυα διανοµής ανταλλακτικών και υπηρεσιών για τα 
επιβατικά, ελαφρά και βαριά επαγγελµατικά οχήµατα. Η 
οργάνωση τίµησε τους ειδικούς του Aftermarket ως τον 
καλύτερο σε όλες τις κατηγορίες µε το βραβείο του 
«Προµηθευτή της Χρονιάς». Το τµήµα του οµίλου Schaeffler 
-υπεύθυνο παγκοσµίως στον τοµέα των ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων- είχε ήδη τιµηθεί στην κατηγορία της «Ποιότητας» 
από το Groupauto International το 2012. Αυτό το βραβείο είναι 
ένα από τα πιο περιζήτητα στον κλάδο των ανταλλακτικών 
αυτοκινήτου, και τονίζει την αξιοπιστία και την αµοιβαία 
εµπιστοσύνη. 
Ο όµιλος Schaeffler µε τις µάρκες του LuK, INA & FAG, είναι 
ένας από τους κορυφαίους προµηθευτές ρουλεµάν, εδράνων 
ολίσθησης και τεχνολογίας γραµµικής και άµεσης µετάδοσης 
κίνησης, καθώς και προϊόντων και συστηµάτων υψηλής 
ακριβείας για εφαρµογές κινητήρων, συστηµάτων µετάδοσης 
κίνησης και σασί.  

Ü Κατέχοντας την 1η θέση των πωλήσεων 
επαγγελµατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη από το 

1998 έως σήµερα και για 17 συναπτά έτη, η Renault έχει 
εδραιωθεί ως ο ηγέτης στα επαγγελµατικά οχήµατα...
Η διάθεση των νέων Clio Pro+ και Kangoo Express & Maxi στην 
ελληνική αγορά δίνει µια ολοκληρωµένη λύση στον σύγχρονο 
επαγγελµατία. 
Όλα τα επαγγελµατικά αυτοκίνητα Renault καλύπτονται από 5 
χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια οδική βοήθεια. 
Το νέο Renault Clio Pro+ ξεκινά την πορεία του στην ελληνική 
αγορά από 10.949ευρώ µε απόσυρση και χωρίς Φ.Π.Α., ενώ 
αντίστοιχα το Renault Kangoo, που προσφέρεται και µε άτοκη 
χρηµατοδότηση, από 13.665 ευρώ µε απόσυρση και χωρίς Φ.Π.Α.

Ü Η τετρακίνηση Active AWD µε Lock Mode του νέου 
Tivoli συνδυάζεται τόσο µε τον κινητήρα βενζίνης 1.6 

(128 ίπποι, από 19.150€), όσο και µε τον επίσης 1.600 κ.εκ. 
κινητήρα πετρελαίου (115 ίπποι, από 22.150€ ), καθώς και µε 
δύο τύπους κιβωτίων (ένα 6άρι χειροκίνητο και ένα 6άρι 
αυτόµατο).
Το νέο τετρακίνητο Tivoli προσφέρεται µε 5 χρόνια 
εργοστασιακή εγγύηση, δωρεάν service και δωρεάν οδική 

βοήθεια) µε το πλούσιο επίπεδο εξοπλισµού DLX (όπως και 
µε το κορυφαίο 2Tone), που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων 7 
αερόσακους, αυτόµατο διζωνικό κλιµατισµό, σύστηµα 
infotainment µε οθόνη αφής 7 ιντσών, κάµερα 
οπισθοπορείας, Bluetooth, θύρες HDMI & USB και 
χειριστήρια ρύθµισης, σύστηµα διεύθυνσης Smart Steer µε 
τρία επίπεδα λειτουργίας (Normal, Comfort & Sport), Cruise 
Control, προβολείς οµίχλης και φώτα ηµέρας LED, κ.α.

Η SsangYong Ελλάδας ανακοίνωσε την διάθεση του νέου Tivoli µε σύστηµα 
τετρακίνησης Active AWD µε Lock Mode και αναβαθµισµένη ανάρτηση…

SsangYong Tivoli 
µε τετρακίνηση από 19.150€
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Glory Days
ΤΟΣΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΣΟ Ο SPRINGSTEEN. ΤΟΣΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΟΣΟ Ο ΕCOBOOST.

FORD 
MUSTANG 
2.3L ECOBOOST
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Μ
ετά από 50 ολόκληρα χρόνια στην πιάτσα και 
αισίως µε την 6η της γενιά στους δρόµους 
η Mustang δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε 
κανέναν, µιας και συµπεριλαµβάνεται σε όσα 
σου έρχονται στο µυαλό όταν λες ή σκέφτε-
σαι Αµερική. Σαν τα Levis πιο παλιά και τα 

Abercrombie σήµερα, τα χάµπουργκερ, τα trucks και τα truck 
stop.
Στο µόνο που έχει κάτι να αποδείξει η Mustang είναι στον εαυτό 
της. Ότι µπορεί να ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή χωρίς να χάνει 
το στυλ της και χωρίς να ξεχνά την ιστορία της. Αυτή η Μustang 
είναι όσο αµερικάνικη πρέπει και όσο ευρωπαϊκή επιβάλλεται. 
Από τις καταστάσεις. Ξέρετε αυτές µε τις επιδόσεις, τους ρύπους 
και τις καταναλώσεις.
Μπορείς να την πάρεις είτε µε τον all time classic V8 των 5,0 

λίτρων, είτε µε τον ιδιαίτερα σύγχρονο και εξελιγµένο τετρα-
κύλινδρο EcoΒoost των 2.300 κυβικών, που µε τη βοήθεια του 
turbo φτάνει τα 317 άλογα και τα 432 Nm. 
Σε κάθε περίπτωση πάντως και ανεξαρτήτως κινητήρα αυτό που 
παίρνεις είναι ένα γνήσιο σπορ αυτοκίνητο, µε µακρύ καπό –από 
αλουµίνιο, για αυτό το βλέπεις και να ταλαντώνεται- και ωραίο 
στυλ. Fastback το λέει η Ford και δεν έχει άδικο, γιατί το όλο 
σχήµα του αµαξώµατος φωνάζει από µακριά για αποδόσεις και 
επιδόσεις. 

Για τις πρώτες είπαµε για τις δεύτερες σηµειώνουµε ένα 0-100 
σε 5,8 δεύτερα και µια τελική 235 χλµ./ ώρα, µαζί µε γρήγορες 
ρεπρίζ ανεξάρτητα από την ένδειξη στο κοντέρ –ναι, ναι ο πίνα-
κας οργάνων έχει αυτά τα µεγάλα, στρογγυλά όργανα που περι-
µένεις- ή τη σχέση στο κιβώτιο. Στο κιβώτιο µε την πολύ καλή 

αίσθηση, που παρουσιάζει ένα µικρό δισταγµό στο κούµπωµα, 
όπως παλιά, τότε που το σπορ ήταν ταυτόσηµο µε το αντρικό. 

Στη Mustang κάθεσαι χαµηλά και µπροστά σου έχεις το µακρύ 
καπό και αυτά τα στρογγυλά όργανα που προαναφέραµε, ενώ 
ακριβώς δίπλα στην κεντρική κονσόλα η µεγάλη οθόνη του 
SYNC 2, που εξασφαλίζει όλες τις σύγχρονες δυνατότητες ψυ-
χαγωγίας και διασύνδεσης, είναι απόλυτα ενσωµατωµένη στο 
σύνολο. Την ίδια στιγµή που τα αλουµινένια διακοσµητικά µαζί 
µε τους χαρακτηριστικούς διακόπτες στη βάση της κονσόλας 
δηµιουργούν µια αεροπορικού τύπου αίσθηση. Ίσως για αυτό το 
ταχύµετρο να γράφει ground speed…
Βάζεις 1η και ξεκινάς, µε τον EcoBoost –ο πρώτος της Ford µε 
τεχνολογία Twin Scroll- να ανεβάζει εύκολα και γρήγορα στρο-
φές και να έρχεται ευχάριστα ακουστικά στο προσκήνιο.  
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 2.300 κ.εκ.

317 ίπποι/ 5.500 σ.α.λ.

434 Nm/ 2.500- 4.500 σ.α.λ.

5,8’’

235 χλµ./ώρα

8,0 λίτρα/ 100 χλµ.

4,780x1,915x1,380 µέτρα

380 λίτρα

1.605 κιλά

179 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

FORD MUSTANG 2.3L ECOBOOST

Πατάς πιο βαθιά στο γκάζι και η Mustang 
αρχίζει σιγά σιγά τον καλπασµό, που όσο 
επιµένεις γίνεται πιο έντονος και δυναµικός. 
Είναι σταθερή και καλά ζυγισµένη, χάρη 
και στην καλή κατανοµή του βάρους της 
(53% στον εµπρός άξονα, 47% στον πίσω), 
έχει υψηλά περιθώρια πρόσφυσης και καλό 
interface επικοινωνίας µέσα από το ηλε-
κτρικό σύστηµα διεύθυνσής της µε τη µετα-
βλητή υποβοήθηση, αποτελεσµατικά φρένα 
και ανάρτηση (ανεξάρτητη µπροστά πίσω) 
που ναι µεν είναι σφιχτή –δεν θα µπορούσε 
άλλωστε να είναι και διαφορετικά- αλλά όχι 
και κουραστική. Εδώ φαίνεται η δουλειά 

που έχει γίνει όχι µόνο στο στήσιµο αλλά και 
στο πλαίσιο. Το οποίο είναι η βάση τόσο για 
τα δυναµικά χαρακτηριστικά όσο και για την 
παθητική ασφάλεια και εδώ είναι κατά 23% 
πιο άκαµπτο σε σχέση µε αυτό της προη-
γούµενης γενιάς. 
Είτε σε επαρχιακό δρόµο µε αλλεπάλληλες 
στροφές είτε στην εθνική το σπορ κουπέ, 
σόρυ fastback, της Ford είναι ευχάριστο 
και πολύπλευρο, χάρη και στα συνολι-
κά 4 διαθέσιµα προγράµµατα οδήγησης 
-Normal, Sport Plus, Track και Snow/Wet. 
Έτσι είναι cool όταν είναι και ο οδηγός της 
cool, δυναµική όταν και αυτός θελήσει να 

διερευνήσει τα όριά του. Θα σταµατήσει 
πριν φτάσει η Mustang στα δικά της; Πιθα-
νότατα ναι.

Το βέβαιο είναι πως το κουπέ της Ford δεν 
θα εξαντλήσει τα οικονοµικά του όρια. Κι 
αυτό γιατί η τιµή του ξεκινά από τις 44.000 
ευρώ (µε τον V8 των 5.000 κυβικών και των 
400 ίππων η εκκίνηση είναι οι 50.000 ευρώ) 
µε πολύ καλό εξοπλισµό. Για να την παραγ-
γείλετε πάντως, αλλά και για να τη δείτε και 
να την περιεργαστείτε από κοντά, θα πρέπει 
να πάτε στο FordStore, Λεωφόρο Βουλιαγ-
µένης 574.  
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Μ
ε την πρώτη µατιά 
µπορεί να δείχνει 
τόσο ίδιο, αλλά 
στην πραγµατι-
κότητα είναι ένα 
πολύ διαφορετικό 

και βελτιωµένο Astra. Ξεκινώντας 
µε τους αριθµούς, το αµάξωµα εί-
ναι περίπου 5 εκ. µικρότερο σε 
µήκος (και 3 εκ. σε ύψος), έχει πιο 
αθλητικό και αεροδυναµικό σχήµα 
(Cd 0,285), ενώ µία µικρή µείωση 
έχει υποστεί και το µεταξόνιο. Παρά 
ταύτα, τα νέας σχεδίασης και πολύ 
πιο λεπτά καθίσµατα εξασφαλίζουν 
περισσότερο «αέρα» για τους πίσω 
επιβάτες (τουλάχιστον για τα γόνατά 
τους), ενώ, παρά τη µείωση των δι-
αστάσεων, το πορτµπαγκάζ διατηρεί 
τα 370 λίτρα του. 

Το ταµπλό του νέου Astra συνάδει, 
θα έλεγα, µε την άποψη του αµα-
ξώµατος. Με άλλα λόγια, έχει δια-
τηρηθεί το βασικό µοτίβο της απερ-
χόµενης γενιάς, αλλά τη διαφορά 
την κάνει η βελτιωµένη εργονοµικά 
κεντρική κονσόλα, από την οποία 
απουσιάζουν περιττοί διακόπτες και 
πλήκτρα. Έτσι, ένα µεγάλο µέρος της 
λειτουργίας των συστηµάτων εκτε-
λείται πλέον από τη νέα οθόνη αφής, 
κάνοντας τη ζωή του οδηγού πολύ 
πιο εύκολη. Εννοείται πως στις top 
εκδόσεις υπάρχει σύστηµα πολυµέ-
σων IntelliLink που προσφέρει πλή-
ρη διασύνδεση µε smartphone. Ιδι-
αίτερη µνεία αξίζουν τα καθίσµατα, 
τα οποία πράγµατι επιβεβαιώνουν τα 
όσα διατείνονται γι’ αυτά οι άνθρω-
ποι της Opel. Όσο για την ποιότητα 

Μετρώντας 
τα άστρα…

ΝΕΟ 
OPEL 

ASTRA

ΤΟ ΝΕΟ ASTRA ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΜΙΚΡΥΝΕ ΣΕ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΩΣΤΟΣΟ 
ΩΡΙΜΑΣΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟ 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ.

  | | NIKOΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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κατασκευής, δεν υπάρχουν περιθώρια να 
προσάψουµε κάτι σοβαρό, τουλάχιστον 
στην υπερπλήρη έκδοση της δοκιµής µας 
που είχε απ’ όλα τα καλά (προβολείς LED 
Matrix, πακέτο υποβοήθησης Opel Eye, 
αυτόνοµη πέδηση, προειδοποίηση τυ-
φλού σηµείου κ.ά.).
Η σηµαντικότερη ίσως βελτίωση στο 
σασί του νέου Astra είναι η µείωση του 
βάρους, που στην καλύτερη περίπτωση 
φτάνει τα 200 κιλά! Το υπέρβαρο ήταν ένα 
σηµαντικό ζήτηµα στο προηγούµενο Astra 
(και γενικότερα των Opel), κάτι που προ-
φανώς αναγνώρισαν οι ειδικοί της εται-
ρείας και έπραξαν αναλόγως. Μάλιστα, 
τα λιγότερα κιλά δεν εξυπηρετούν µόνο 
τη βέλτιστη κατανάλωση καυσίµου και τη 
µείωση των ρύπων, αφού το ελαφρύτερο 
σασί γίνεται αντιληπτό από τα πρώτα χι-
λιόµετρα, µε το νέο Astra να σου δίνει µια 

πιο ανάλαφρη και ευέλικτη αίσθηση. 
Φυσικά, δίχως να απολέσει την πολύ 
καλή ποιότητα κύλισης και ηχοµόνωσης, 
µε την ανάρτηση (πίσω παραµένει ο ηµι-
άκαµπτος µε τον σύνδεσµο Watt) να φιλ-
τράρει αποτελεσµατικά τις ανωµαλίες του 
οδοστρώµατος. Μόνο στις έντονες εγκάρ-
σιες ανωµαλίες θα θέλαµε λίγο καλύτερη 
απόσβεση (ακόµη και όταν δεν είναι επι-
λεγµένο το σπορ πρόγραµµα), κάτι που δι-
καιολογείται όµως, µια και το µοντέλο της 
δοκιµής µας είχε 17άρες ζάντες µε 45άρια 
σε προφίλ λάστιχα (η έκδοση µε 16άρες 
είναι κάτω από 100 γρ. CO2/χλµ).

Ένα από τα σηµαντικότερα ατού του νέου 
Astra δεν είναι άλλο από τον εξαιρετικό 
diesel των 1.600 κ.εκ. που αποδίδει 136 ίπ-
πους. Όπως και στα υπόλοιπα Opelστα οποία 
τοποθετείται, έτσι κι εδώ έχουµε να κάνουµε 

µε έναν ραφιναρισµένο τετρακύλινδρο που 
ανεβάζει στρωτά στροφές, το κροτάλισµά 
του είναι από τα πιο ήσυχα στα µικροµεσαία, 
ενώ, το βασικότερο, είναι εξαιρετικά οικο-
νοµικός. Συνδυάζεται µε µηχανικό κιβώτιο 
6 σχέσεων, µε τον επιλογέα ταχυτήτων να 
κουµπώνει εύκολα, από θέση σε θέση, και 
µε ακρίβεια. Καλύτερη αίσθηση θα ήθελα 
από το τιµόνι, όχι τόσο στην ακρίβειά του 
γύρω από την ευθεία αλλά για την κάπως 
τεχνητή πληροφόρησή του.

Συµπερασµατικά, το νέο Astra δεν έρχε-
ται για να φέρει την επανάσταση στην κα-
τηγορία του αλλά αναµφίβολα έχει βελτι-
ωθεί σε τέτοιο σηµείο, ώστε να συνεχίσει 
να πρωταγωνιστεί στην κατηγορία του. 
Και αυτό δεν το λέµε µόνο εµείς αλλά και 
οι πίνακες των πωλήσεων και η προτίµη-
ση του καταναλωτικού κοινού…

1.598 κ.εκ.

136 ίπποι/3.500-4.000 σ.α.λ.

320 Nm/2.000-2.250 σ.α.λ.

9,6’’

205 χλµ./ώρα

6,5 λίτρα/100 χλµ.

4,370x1,871x1,485 µέτρα

370-1.210 λίτρα

1.364 κιλά

103 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.6 CDTI  136 PS

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

OPEL ASTRA

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 20.884€

από

22.200€
µε απόσυρση
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ΤΟ ΝΕΟ OPEL ASTRA ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΝΕΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ, ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝ∆ΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΑΠΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ! 

O
ι µηχανικοί της Opel τήρησαν ανελλιπώς 
βασικές προτεραιότητες κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας εξέλιξης, όπως είναι η δυναµική 
εµφάνιση, οι µεγάλοι χώροι, η χαµηλή 
κατανάλωση καυσίµου, η υψηλή απόδοση, το 

µειωµένο βάρος, τα µειωµένα κόστη λειτουργίας και η 
αξία µεταπώλησης χάρη στην υψηλή προϊοντική 
ποιότητα! 

ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΑ ΑΕΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

Αυτό είναι το πιο αεροδυναµικό Astra όλων των εποχών µε συντελεστή 
οπισθέλκουσας στο 0,285, προς όφελος της κατανάλωσης και των εκποµπών 
ρύπων. Η σχεδίαση και η αρχιτεκτονική του οχήµατος θέτουν επίσης νέα 
πρότυπα στην αεροδυναµική και συνεχίζουν ένα παραδοσιακό πλεονέκτηµα 
της Opel, όταν το Kadett E GSi λανσαρίστηκε το 1984 ήταν το πιο 
αεροδυναµικό sedan σε όλο τον κόσµο (µε cd 0,30). 

INTELLILUX LED MATRIX LIGHT

Το νέο Astra φέρνει το επαναστατικό IntelliLux 
LED matrix light -µε αντιθαµβωτική µεγάλη 
σκάλα φώτων, µε µεγαλύτερη φωτεινότητα 
δέσµης & διάρκεια ζωής από αυτή των 
συµβατικών προβολέων- για πρώτη φορά στην 
κατηγορία συµπαγών µοντέλων, κάνοντας την 
κορυφαία τεχνολογία φωτισµού προσιτή στο 
ευρύ κοινό. Έχοντας λανσάρει τον 
προσαρµοζόµενο φωτισµό bi-xenon στην 
τρέχουσα γενιά Astra, η Opel πρωτοπορεί και 
πάλι στην τεχνολογία φωτισµού. 

ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟ

Η νέα γενιά Astra ξεχωρίζει από την αθλητική, δυναµική 
εµφάνιση. Με συνολικό µήκος 4,37 µέτρα, το πεντάθυρο 
hatchback είναι σχεδόν πέντε εκατοστά µικρότερο από 
τον προκάτοχό του, το ύψος του είναι 1,48 µέτρα (2,5 εκ. 
µικρότερο), ενώ το πλάτος του έχει µειωθεί κατά 0,5 εκ. 
(στα 1,81 µέτρα). Αυτές οι διαστάσεις έχουν επίσης 
θετική επίδραση στο βάρος του οχήµατος. Παράλληλα, 
το εσωτερικό είναι πιο ευρύχωρο. Μαζί µε τα νέας 
σχεδίασης, ελαφρύτερα και πιο συµπαγή καθίσµατα, οι 
πίσω επιβάτες ωφελούνται τώρα από τα +35 mm στην περιοχή των ποδιών και η τιµή αυτή 
τοποθετεί το πεντάθυρο µοντέλο στην πρώτη θέση συγκριτικά µε τον ανταγωνισµό. 

OPEL 
ASTRA
ΝΕΟ 



ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΤΟΥΡΜΠΟ 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
Η νέα γκάµα κινητήρων της Opel 
συνδυάζει κορυφαία απόδοση µε 
άριστη απόκριση, οµαλή λειτουργία 
και χαµηλά επίπεδα θορύβων. 
Ο τρικύλινδρος 1.0 ECOTEC Direct 
Injection Turbo µε 77 kW/105 PS 
διακρίνεται για την οικονοµική του 
λειτουργία και µε την κατανάλωση 
να βρίσκεται στα  4,2 lt/100 km (96 
g/km CO2), ενώ η έκδοση easy-
tronic µε το αυτοµατοποιηµένο 
κιβώτιο εξασφαλίζει ξεκούραστες 
διαδροµές. Οι εκδόσεις του 
αθόρυβου diesel 1.6 CDTI µε 81 
kW/110 PS και 100 kW/136 PS και 
µηχανικό 6-τάχυτο κιβώτιο έχουν 
εκποµπές CO2 κάτω από 100 g/km 
(µε την καλύτερη κατανάλωση 
αυτή τη στιγµή στα 3,7 lt/100 km 
και 97 g CO2/km).

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Χάρη στην προηγµένη τεχνολογία των καθισµάτων του το νέο Astra 
υπόσχεται ξεκούραστες διαδροµές. Τα premium εργονοµικά καθίσµατα µε 
πιστοποίηση AGR (Campaign for Healthier Backs) προσφέρουν εξαιρετική 
άνεση και συνεχίζουν την παράδοση των βραβευµένων καθισµάτων Opel. 
Ρυθµιζόµενα σε 18 κατευθύνσεις, προαιρετικά διατίθενται τώρα µε 
περαιτέρω λειτουργίες άνεσης όπως µασάζ και µνήµης µαζί µε εξαερισµό, 
ένας µοναδικός συνδυασµός για την κατηγορία. Η άνεση των πίσω 
επιβατών αναβαθµίζεται από τη µεγαλύτερη ευρυχωρία στην περιοχή των 
ποδιών, ενώ προαιρετικά διατίθενται θερµαινόµενα εξωτερικά πίσω 
καθίσµατα. Η ρύθµιση του καθίσµατος κατά 18 κατευθύνσεις και η 
λειτουργία µασάζ είναι διαθέσιµες µόνο στο κάθισµα του οδηγού.

ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ ΣΑΣΙ

Το νέο Astra είναι από 120 έως 200 κιλά 
ελαφρύτερο από τον προκάτοχό του. Η νέα, 
µελετηµένη, λεπτότερη δοµή έπαιξε αποφασιστικό 
ρόλο στη µείωση βάρους. Ενδεικτικά, το πλαίσιο 
είναι πάνω από 20% ελαφρύτερο (από 357 στα 280 
κιλά), ενώ επιπλέον 50 κιλά εξοικονοµήθηκαν από 
το σχεδιασµό των εξαρτηµάτων του πλαισίου, από 
τα πιο συµπαγή υποπλαίσια καθώς και από 
µετατροπές στην εµπρός και πίσω ανάρτηση. 

OPEL EYE

To νέο Astra διαθέτει καινοτόµα συστήµατα 
υποβοήθησης του οδηγού, βασισµένα στην 
τελευταίας γενιάς εµπρός κάµερα «Opel Eye» 
που εξασφαλίζει: εκτενέστερο και 
ακριβέστερο σύστηµα αναγνώρισης οδικής 
σήµανσης (Traffic Sign Assist), σύστηµα 
διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας (Lane 
Keep Assist), αυτόµατη διόρθωση 
διεύθυνσης, προειδοποίηση επικείµενης 
εµπρόσθιας σύγκρουσης και αυτόνοµο 
φρενάρισµα επείγουσας ανάγκης.

19ADVERTORIAL
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ΑΝ Ο ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΡ 
ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ∆ΕΝ ΣΑΣ ΚΑΘΕΤΑΙ ΚΑΛΑ, ΤΟ AUDI TT ΘΑ ΣΑΣ 
ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΓΝΩΜΗ.

AUDI TT 2.0 TDI

Diesel 
Power

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΤΑΡΗΣ
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 1.968 κ.εκ.

184 ίπποι/ 3.500 σ.α.λ.

380 Nm/ 1.750- 3.250 σ.α.λ.

7,1’’

241 χλµ./ώρα

7,2 λίτρα/ 100 χλµ.

4,175x1,830x1,350 µέτρα

305- 710 λίτρα

1.265 κιλά

110 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

COUPE 2.0 TDI

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 42.300€

από

45.100€
µε απόσυρση

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

AUDI TT 

Τ
ο µικρό σπορ µοντέλο στην γκάµα της 
Audi, το ΤΤ, ξεχώριζε από την πρώτη 
στιγµή της παρουσίας του, το 1998, µε 
την εµφάνισή του. Τότε επικρατούσε η 
αισθητική του Bauhaus της δεκαετίας 
του ’20, τις αρχές του οποίου οι 

σχεδιαστές είχαν ενστερνιστεί σχεδόν πλήρως. 
Σήµερα επικρατεί η διατήρηση των χαρακτηριστικών 
του µοντέλου της πρώτης γενιάς, στην πιο σύγχρονη 
εκδοχή τους, βέβαια, σε συνδυασµό µε τα τρέχοντα 
αισθητικά γνωρίσµατα της µάρκας, όπως η 
εξαγωνική πλέον µάσκα Single Frame αλλά και οι 
αναφορές στο τοπ R8, µε το σήµα της Audi στο καπό. 

Το ΤΤ µπορεί να µην κινείται πλέον στην κλίµακα του 
«wow», που έλεγε κι ένας γνωστός µας, κοντά στο 
εντυπωσιακό ή στο ασυνήθιστο, αλλά το σίγουρο 
είναι πως δεν περνά απαρατήρητο, ενώ, αν 
µπορούσε να δει κανείς από έξω τον πίνακα 
οργάνων του, είναι βέβαιο πως θα κόλλαγε ακόµα 
περισσότερο. Κι αυτό γιατί στην ουσία πρόκειται για 
µια µεγάλη οθόνη TFT, µε δυνατότητες 
προγραµµατισµού όσων έχει τη δυνατότητα να 
προβάλλει, που µπορεί να είναι από τα κλασικά 
«αναλογικά» όργανα µέχρι τον χάρτη του συστήµατος 
πλοήγησης.

Από πλευράς χώρων, το εσωτερικό του ΤΤ 
παραµένει αυστηρά 2+2 θέσεων, το οποίο 
µεταφράζεται στο ότι πίσω θα καθίσουν ουσιαστικά 
µόνο παιδιά ηλικίας έως 12 ετών και ύψους κάτω 
του 1,60. Όσο πιο µικρόσωµα είναι, τόσο πιο εύκολα 
θα µπουν, θα τακτοποιηθούν και θα βγουν…

Κατά τα άλλα, ο διάκοσµος είναι µίνιµαλ, ενώ 
υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία. 
Όπως, για παράδειγµα, οι αεραγωγοί, που θυµίζουν 
τουρµπίνες τζετ, ενώ αυτοί της κονσόλας 
ενσωµατώνουν στο κέντρο τους τις µικρές οθόνες 
των χειριστηρίων του κλιµατισµού. Πολύ καλά είναι 
και τα τύπου µπάκετ καθίσµατα, σαν κι αυτά που είχε 
το ΤΤ που είχαµε στη διάθεσή µας, µε τον επιπλέον 
εξοπλισµό S-Line. 

Ο οποίος περιλαµβάνει και εξωτερικά στοιχεία, 
ενώ ο κινητήρας στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι 
ο µοναδικός ντίζελ της γκάµας, ο 2.0 TDI, που 
αποδίδει 184 ίππους και 380 Nm, από τις 1.750 έως 
τις 3.250 σ.α.λ. Ειδικά το τελευταίο νούµερο είναι 
αρκούντως εντυπωσιακό, αλλά ακόµα πιο 
εντυπωσιακός είναι ο πολιτισµένος τρόπος 
λειτουργίας του δίλιτρου πετρελαιοκινητήρα. Χάρη 
και στην προσοχή που έδωσαν οι µηχανικοί των 
Γερµανών στην ηχοµόνωση, δεν ακούγεται σχεδόν 
καθόλου, ενώ από τη στιγµή που ανεβάζει άνετα και 

αβίαστα στροφές, πρέπει να προσέξεις δύο και 
τρεις φορές για να καταλάβεις, αν δεν το ξέρεις 
βέβαια, ότι είναι diesel. 

Παράλληλα, µπορούν να σε ξεγελάσουν και οι πολύ 
καλές επιδόσεις που εξασφαλίζει, καθώς το 0-100 
έρχεται σε µόλις 7,1 δεύτερα, ενώ η τελική ξεπερνά 
τα 240. Στην πορεία προς την επίτευξή της και, 
γενικά, µόλις ο οδηγός ξεπεράσει τα 120 χλµ./ώρα, 
εκτείνεται αυτόµατα στο πίσω µέρος του ΤΤ µια 
αεροτοµή, προκειµένου να αυξάνεται το κάθετο 
αεροδυναµικό φορτίο. 

Γενικά, το σπορ Audi είναι άµεσο στις αντιδράσεις 
του, µε ένα καλό και αρκετά ακριβές σύστηµα 
διεύθυνσης, καλό στήσιµο, µε προοδευτικές 
αντιδράσεις και µεγάλα περιθώρια πρόσφυσης. Κι 
αυτό παρά το ότι εδώ κινητήριοι τροχοί είναι 

αποκλειστικά και µόνο οι µπροστινοί. 

Στην πράξη αυτό θα περάσει ουσιαστικά 
απαρατήρητο, ειδικά από τη στιγµή που, όπως 
προαναφέραµε, τα περιθώρια πρόσφυσης είναι 
µεγάλα και τα δυναµικά χαρακτηριστικά εξαιρετικά, 
µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνονται υψηλές µέσες 
ωριαίες, χωρίς ο οδηγός να πιέζεται ιδιαίτερα. Εδώ 
ρόλο παίζει και η αυξηµένη κατά 23% ακαµψία σε 
σχέση µε το TT της προηγούµενης γενιάς, ενώ χάρη 
στην αναβάθµιση της ανάρτησης το επίπεδο άνεσης 
είναι πλέον σαφώς καλύτερο. Μέχρι εκεί, βέβαια, 
που επιτρέπουν οι συνολικά σφιχτές ρυθµίσεις, που 
είναι άλλωστε λογικό και αναµενόµενο να υπάρχουν 
σε ένα µοντέλο µε σαφή σπορ προσανατολισµό. 

Αυτός ο προσανατολισµός, φυσικά, σε καµία 
περίπτωση δεν αλλοιώνεται ή επηρεάζεται από την 
παρουσία του τετρακύλινδρου diesel µε την 
εξελιγµένη τεχνολογία, που συνεργάζεται ιδιαίτερα 
καλά µε το κοµµένο και ραµµένο στα χαρακτηριστικά 
απόδοσής του χειροκίνητο κιβώτιο των 6 σχέσεων. 
Η ευχάριστη έκπληξη είναι η κατανάλωσή του, η 
οποία ναι µεν δεν προσεγγίζει την επίσηµη τιµή των 
4,2 λίτρων για κάθε 100 χιλιόµετρα, καθώς, δεν 
µπορεί, θα µπεις στον πειρασµό να διερευνήσεις και 
τα όρια του σπορ Audi και τα δικά σου, αλλά µε µια 
µέση τιµή γύρω στα 7,0 λίτρα είναι ιδιαίτερα καλή για 
ένα αυτοκίνητο που, όπως είπαµε, ολοκληρώνει το 
0-100 σε 7,1 δεύτερα και πιάνει τα 240+.

Σε κάποιον βαθµό, οι πολύ καλές επιδόσεις του ΤΤ 
και όχι µόνο του 2.0 TDI οφείλονται και στο σχετικά 
χαµηλό βάρος του, που στη συγκεκριµένη 
περίπτωση ίσα που ξεπερνά τα 1.300 κιλά – στο 2.0 
TFSI των 240 ίππων κυµαίνεται κάτω από αυτά. Για 
να το πετύχουν αυτό οι µηχανικοί της Audi 
χρησιµοποίησαν για το ΤΤ ένα σύµµεικτο πλαίσιο, 
συνδυάζοντας στοιχεία από το µεταβλητό MQB και 
από το χωροδικτύωµα ASF, µε το αποτέλεσµα να 
τους δικαιώνει πλήρως. Όχι µόνο µε τη µείωση του 
βάρους κατά 50 κιλά σε σχέση µε την προηγούµενη 
γενιά αλλά και µε την αύξηση της ακαµψίας κατά 
23% – σηµαντικό αυτό για την επίτευξη όσο γίνεται 
καλύτερων δυναµικών χαρακτηριστικών αλλά και 
της εξασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου παθητικής 
ασφάλειας. 

Συνολικά, το ΤΤ της 3ης κατά σειρά γενιάς κινείται σε 
υψηλά επίπεδα σε όλους τους τοµείς, της τιµής 
συµπεριλαµβανοµένης, µιας και ως 2.0 TDI µε το 
βασικό, αλλά ουσιαστικά πλήρες επίπεδο 
εξοπλισµού ξεκινά από τα 42.300 ευρώ µε 
απόσυρση (45.100 χωρίς).
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Ακόµα πιο smart
H 3Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ FORTWO ΕΙΝΑΙ ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ.

Η εµφάνιση έγινε πιο 
χαρακτηριστική, αλλά τα πιο 

σηµαντικά νέα που συνοδεύουν το 
Smart της 3ης γενιάς είναι η 

εµφανώς µεγαλύτερη άνεση που 
παρέχει σε όλους τους τοµείς.

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ  ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Η 
3η κατά σειρά γενιά 
του Smart Fortwo 
διαφοροποιείται αισθητά 
από τις δύο προηγούµενες 
καθώς και τονισµένη 

µάσκα διαθέτει και µπροστά πιο 
ψηλό είναι για να προστατεύονται 
οι πεζοί.
Για την προστασία των επιβατών 
υπάρχει το ανανεωµένο πλαίσιο 
Tridion, ενώ αυτό που πραγµατικά 
κάνει τη διαφορά είναι η αύξηση 
του πλάτους του, κατά 10 εκατοστά, 
την ίδια στιγµή που το µήκος του έχει 
µένει το ίδιο, στα 2,695 µέτρα. Χάρη 
στο επιπλέον πλάτος έχεις την αίσθηση 
πως βρίσκεσαι σε ένα πιο µεγάλο αυτοκίνητο. 
Σε αυτό συµβάλλει και ο  καινούργιος 
διάκοσµος µε τη µεγάλη και ελεύθερη µονάδα 
του ηχοσυστήµατος στο κέντρο του ταµπλό. 
Το σηµαντικό είναι πως οι αλλαγές αυτές δεν 
έχουν επηρεάσει στο ελάχιστο την πρακτικότητα 
του Smart, ενώ και το πορτµπαγκάζ των 190 
λίτρων είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικό. 
Παράλληλα, έχει διατηρηθεί το άνοιγµα της 3ης 
πόρτας σε δύο βήµατα.
Αν το µεγαλύτερο πλάτος είναι ο ένας 
παράγοντας που έκανε το Fortwo ένα ακόµα πιο 

ώριµο concept, ο άλλος είναι η δουλειά που 
έγινε στα δυναµικά του χαρακτηριστικά. Από 
τη µια η αύξηση των µετατροχίων και από 
την άλλη ο εµπρός άξονα της προηγούµενης 
C-Class µαζί µε τις µεγαλύτερες διαδροµές 
της ανάρτησης, καθιστούν το λιλιπούτειο 
Smart πιο οµαλό, πιο άνετο και πιο σταθερό 
σε σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν του. 
Προσαρµοσµένος στα νέα δεδοµένα είναι 
και ο 3κύλινδρος των 999 κυβικών, που 

αποδίδει 71 ίππους και 91 Nm. Ναι µεν δεν 
εξασφαλίζει συγκλονιστικές επιδόσεις (0-
100 σε 14,4” και τελική 151) και ακούγεται 
ελαφρώς, αλλά µέσα στην πόλη όχι µόνο δεν 
µένει πίσω αλλά ακολουθεί µε σθένος και 
άνεση την κίνηση. Συνδυάζεται καλά µε το 
στάνταρ χειροκίνητο κιβώτιο των 5 σχέσεων 
και είναι αρκετά οικονοµικός (µέσος όρος 
στα 7,0 λίτρα). Γενικά, το Smart Fortwo 
παραµένει και στην 3η γενιά του το απόλυτο 

όχηµα πόλης και τώρα έχει έναν επιπλέον  
λόγο να υποστηρίζει αυτόν το χαρακτηρισµό: 
το µικρό κύκλο στροφής του των µόλις 6,95 
µέτρων. Βέβαια, µε όλα αυτά µην περιµένετε 
να διατίθεται σε τιµή ευκαιρίας. Η έκδοσή 
του των 1.000 κυβικών και των 71 ίππων 
ξεκινά από τα 11.536 ευρώ µε απόσυρση 
(από 12.260 χωρίς) και θα κινείται ανοδικά 
όσο του βάζετε εξοπλισµό, είτε µεµονωµένο 
είτε σε πακέτα. 

 999 κ.εκ.

71 ίπποι/ 6.000 σ.α.λ.

91 Nm/ 2.850 σ.α.λ.

14,4’’

151 χλµ./ώρα

6,9 λίτρα/ 100 χλµ.

2,695x1,663x1,555 µέτρα

190- 359 λίτρα

880 κιλά

93 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

12.360€
από

11.536€
µε απόσυρση

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

SMART FORTWO COUPE 71 HP

Η εµφάνιση έγινε πιο 
χαρακτηριστική, αλλά τα πιο 

σηµαντικά νέα που συνοδεύουν το 
Smart της 3ης γενιάς είναι η 

εµφανώς µεγαλύτερη άνεση που 
παρέχει σε όλους τους τοµείς.

Η 
3η κατά σειρά γενιά 

Η 
3η κατά σειρά γενιά 

Η του Smart Fortwo Η του Smart Fortwo Η διαφοροποιείται αισθητά Η διαφοροποιείται αισθητά Η από τις δύο προηγούµενες Η από τις δύο προηγούµενες Η καθώς και τονισµένη Η καθώς και τονισµένη Η 
µάσκα διαθέτει και µπροστά πιο 
ψηλό είναι για να προστατεύονται 
οι πεζοί.
Για την προστασία των επιβατών 
υπάρχει το ανανεωµένο πλαίσιο 
Tridion, ενώ αυτό που πραγµατικά 
κάνει τη διαφορά είναι η αύξηση 
του πλάτους του, κατά 10 εκατοστά, 
την ίδια στιγµή που το µήκος του έχει 
µένει το ίδιο, στα 2,695 µέτρα. Χάρη 
στο επιπλέον πλάτος έχεις την αίσθηση 
πως βρίσκεσαι σε ένα πιο µεγάλο αυτοκίνητο. 
Σε αυτό συµβάλλει και ο  καινούργιος 
διάκοσµος µε τη µεγάλη και ελεύθερη µονάδα 
του ηχοσυστήµατος στο κέντρο του ταµπλό. 

SMART 
FORTWO
(71 PS)



ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΛΕΙΣ, ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΣ ΜΕ 
ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ 
ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ. ΦΥΣΙΚΑ, ∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ 
ΣΧΟΛΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ, ΟΠΟΤΕ ΜΑΖΕΨΑΜΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ 
ΑΤΑΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ∆ΙΑΣΗΜΟΙ ΚΑΙ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ∆ΙΑΣΗΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ «ΑΜΑΞΙΑ». 

   ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΤΑΚΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
ΑΠΟ ∆ΙΑΣΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΗΜΙ-∆ΙΑΣΗΜΟΥΣ
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«Ο καλός Θεός είχε 
για µένα έναν 
αεροδυναµικό 
σχεδιασµό υπόψη, 
όπως σε ένα σπορ 
αυτοκίνητο: κέντρο 
βάρους πίσω και 
µπροστά λίγη 
φόρτιση». 

Sandra Bullock, 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ

«Όποιος νοµίζει ότι 
είναι Χριστιανός 
επειδή πηγαίνει 
στην εκκλησία, 
κάνει λάθος. 
Άλλωστε, δεν 
γίνεσαι αυτοκίνητο 
όταν περνάς τη µέρα 
σου σε γκαράζ». 

Albert Schweitzer, 
ΘΕΟΛΟΓOΣ, 
ΜΟΥΣΙΚΟΣ, 
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΚΑΙ 
ΓΙΑΤΡΟΣ, 
ΝΟΜΠΕΛ 
ΕΙΡΗΝΗΣ 1953

«Οι γυναίκες 
κάνουν πράγµατα 
για την εξωτερική 
τους εµφάνιση που 
αν τα έκανε 
οποιοσδήποτε 
έµπορος 
µεταχειρισµένων, 
θα πήγαινε 
φυλακή». 

Nick Nolte, 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ

«H πιο απόκρυφή 
µου επιθυµία; Να 
οδηγώ µε το 
αυτοκίνητο στην 
Ιρλανδία, να 
σταµατήσω, να 
πετάξω τα ρούχα 
από πάνω µου και 
να τρέξω γυµνή σε 
ένα χωράφι µε 
καλαµπόκια». 

Drew Barrymore, 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ

«Ένα αυτοκίνητο 
είναι γρήγορο όταν 
το πρωί στέκεσαι 
µπροστά του και 
φοβάσαι να το 
ξεκλειδώσεις». 

Walter Roehrl, 
3 ΦΟΡΕΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 
ΡΑΛΙ

«Έχω ένα και µόνο 
αυτοκίνητο, κι αυτό 
είναι ένα Toyota. 
Εκτός από µερικά 
σπίτια, δεν έχω 
πάρει τίποτε άλλο 
για τον εαυτό µου». 

Leonardo 
DiCaprio, 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ

«Χάλασα τα πιο 
πολλά χρήµατά µου 
στις γυναίκες, το 
αλκοόλ και τα 
γρήγορα 
αυτοκίνητα. Τα 
υπόλοιπα απλώς τα 
σπατάλησα». 

George Best, 
∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΙΡΛΑΝ∆ΟΣ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

«∆εν µπορείς να 
µεταχειρίζεσαι το 
αυτοκίνητο όπως 
έναν άνθρωπο. Το 
αυτοκίνητο 
χρειάζεται αγάπη». 

Walter Roehrl, 
3 ΦΟΡΕΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 
ΡΑΛΙ

«∆ύο είναι τα 
πράγµατα στα 
οποία ένας άντρας 
δεν θα παραδεχτεί 
ποτέ ότι είναι 
κακός: το σεξ και η 
οδήγηση». 

Sir Stirling Moss, 
ΘΡΥΛΙΚΟΣ 
Ο∆ΗΓΟΣ

«Μετά πέφτουν οι 
τιµές και σαν να µη 
συνέβη τίποτα 
φουλάρουµε και 
πάλι τα SUV µας. 
Έτσι όµως δεν θα 
σηµειώσουµε 
καµία πρόοδο». 

Barack Obama, 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΩΝ 
ΗΠΑ

«Είναι πιο φτηνό να 
έχεις 35 αυτοκίνητα 
και µια γυναίκα, απ’ 
ό,τι 35 γυναίκες και 
ένα αυτοκίνητο». 

Jay Leno, 
SHOWMAN, 
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

«Μπορείτε να 
πάρετε όποιο 
χρώµα θέλετε. 
Αρκεί να είναι 
µαύρο». 

Henry Ford, 
Ι∆ΡΥΤΗΣ ΤΗΣ 
FORD, ΓΙΑ ΤΟ 
MODEL T

«Γίνεσαι µέλος του 
κόσµου των 
πλουσίων µόλις 
αποκτήσεις ακριβό 
αυτοκίνητο». 

Ralph Lauren, 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ

«To πρώτο µου 
αυτοκίνητο ήταν 
ένα DAF. Από 
εµφάνιση δεν το 
έλεγες και 
όµορφο». 

Heidi Klum, 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ

«Όταν ξεκίνησα να 
φοράω καπελάκι, 
έπαιρνα 100.000. 
Σήµερα είναι 
1.200.000». 

Niki Lauda, 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 
FORMULA 1

«To αυτοκίνητο 
εφευρέθηκε για να 
αυξήσει την 
αυτονοµία του 
ανθρώπου, όχι για 
να τον τρελάνει». 

Enzo Ferrari, 
Ι∆ΡΥΤΗΣ ΤΗΣ 
FERRARI

Nick Nolte, 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ

ΡΑΛΙ ΙΡΛΑΝ∆ΟΣ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

«Θέλεις στην καλύτερη 
περίπτωση µισή ώρα 
για να βάλεις όλα τα 
παιδιά στο αυτοκίνητο, 
να τα δέσεις και να 
βεβαιωθείς ότι έχουν 
όλα κάτι να 
µασουλάνε». 
Brad Pitt, ηθοποιός 
και πολύτεκνος 
πατέρας.

''

''
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Από την εφηβεία, 
στην ενηλικίωση!
ΤΟ ΝΕΟ i20 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΑΝΕΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Αν έπρεπε να περιγράψω µονο-
λεκτικά τη νέα γενιά i20, τότε 
θα χρησιµοποιούσα τη λέξη 
«ενηλικίωση». Και αυτό διότι 

το νέο i20 είναι ένα πραγµατικά ώριµο 
αυτοκίνητο, µε σύγχρονη άποψη, δίχως 
τυµπανοκρουσίες, και µε ισορροπηµένα 
οδικά χαρακτηριστικά που παραπέ-
µπουν σε µεγαλύτερη κατηγορία. Το µε-
στό άρωµα του i20 εν µέρει οφείλεται 
και στις αυξηµένες διαστάσεις του αµα-
ξώµατος (µε εξαίρεση το ύψος, για κα-
λύτερη αεροδυναµική), εξασφαλίζοντας 
άνετους χώρους για τους επιβάτες (αλ-
λά και για τις αποσκευές).
Το νέο ταµπλό διακρίνεται από την πολύ 
καλή ποιότητα και το προσεγµένο φινί-
ρισµα των πλαστικών. Μπορεί να µην 
είναι από τα πιο εντυπωσιακά, αλλά η 

προσεγµένη εργονοµία και η ευταξία 
της κεντρικής κονσόλας µε τους µεγά-
λους διακόπτες σε κάνει να προσπερ-
νάς τη νέα µόδα µε τις µεγάλες οθόνες 
αφής. Πάντως, υπάρχει θήκη που µπο-
ρεί να υποδεχτεί ένα smartphone, ό-
πως υπάρχουν και πρακτικές θήκες σε 
βολικά σηµεία (π.χ. ακόµη και στη λαβή 
της πόρτας). 

Με χωρητικότητα στα 1.120 κ.εκ., ο 
diesel του i20 της δοκιµής µας µπορεί 
να είναι από τους µικρότερους που υ-
πάρχουν στην αγορά, µπορεί να µη βά-
ζει φωτιά στην άσφαλτο, αλλά στην 
πράξη ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
µας. Αποδίδει 75 άλογα και παρά την 
τρικύλινδρη διάταξή του είναι αρκετά 
ήσυχος, ενώ το διακριτικό του κροτάλι-

σµά δεν διαπερνά την πολύ καλή ηχο-
µόνωση της ποιοτικής καµπίνας. Στην 
καλή εικόνα που παρουσιάζει το «µοτε-
ράκι» του i20 συµβάλλει και το µηχανι-
κό 6άρι κιβώτιο µε την καλή αίσθηση, 
τόσο σε ακρίβεια όσο και σε αίσθηση. 
Αυτό που αποσπά µόνο θετικά σχόλια 
είναι η εξαιρετική δουλειά που έχουν 
κάνει οι Κορεάτες στο set-up της ανάρ-
τησης. 
Εν κατακλείδι, το i20 µας αρέσει. Μας 
αρέσει γιατί, πέρα από έναν τίµιο και οι-
κονοµικό diesel, διαθέτει άνετους χώ-
ρους που θα ικανοποιήσουν τις ανά-
γκες µιας µικρής οικογένειας. Έτσι κι 
αλλιώς, όπως έχουν τα πράγµατα σήµε-
ρα, ένα αυτοκίνητο µε τα προσόντα του 
i20 µπορεί από πολλούς να θεωρηθεί 
αναγκαστικά «οικογενειακό». 

 1.120 κ.εκ.

75 ίπποι/ 4.000 σ.α.λ.

180 Nm/ 1.750-2.500 σ.α.λ.

16.0’’

159 χλµ./ώρα

5,3 λίτρα/ 100 χλµ.

4,035x1,734x1,474 µέτρα

326-1.042 λίτρα

1.143 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

HYUNDAI i20  1.1 CRDi 

Η ανάρτηση φιλτράρει αποτελεσµατικότατα τις 
κακοτεχνίες του οδοστρώµατος µε τέτοιο τρόπο, που 
θυµίζει µοντέλο µεγαλύτερης και ακριβότερης 
κατηγορίας. Το ίδιο ισχύει και για την πολύ καλή 
ποιότητα κύλισης στο ήσυχο εσωτερικό.

HYUNDAI
NEO

i20 

    NIKOΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

15.550€
από

12.290€
µε απόσυρση και προσφορά
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ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΣΟ ΚΑΛΑ ΕΝΑ ΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 
ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1998, ΛΟΓΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΟΛΟ 

ΚΑΙ ΠΙΟ ΝΟΣΤΙΜΑ ΠΙΑΤΑ, ΜΕ ΟΛΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΛΙΠΑΡΑ!

 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΩΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ;

Από την 1η Σεπτεµβρίου 2017 θα 
τεθεί σε ισχύ ο νέος κύκλος RDE 
(Real Driving Emission), βάσει 

του οποίου η εκποµπή ρύπων κάθε νέ-
ου µοντέλου θα µετριέται σε πραγµατι-
κές περιβαλλοντικές συνθήκες και όχι 
µε το αυτοκίνητο ακίνητο µέσα σε κά-
ποιο εργαστήριο. Συγκεκριµένα, από 
τον Ιανουάριο του 2016 θα αρχίσει µια 
διαδικασία µέτρησης και σύγκρισης 
των εργαστηριακών µετρήσεων NOx 
και PM (µικροσωµατιδίων) µε τις µε-
τρήσεις σε πραγµατικές συνθήκες, δη-

λαδή σε κανονικό δρόµο και µε άνθρω-
πο οδηγό. Σύµφωνα µε την Ένωση Ευ-
ρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινή-
των (ACEA), τα νέα στάνταρ θα είναι ε-
ξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν σε 
τόσο µικρό διάστηµα. Συνεπώς, ένας 
µεγάλος αριθµός πετρελαιοκίνητων ο-

χηµάτων δεν θα µπορεί να πάρει έγκρι-
ση και αυτό θα έχει έχει άµεσες επι-
πτώσεις στις αυτοκινητοβιοµηχανίες.
Μάλιστα, τα πράγµατα θα γίνουν ακόµη 
πιο δύσκολα για να επιτευχθεί ο µέσος 
όρος εκποµπής CO2 από το 2021, διότι 
το χαµηλό CO2 των diesel βοηθούσε 
την κατάσταση. Οπότε, η λογική λέει 
πως οι κατασκευαστές θα πρέπει να 
στραφούν άµεσα στην εξέλιξη περισσό-
τερων ηλεκτροϋβριδικών µοντέλων, 
ειδάλλως από την επόµενη δεκαετία η 
καµπάνα θα είναι βαριά…

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ!

Τα πράγµατα είναι απλά. Ο κύκλος 
NEDC (New European Driving 
Cycle) θεσπίστηκε το 1998 (!) και 

ακόµη και σήµερα µε βάση αυτόν 
µετριούνται οι εκποµπές ρύπων και οι 

τυποποιηµένες καταναλώσεις 
καυσίµου όλων των αυτοκινήτων. 
Φυσικά, µε την πάροδο των ετών 
περνούσαν σε ισχύ αυστηρότερες 
προδιαγραφές (τα γνωστά Euro) µε 

χαµηλότερα όρια στους ρύπους. Παρά 
ταύτα, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων 
έχουν βρει ήδη διάφορους τρόπους 
για να χειραγωγούν τις µετρήσεις 
προς όφελός τους. Με άλλα λόγια, 

έχουν βρει τις αδυναµίες του κύκλου 
NEDC και προσαρµόζουν τα νέα τους 
αυτοκίνητα έτσι ώστε… να παίρνουν 
άριστα στις εξετάσεις για το µάθηµα 
των ρύπων!

ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΙΚ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CΟ2 ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ. Η αποσύνδεση του γνωστού δυναµό, όταν η µπαταρία φορτίσει, µειώνει την απώλεια έργου.

Βολικά όργανα µετρήσεων

Ιδανικός οδηγός σε ιδανικές συνθήκες 
περιβάλλοντος

Προσαρµογή στη διαδικασία µέτρησης

ΑΕΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ. To προσωρινό 
σφράγισµα των αρµών ή των 
διάκενων του αµαξώµατος 
βελτιώνει την αεροδυναµική.

ECU. Οι κατασκευαστές µπορούν να βελτιστοποιήσουν τον ηλεκτρονικό έλεγχο του κινητήρα για τη 
µείωση της εκποµπής. 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ. Τα νέας σύνθεσης λάδια µειώνουν ακόµη περισσότερο τις µηχανικές τριβές και 
βελτιώνουν την απόδοση των κινητήρων.

ΤΡΟΧΟΙ. Οι µεγαλύτερες ζάντες δεν είναι µόνο για οµορφιά αλλά προσφέρουν 
οικονοµικότερο βήµα και µικρότερη αντίσταση κύλισης. 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. Τα σπέσιαλ λάστιχα µε µειωµένο συντελεστή 
αντίστασης κύλισης περιορίζουν την κατανάλωση καυσίµου.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ. Η υπερβολική πίεση στα λάστιχα µπορεί να αυξάνει τον 
θόρυβο κύλισης, αλλά µειώνει σηµαντικά την επιφάνεια επαφής του 
πέλµατος µε το οδόστρωµα, µειώνοντας την κατανάλωση.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΙΒΩΤΙΟ. Οι περισσότερες 
ταχύτητες επιτρέπουν στον 
κινητήρα να λειτουργεί στο 
αποδοτικότερο εύρος στροφών του.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

∆ΡΟΜΟΣ

∆ΡΟΜΟΣ

∆ΡΟΜΟΣ

∆ΡΟΜΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ. 
Είναι προγραµµατισµένος να 
λειτουργεί µε τη µικρότερη 
αντίσταση ή αδράνεια.

CO2. Η απόκλιση της µέτρησης που 
δίνουν οι κατασκευαστές έχει έως 4% 
διαφορά από µία αντίστοιχη που γίνεται 
στα εργαστήρια.

∆ΡΟΜΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ

ΤΑΚΑΚΙΑ. Η ενσωµάτωσή τους 
πιο κοντά στις σιαγόνες των 
φρένων µειώνει την 
αεροδυναµική αντίσταση.

∆ΡΟΜΟΣ

∆ΡΟΜΟΣ

  | NIKOΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ (SMARTPHONES) Ο∆ΗΓΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (SMARTCARS). 'Η ΜΗΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ;

Α
ν και απέχουµε µερικά 
µόλις  χρόνια από το 
2020, ήδη ο χρήστης ε-
νός smartphone µπορεί 
να κάνει ένα σωρό «µα-
γικά», καθώς µια τέτοια 

συσκευή αποτελεί πλέον απαραίτητο 
εργαλείο στην καθηµερινότητά µας, ως 
ο πιο άµεσος τρόπος επικοινωνίας µας 
(ηλεκτρονική αλληλογραφία, µέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης κ.ά.) µε τον υπό-
λοιπο κόσµο. Βλέπετε, η δικτύωση που 
προσφέρει ένα smartphone έχει πλέον 
διεισδύσει για τα καλά και στο σύγχρο-

νο αυτοκίνητο, το οποίο διαθέτει συστή-
µατα πολυµέσων τελευταίας γενιάς που 
υποστηρίζουν λογισµικά ανάλογα των 
smartphones (Android Auto, Apple 
CarPlay, Microsoft κ.ά.). Μάλιστα, τα 
smartphones έχουν φτάσει σε τέτοιο 
σηµείο, ώστε, µαζί µε τα ερτζιανά, να 
αποτελούν τη βασική πηγή ήχου στο 
αυτοκίνητο, καθώς, µετά την αρχική 
σύζευξη, επιτυγχάνεται αυτόµατη σύν-
δεση µέσω bluetooth (η άποψή µου εί-
ναι πως η εν λόγω hands-free λειτουρ-
γία θα έπρεπε να είναι στάνταρ σε κάθε 
νέο αυτοκίνητο) κάθε φορά που ο χρή-

στης βρίσκεται στο αυτοκίνητο, για να 
αναπαραχθούν τα αποθηκευµένα στη 
συσκευή µουσικά αρχεία.

Στη βασική του εκδοχή, ένα σύγχρονο 
σύστηµα infotainment υποστηρίζει το 
πρωτόκολλο επικοινωνίας MirrorLink, 
το οποίο επιτρέπει σε ένα συµβατό 
smartphone να αναπαράγει το περιε-
χόµενό του και συγκεκριµένες εφαρ-
µογές (π.χ. η πλοήγηση µέσω GPS και 
αποθηκευµένου software ή online, ό-
πως το GoogleMaps) στην οθόνη της 
κεντρικής κονσόλας (που είναι συνή-

θως αφής) .  Οι  τελευταίας γενιάς 
touch-screens αποτελούν το βασικό 
στοιχείο που συνδέει το αυτοκίνητο µε 
ένα smartphone, το οποίο υποστηρίζει 
επίσηµες εφαρµογές (apps) που έχουν 
αναπτύξει οι ίδιοι οι κατασκευαστές 
για τα µοντέλα τους. Για παράδειγµα, 
υπάρχουν εφαρµογές που καταγρά-
φουν το οδηγικό στυλ για οικονοµική 
οδήγηση, εύρεσης και αποθήκευσης 
της θέσης στάθµευσης, ασύρµατης ε-
πικοινωνίας µε το συνεργείο, εξ απο-
στάσεως ελέγχου λειτουργιών του αυ-
τοκινήτου κ.λπ. 

SMARTCARS
PHONES

SMART-APPS
ÜΠέρα από τη διασύνδεση µε το αυτοκίνητο, οι 

περισσότεροι κατασκευαστές προσφέρουν πλέον 
εφαρµογές για τους πελάτες τους, ώστε αυτοί να ενηµερώνονται 
για νέες προσφορές, προγράµµατα συντήρησης σε προνοµιακές 
τιµές, δωρεάν τεχνικούς ελέγχους, εκπτώσεις σε ανταλλακτικά- 
αξεσουάρ, πληροφορίες που αφορούν τη χρήση του 
αυτοκινήτου, αναζήτηση του επίσηµου δικτύου διανοµέων µε 
βάση την απόσταση κ.ά.

SMART-TUNING SMART-REFUELL
ÜΜε το Racechip Ultimate Connect µπορείς κανείς να 

αλλάξει τη χαρτογράφηση, και άρα την απόδοση ενός 
κινητήρα µέσω της εφαρµογής (φυσικά θα έχει προ-
εγκατασταθεί το κιτ αναβάθµισης). Ο χρήστης-οδηγός µπορεί να 
επιλέξει από την οθόνη αφής ανάµεσα σε τρία προγράµµατα (Ef-
ficiency, Sport και Race), ενώ υπάρχει και η δυνατότητα 
προσαρµογής στις εκάστοτε απαιτήσεις του. Η επικοινωνία 
µεταξύ του κιτ και του smartphone γίνεται µέσω bluetooth, ενώ 
η εφαρµογή διαθέτει και ειδικό mode που παρακολουθεί τον 
κινητήρα µέχρι να φτάσει στη σωστή θερµοκρασία λειτουργίας 
του. Το κόστος για τη βελτίωση της απόδοσης του κινητήρα 
µέσω smartphone είναι 549€, ενώ ενδεικτικά στο VW Golf R η 
απόδοση αυξάνεται από τους 300 στους 376 ίππους...

ÜΗ Volvo εξελίσσει ένα σύστηµα που θα δίνει τη 
δυνατότητα ανεφοδιασµού του αυτοκινήτου εκτός 

πρατηρίων! Το σύστηµα βασίζεται σε έναν κόµβο 
επικοινωνίας µέσω smartphone και όταν τα αποθέµατα του 
αυτοκινήτου τείνουν να εξαντληθούν, ένας κινητός πάροχος 
καυσίµου (ένα βυτιοφόρο δηλαδή) θα το προσεγγίζει και µε 
έναν κωδικό µίας χρήσης θα ανοίγει την τάπα του 
ρεζερβουάρ και θα το ανεφοδιάζει. Σύµφωνα µε τον 
αντιπρόεδρο της Volvo, Klas Bendrik: «Η διάδοση των 
smartphones ανοίγει νέους δρόµους για το πώς µπορείς να 
συνδέσεις ένα αυτοκίνητο µε έναν πελάτη».  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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SMART-PARKING
ÜH νέα Mercedes E-Class που θα παρουσιαστεί το 2016 

θα διαθέτει διάφορα συστήματα τεχνολογικής υπεροχής, 
όπως αυτό της πλήρως αυτοματοποιημένης στάθμευσης, και 
μάλιστα από απόσταση, μέσω τηλεχειρισμού από smartphone. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, να είναι εγκατεστημένη η κατάλληλη 
εφαρμογή και για τον οδηγό-χρήστη, ενώ η δυνατότητα αυτή θα 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη σε στενούς χώρους, όπου η 
αποβίβαση από το αυτοκίνητο είναι δύσκολη.

ÜΣτο μέλλον, ίσως οι εκτός δρόμου διαδρομές να είναι 
διαφορετικές χάρη σε συστήματα ελέγχου του 

περιμετρικού χώρου γύρω από το αυτοκίνητο, προκειμένου 
αυτό να περνά με ασφάλεια από ιδιαίτερα δύσκολα σημεία, 
κάτι που μέχρι σήμερα κάνουν από μόνοι τους οι έμπειροι 
οδηγοί, κατεβαίνοντας να ελέγξουν τον δρόμο και τα 
περάσματα. Το πειραματικό σύστημα που παρουσίασε η Land 
Rover σε ένα Range Rover Sport επιτρέπει τον τηλεχειρισμό 
μέσω μιας εφαρμογής smartphone, εφόσον το αυτοκίνητο 
αναγνωρίζει μία Key-Card του χρήστη, δηλαδή μία κάρτα που 
αντικαθιστά το κλειδί.

ÜΣτο μέλλον θα δούμε τις touch-screen οθόνες να 
διασυνδέονται με τα smartphones και τα software που 

τις υποστηρίζουν να συνδυάζονται με επιπλέον αισθητήρες που 
θα ανιχνεύουν τις κινήσεις του χεριού και των δαχτύλων, 
εκτελώντας με αυτό τον τρόπο διάφορες εντολές και ρυθμίσεις. 
Φανταστείτε κάτι ανάλογο με τις κινήσεις που κάνετε σε ένα tab-
let ή σε ένα smartphone, π.χ. ανοιγοκλείνοντας τα δύο δάχτυλα 
να αλλάζει η συχνότητα στο ραδιόφωνο ή μια κίνηση του χεριού 
να τερματίζει μια τηλεφωνική κλήση. Φυσικά, οι χειρονομίες στο 
αυτοκίνητο θα συνδυάζονται και με φωνητικό έλεγχο. Ήδη, όλα 
αυτά υπάρχουν σε υπερ-πολυτελείς λιμουζίνες (π.χ. BMW 7), 
ενώ τα επόμενα χρόνια θα τα δούμε και σε προσιτά μοντέλα 
(όπως στο επόμενο VW Golf). 

ÜΤα smartphones, μαζί με τη νέα μόδα των wearables (των 
έξυπνων ρολογιών), είναι κατά τους ειδικούς ένας νέος 

συνδυασμός που θα γνωρίσει μεγάλη δημοτικότητα στο άμεσο 
μέλλον. Μάλιστα, οι δυνατότητες θα είναι τόσο μεγάλες, που σε 
πρώτη φάση θα αντικαταστήσουν τα κλειδιά με την τοποθέτηση 
ενός εξωτερικού τσιπ στο κινητό του οδηγού, μέσω του οποίου θα 
κλειδώνουν-ξεκλειδώνουν οι πόρτες, ενώ θα υπάρχει και η 
δυνατότητα εκκίνησης του κινητήρα. Σε δεύτερη φάση, θα υπάρχει 
επικοινωνία του αυτοκινήτου με τη φορητή συσκευή, πάντα μέσω 
του κλειδιού −τέτοια συστήματα υπάρχουν ήδη σε εξεζητημένες 
εκδόσεις Volvo ή BMW, με ενσωματωμένη και μια μικρή οθόνη 
αφής−, προκειμένου ο οδηγός να μπορεί να ελέγξει π.χ. την 
αυτονομία ή να ενεργοποιήσει το σύστημα κλιματισμού. 
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Ο HAMILTON 
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ…

Ε
ίναι γεννηµένος νικητής, ένα φαβορί 
από κούνια; Αν δεχθούµε τη φήµη 
που θέλει τον Hamilton να παίρνει το 
µικρό του όνοµα από τον πασίγνωστο 
Ολυµπιονίκη στίβου, τότε ο 30χρονος 
Βρετανός προφανώς τα καταφέρνει 
περίφηµα. Βεβαίως όχι στον στίβο αλ-

λά στις πίστες, έχοντας κατακτήσει στην ηλικία των 30 
τον 3ο τίτλο του Παγκόσµιου Πρωταθλητή στη 
Formula 1. Πότε, όµως, ξεκίνησαν όλα για τον συ-
µπαθητικό Βρετανό; 
Ήταν κάτι παραπάνω από 10 όταν εντάχθηκε στο πρό-
γραµµα νέων οδηγών των Mercedes και McLaren. Πο-
λύ γρήγορα έγινε αντιληπτό το ταλέντο του, αφού κατέ-
κτησε τίτλους όπως αυτοί της Formula Renault (2003), 
της Ευρωπαϊκής F3 (2005) και του GP2 (ART Grand Prix 
2006). Το 2007 υπογράφει στη McLaren-Mercedes και 
τερµατίζει δεύτερος. Τον επόµενο χρόνο κατακτά τον 
πρώτο του τίτλο στη Fοrmula 1, για να συνεχίσει, λίγα 
χρόνια µετά, την επιτυχηµένη πορεία του µε δύο πρωτα-
θλήµατα (2014, 2015). Είναι ο πρώτος Βρετανός που έχει 
καταφέρει ένα σερί, φτάνοντας τους 3 τίτλους και τον sir 
Jackie Stewart. Και έπεται συνέχεια… 

Με τον φετινό τίτλο ο Hamilton 
µπαίνει σε ένα ξεχωριστό κλαµπ 
πρωταθλητών µε 3 νίκες.

Sir Jackie Stewart (1969, 1971, 1973)
Niki Lauda (1975, 1977, 1984)
Ayrton Senna (1988, 1990, 1991)
Nelson Piquet (1981, 1983, 1987)
Jack Brabham (1959, 1960, 1966)

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ο Hamilton µετακόµισε πριν από τρία 
χρόνια από την Ελβετία στο Μονακό (µεταξύ άλλων, και για λόγους 
φορολογίας). Από το 2007 έβγαινε µε τη γοητευτική Nicole Scherzinger (των 
Pussycat Dolls), µε την οποία χώρισε, έπειτα από πολλά σκαµπανεβάσµατα, 
στις αρχές του χρόνου. ∆ηλώνει φανατικός του Andy Warhol, είναι κάτοχος 
µιας LaFerrari (παρόλο που τρέχει µε Mercedes και αφεντικό τον ιδιότροπο 
Lauda) και έχει ιδιαίτερη αδυναµία σε µια AC Cobra. Αδυναµία έχει, φυσικά, 
και στις όµορφες υπάρξεις, µε τις φήµες να τον θέλουν αυτή την περίοδο 
δίπλα στην Kendal Jenner, τη γνωστή reality-star και µικρότερη αδερφή 
των Kardashian. 

æ
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ΣΤΟΝ

ΤΟ ΤΡΙΤΟ… ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ!

Αξιοσηµείωτο είναι πως ο µοναδικός team-mate που έχει συγκεντρώσει σε µία σεζόν περισσότερους βαθµούς από τον Hamilton είναι ο 
Jenson Button (το 2011, µε 270 βαθµούς έναντι 227). Για να δούµε αν ο γκρινιάρης Rosberg θα έχει και 3η ευκαιρία να διεκδικήσει το κάτι 
παραπάνω από τη νέα σεζόν…

  | NIKOΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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