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• FORD C-MAX 1.5 TDCi
• PEUGEOT 208 1.6 BlueHDi 75
• CITROEN C4 1.2 PURETECH 130

ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ 
ΓΑΛΛΙΚΟ SUVRENAULT 

KADJAR

•  Πρώτη γνωριµία µε το νέο VW Tiguan
•  Όλα τα καινούργια µοντέλα που  περιµένουµε
•  Τα πιο επιτυχηµένα µονοθέσια της Φόρµουλα 1•  Τα πιο επιτυχηµένα µονοθέσια της Φόρµουλα 1
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16  ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ VW ΤIGUAN
18  RENAULT KADJAR, ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ SUV ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ
20  ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ SUPER MERCEDES, ΤΗΝ AMG GT S
22  Η CITROEN C4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 1.200 ΒΕΝΖΙΝΗΣ
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H 300 SL είναι 

ο διάσηµος πρόγονος 

όλων των super car 

της Mercedes, 
τελευταίος 

εκπρόσωπος 

των οποίων είναι 

η AMG GT S.





Το φθινόπωρο
τα Fiat 124 Spider

Ü Το νέο Fiat 124 Spider θα είναι διαθέσιµο και στην 
Ελλάδα, σε δύο εκδόσεις και σε τιµές που για την 124 

Spider θα ξεκινούν από τα €31.000 και για την πιο πλούσια 
Luxury από τα €33.000. Και στις δύο εκδόσεις η µαλακή οροφή 
µετακινείται εύκολα και µε ελάχιστη προσπάθεια, ενώ ο 
κινητήρας είναι ο τετρακύλινδρος turbo 1.4 MultiAir, ο οποίος για 
πρώτη φορά τοποθετείται σε όχηµα µε πίσω κίνηση, αποδίδει 
140 ίππους, 240 Nm και συνδυάζεται µε ένα χειροκίνητο κιβώτιο 
6 σχέσεων. Το Abarth 124 Spider ξεκινά από τα €41.500 ή 
€43 .500  µε  αυτόµατο  κ ιβώτ ιο  κα ι  εξοπλίζετα ι  µε  τον 
τετρακύλινδρο MultiAir 1.4 που αποδίδει 170 ίππους και 250 Nm 
ροπής. Η τελική του ταχύτητα αγγίζει τα 230 χλµ./ώρα και 
επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλµ./ώρα σε 6,8 δλ.

Ανανέωση και νέοι κινητήρες για τα
Citroën C4 Picasso & Grand Picasso

Audi TT RS µε 400 άλογα και 0-100 σε 3,7΄́

Η Porsche 
718 Cayman 
µε δίλιτρο 
turbo µοτέρ

Τέλη του χρόνου
το νέο Opel Meriva

Ü Η επόµενη γενιά Meriva θα έχει ένα πιο crossover στιλ 
και ήδη δοκιµάζεται στους δρόµους…

∆ίχως να αποστασιοποιείται από τον πολυχρηστικό του χαρακτήρα, 
το επόµενο Meriva θα έχει ένα πιο crossover στιλ, µε αρκετά 
στοιχεία από το Mokka X,  καθώς και ευέλικτες επιλογές 
εξατοµίκευσης, όπως στην περίπτωση του Adam. Το OmniAuto.it 
µας δίνει µια πρώτη προσέγγιση, η οποία ευθυγραµµίζεται µε τη 
γραµµή του νέου Astra, αλλά και του νέου Insignia, που θα 
παρουσιαστεί το φθινόπωρο στο σαλόνι του Παρισιού. Προς το 
παρόν δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία αλλά είναι γνωστό πως το νέο 
Meriva θα βασίζεται στην EMP2 πλατφόρµα του οµίλου PSA, η οποία 
χρησιµοποιείται ήδη σε διάφορα µοντέλα, όπως τα Citroën C4 
Picasso και Peugeot 308. Από πλευράς κινητήρων, στη βάση θα 
υπάρχει ο τρικύλινδρος turbo των 1.000 κ.εκ. και ο ντίζελ των 1.300 
κ.εκ. που κινούν το Corsa και το Astra.
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Τα πολυχρηστικά της Citroën περνούν από το πρώτο τους facelift και
ταυτόχρονα υποδέχονται τους νέους βενζινοκινητήρες της σειράς PureTech.



Το VW Golf GTI Clubsport S 
κάνει ρεκόρ στο Nürburgring

Ü Το επετειακό για τα 40 χρόνια του VW Golf GTI, το Clubsport S, είναι 
πλέον το πιο γρήγορο προσθιοκίνητο µοντέλο παραγωγής στο 

Nürburgring, µια και πέτυχε χρόνο 7:49,21, έναντι 7:50,63 του µέχρι 
πρότινος κατόχου του ρεκόρ, Honda Civic Type-R. To Golf GTI Clubsport S, 
που κατοχύρωσε το παραπάνω ρεκόρ µε τον οδηγό αγώνων Benny 
Leuchter πίσω από το τιµόνι του, είναι µε 310 ίππους και 380 Nm –πάντα 
από τον TSI των 2.000 κυβικών– το πιο δυνατό Golf µέχρι στιγµής. 
Παράλληλα, πέρα από την ενδυνάµωσή του, οι µηχανικοί της VW µείωσαν 
το βάρος του στα 1.360 κιλά, ενώ, όπως είχαµε γράψει, οι ρυθµίσεις της 
ανάρτησής του, που µπορεί να έχει και ενεργά αµορτισέρ, έχουν γίνει στο 
Ring, µε γνώµονα το Ring. Από πλευράς επιδόσεων το νέο κορυφαίο GTI 
ολοκληρώνει το 0-100 σε 5,8 δεύτερα και η τελική του είναι 265 χλµ./ώρα, 
ενώ η συνολική παραγωγή του θα φτάσει τις 400 µονάδες.

Ανανέωση και νέοι κινητήρες για τα
Citroën C4 Picasso & Grand Picasso

ÜΣτο πλαίσιο ενός τυπικού facelift τα C4 Picasso και 
Grand Picasso αποκτούν φρέσκο παρουσιαστικό, 

µε επανασχεδιασµένο εµπρός µέρος και για πρώτη φορά 
«3D» φωτιστικά σώµατα στο πίσω µέρος. Ανάµεσα στις 
διάφορες λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται οι νέας 
σχεδίασης ζάντες  17  ιν τσών και  νέες  βαφές 
αµαξωµάτων, ενώ στο εσωτερικό υπάρχουν τρία νέα 
εξοπλιστικά πακέτα, που περιλαµβάνουν όλα τα νέα 
συστήµατα άνεσης και ασφάλειας (νέο σύστηµα 
πολυµέσων µε 7΄΄ οθόνη αφής, αυτόνοµη πέδηση, 

σύστηµα προειδοποίησης τυφλής γωνίας κ.ά.).
Εξίσου σηµαντικές είναι οι αλλαγές στην γκάµα των 
κινητήρων των δύο MPV της Citroën, όπου υπάρχουν 
δύο νέες PureTech υπερτροφοδοτούµενες εκδόσεις 
στα 1.200 κ.εκ. Η βασική αποδίδει 110 ίππους, η 
ισχυρότερη 130 ίππους, ενώ, πέρα από τα µηχανικά 
εξάρια κιβώτια, η top έκδοση διαθέτει προαιρετικά και 
αυτόµατο, µε επίσης 6 σχέσεις. Η γκάµα των ντίζελ 
κινητήρων παραµένει ως έχει στις εκδόσεις του 1.6 
BlueHDi.

Ü Αυτό  ε ίνα ι  το  π ιο  δυνατό  Aud i  TT  της 
ιστορίας, καθώς η ισχύς έχει φτάσει τα 400 

άλογα, πάντα από τον πεντακύλινδρο turbo των 
2.500 κυβικών. Κινητήριοι  τροχοί είναι  και  οι 
τέσσερις, ενώ παρουσία του αυτόµατου κιβωτίου 
διπλού συµπλέκτη µε τ ις  7 σχέσεις και  µε τη 
βοήθεια του Launch Control το 0-100 για το κουπέ 
ε ί ν α ι  υ π ό θ ε σ η  µ ό λ ι ς  3 , 7  δ λ .  Α ν τ ί σ τ ο ι χ α ,  τ ο 
ρόουντστερ χρειάζεται 2 δέκατα παραπάνω, 3,9 δλ. 
δηλαδή, ενώ και στα δύο η τελική περιορίζεται 
ηλεκτρονικά στα 250 χλµ./ώρα.
Το «παρών» δίνει και το σύστηµα Drive Select, µε τα 
4 διαφορετικά προγράµµατα λειτουργίας, µέσω του 
οποίου ο οδηγός επιλέγει  τα  χαρακτηριστ ικά 
λειτουργίας του συστήµατος διεύθυνσης,  του 

κιβωτίου και του κινητήρα, καθώς και του ήχου του 
τελευταίου. Ταυτόχρονα υπάρχουν επιλογές και σε 
ό,τι αφορά τροχούς και φρένα. Η στάνταρ είναι 
ζάντες 19 ιντσών µε λάστιχα 245/35, ενώ στα εξτρά 
υπάρχουν 20άρες ζάντες και λάστιχα 255/30, καθώς 
και η ανάρτηση RS Plus µε ενεργά αµορτισέρ και 
OLED πίσω φώτα.
Οπτικά το νέο Audi  TT RS ξεχωρίζει  από την 
ελαφρώς διαφορετική µάσκα του και τη σταθερή 
πίσω αεροτοµή, ενώ υπάρχουν και άλλα, µαρσπιέ, 
τροποποιηµένες εισαγωγές αέρα και βέβαια οι 
πάντα απαραίτητες επιγραφές.  Αντίστοιχα στο 
εσωτερικό υπάρχει στάνταρ ο ψηφιακός πίνακας 
οργάνων κα ι  τα  µπάκετ  καθ ίσµατα ,  µαζ ί  µε 
επιµέρους λεπτοµέρειες.

Ü Όπως ήταν αναµενόµενο, µετά την Boxster 
ανανεώνεται και η Cayman, που µε τη σειρά 

της αποκτά την πρόσθετη ονοµασία 718 και τους 
νέους κινητήρες. 
Αξιοσηµείωτο είναι πως για πρώτη φορά στην ιστορία 
του µοντέλου η Cayman θα είναι πιο φτηνή από την 
αντίστοιχη Boxster, µε τις τιµές της στη Γερµανία να 
ξεκινούν από τα €51.623 για τη βασική έκδοση και από 
τα €64.118 για την S (έναρξη πωλήσεων από 
Σεπτέµβριο). Τώρα, η 718 Cayman αποκτά τους νέους 
τετρακύλινδρους και υπερτροφοδοτούµενους boxer 
στα 2.000 κ.εκ. Η βασική 718 Cayman αποδίδει 300 PS 
/ 380 Nm, ενώ η ισχυρότερη έκδοση S µε το µοτέρ των 
2.500 κ.εκ. αποδίδει 350 PS / 420 Nm.

Από πλευράς επιδόσεων, η βασική 718 Cayman 
χρειάζεται 4,7 δλ. για το 0-100, µε την τελική να 
φ τ ά ν ε ι  τ α  2 7 5  χ λ µ . / ώ ρ α ,  ε ν ώ  η  έ κ δ ο σ η  S 
εξασφαλίζει την ίδια επίδοση σε 4,2 δλ. (µε το 
αυτόµατο  κ ιβώτ ιο  PDK κα ι  το  πακέτο  Spor t 
Chrono), µε το κοντέρ να τερµατίζει στα 285 χλµ./
ώρα. Οι µηχανικοί της Porsche έχουν ρυθµίσει εκ 
νέου την ανάρτηση µε µεγαλύτερης διατοµής 
αντ ιστρεπτ ικές ράβδους,  π ιο  άµεσο σύστηµα 
διεύθυνσης,  ενώ στον προαιρετικό εξοπλισµό 
ανήκουν το πακέτο Chrono, το Porsche Torque 
Vectoring (PTV) και η σπορ ανάρτηση PASM, που 
είναι χαµηλωµένη κατά 10 χλστ. στη βασική έκδοση 
και κατά 20 χλστ. στην S.
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Τα πολυχρηστικά της Citroën περνούν από το πρώτο τους facelift και
ταυτόχρονα υποδέχονται τους νέους βενζινοκινητήρες της σειράς PureTech.

Τέλη του χρόνου
το νέο Nissan Micra

Ü Το νέο Micra αναµένεται να κάνει το ντεµπούτο του τον Οκτώβριο 
στο σαλόνι του Παρισιού και να κυκλοφορήσει στην ευρωπαϊκή 

αγορά προς τα τέλη του έτους.

Το νέο Micra δοκιµάζεται ήδη στους δρόµους µε βαρύ καµουφλάζ, 
ώστε να είναι έτοιµο για το παριζιάνικο ντεµπούτο του. Ακόµη κι αν η 
εµφάνισή του δεν είναι τόσο προχωρηµένη όσο µας είχε δείξει ο 

Theophilus Chin, ακόµη και η πιο ρεαλιστική που µας παρουσιάζει το 
OmniAuto.it είναι άκρως ενδιαφέρουσα, µην έχοντας καµία σχέση µε το 
ινδικό Micra. Αυτή τη φορά οι Ιάπωνες θα δώσουν ευρωπαϊκό αέρα στο 
Micra, που θα βασίζεται στην πλατφόρµα CMF B των Renault-Nissan.
Μάλιστα, το νέο Micra θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο Flins της Renault, 
κοντά στο Παρίσι. Με το Clio (η νέα γενιά ετοιµάζεται για τα τέλη του 2017) θα 
µοιράζονται και τους ίδιους ατµοσφαιρικούς και turbo τρικύλινδρους και 
τετρακύλινδρους κινητήρες µε µηχανικά κιβώτια 5 ή 6 σχέσεων (το Micra 
µάλλον θα έχει CVT αντί του διπλόδισκου EDC που θα έχει το Clio). Από κει και 
πέρα, το εσωτερικό θα έχει οθόνη αφής, φουλ διασύνδεση, ψηφιακές ενδείξεις 
στον πίνακα οργάνων και µεγάλη προσοχή στην ποιότητα των πλαστικών.
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Από €24.950 το νέο VW Tiguan

Από €17.804 το Ford Ecosport Από €19.670
το νέο Kia Sportage

Νέα έκδοση 
Jeep Renegade Justice

ÜΗ ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τις τιµές πώλησης του νέου Tiguan. 

Το νέο Tiguan θα κάνει ποδαρικό στην ελληνική αγορά µε δύο εκδόσεις 
βενζινοκινητήρων. Η µικρότερη, 1.4 TSI µε τα 125 άλογα, κοστίζει από €24.950, ενώ 
η ισχυρότερη, των 150 ίππων (µε το σύστηµα προσωρινής απενεργοποίησης των 
κυλίνδρων), από €27.100. Η αυτόµατη έκδοση DSG-6 κοστίζει από €29.800, ενώ µε 
τετρακίνηση 4MOTION το Tiguan κοστίζει από €27.900. Σηµαντική είναι η νέα ντίζελ 
έκδοση στα 1.600 κ.εκ. που αποδίδει 115 άλογα και πωλείται από €27.500, µε 
µηχανικό εξάρι κιβώτιο και κίνηση στους µπροστινούς τροχούς. Οι εκδόσεις 2.0 TDI 
µε τα 150 άλογα κοστίζουν από €32.150, ενώ οι ισχυρότερες εκδοχές µε τα 190 
άλογα από €35.850.Το νέο Tiguan κάνει ποδαρικό στην ελληνική αγορά µε δύο 
εκδόσεις βενζινοκινητήρων. Η µικρότερη, 1.4 TSI µε τα 125 άλογα, κοστίζει από 
€24.950,  ενώ η ισχυρότερη,  των 150 ίππων (µε το  σύστηµα προσωρινής 
απενεργοποίησης των κυλίνδρων), από €27.100. Η αυτόµατη έκδοση DSG-6 κοστίζει 
από €29.800, ενώ µε τετρακίνηση 4MOTION το Tiguan κοστίζει από €27.900. 
Σηµαντική είναι η νέα ντίζελ έκδοση στα 1.600 κ.εκ. που αποδίδει 115 άλογα και 
πωλείται από €27.500, µε µηχανικό εξάρι κιβώτιο και κίνηση στους µπροστινούς 
τροχούς. Οι εκδόσεις 2.0 TDI µε τα 150 άλογα κοστίζουν από €32.150, ενώ οι 
ισχυρότερες εκδοχές µε τα 190 άλογα από €35.850.

ÜΜετά από αρκετό καιρό το µικρότερο SUV της Ford ξεκινά την 
πορεία του και στην ελληνική αγορά σε τρεις εκδόσεις 

κινητήρων.

Το Ford Ecosport διατίθεται στις βενζινοκίνητες εκδόσεις 1.0 
Ecoboost µε απόδοση 125 PS / 170 Nm και 140 PS / 180 Nm 

και τιµές πώλησης από €17.804 και €18.404 (τιµές µε απόσυρση 
+ προωθητική ενέργεια) αντίστοιχα. Όλες οι εκδόσεις είναι 
προσθιοκίνητες, συνδυάζονται µε µηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων, 
ενώ από πλευράς ντίζελ υπάρχει η 1.5 TDCi µε 95 PS / 215 Nm, 
που κοστίζει από €19.204. Το Ford Ecosport έχει µήκος 4,273 
µέτρα µε χώρο αποσκευών από 355 λίτρα.

ÜΤο νέο Sportage διατίθεται στην ελληνική αγορά µε τρεις 
κινητήρες, σε δικίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις.

Μία ακόµη αξιόλογη πρόταση έρχεται να προστεθεί σε 
όσους αναζητούν ένα SUV µε µπάνικη εµφάνιση και 

πρακτικούς χώρους. Το νέο Kia Sportage προσφέρεται 
στην 4x2 έκδοση (των 1.600 κ.εκ. µε τους 132 ίππους) 
έναντι €19.670, ενώ η turbo έκδοση (στα ίδια κυβικά και µε 
177 ίππους) κοστίζει από €29.590 στην έκδοση GT Line 
(τιµές πώλησης µε απόσυρση + προωθητική ενέργεια). H 
turbo έκδοση συνδυάζεται  και  µε τετρακίνηση (από 
€29.170), ενώ η αυτόµατη 4x4 µε το διπλόδισκο κιβώτιο 
DCT κοστίζει από €34.090. Η ντίζελ έκδοση µε το µοτέρ των 
1.700 κ.εκ. (115 άλογα) είναι αποκλειστικά προσθιοκίνητη 
και κοστίζει από €23.670.

ÜΗ νέα ε ιδ ική έκδοση Jeep Renegade Just ice 
δηµιουργήθηκε ειδικά για την επική ταινία «Batman 

vs Superman: Dawn of Justice» και κινήθηκε καταιγιστικά 
στα ικανά χέρια του ηρωικού Ben Affleck (Bruce Wayne). 
Τ ο  J e e p  R e n e g a d e  J u s t i c e  δ ι α τ ί θ ε τ α ι  µ ε  τ ο ν 
πετρελαιοκινητήρα 1.6 Mjtd απόδοσης 120 ίππων σε 
έκδοση 4x2 µε εξατάχυτο µηχανικό κιβώτιο και σε δύο 
εντυπωσιακά σκούρα εξωτερικά µεταλλικά χρώµατα. Οι 
εντυπωσιακές λεπτοµέρειες σε ποιοτικό γυαλιστερό µαύρο 
χρώµα επεκτείνονται στο σαλόνι του νέου µοντέλου. Η 
λιανική τιµή της νέας έκδοσης Renegade Justice είναι 
€23.970 µετά την ειδική έκπτωση και συµπεριλαµβάνει το 
όφελος της κρατικής απόσυρσης.

ÜH Opel ανακοίνωσε τη νέα έκδοση 1.6 BiTurbo CDTI για το πεντάθυρο Astra, 
µε τιµή πώλησης που ξεκινά από €25.500.

Η νέα έκδοση Astra 1.6 BiTurbo (κατανάλωση µεικτού κύκλου NEDC: 4,1-4,0 λτ. / 
100 χλµ., 109-106 γρ. CO2/χλµ.) επιταχύνει από στάση στα 100 χλµ./ώρα σε 8,6 

δλ. και από τα 80 στα 120 χλµ./ώρα σε 7,5 δλ., µε τελική ταχύτητα στα 220 χλµ./ώρα. 
Όπως διατείνεται η Opel, πέρα από τη µειωµένη κατανάλωση και τις βέλτιστες 
επιδόσεις, η ελαστικότητα είναι το σηµαντικό πλεονέκτηµα του νέου µοτέρ ισχύος 
160 ίππων µε µέγιστη ροπή 350 Nm από τις 1.500 σ.α.λ. Σε συνδυασµό µε το χαµηλό 
του βάρος –το νέο Opel Astra είναι µέχρι 200 kg ελαφρύτερο από το προηγούµενο 
µοντέλο– και την καλή απόκριση του γκαζιού, το BiTurbo επιταχύνει γρήγορα από 
τ ις  χαµηλές στροφές.  Σε συνεργασία µε ένα εξάρι  χειροκίνητο κιβώτιο,  ο 
τετρακύλινδρος κινητήρας µε σειραϊκή υπερτροφοδότηση δύο σταδίων ανεβάζει 
στροφές οµαλά και προοδευτικά, αποδίδοντας µέγιστη ισχύ στις 4.000 σ.α.λ.

Ντίζελ BiTurbo για το
Opel Astra µε 160 άλογα





ÜΣτην ιταλική αστυνοµία, πιο συγκεκριµένα στους καραµπινιέρους, θα υπηρετούν από 
δω και στο εξής κάποιες Alfa Romeo Giulia QV, οι οποίες φυσικά θα είναι βαµµένες 

κατάλληλα, θα διαθέτουν τους απαραίτητους φάρους και βέβαια κάποια ιδιαίτερα στοιχεία 
εξοπλισµού, όπως το τερµατικό αναζήτησης µπροστά από τον συνοδηγό, οι βάσεις για το 
κλοµπ και το σινιάλο στις πόρτες. Με την παρουσία των QV συνεχίζεται τόσο η παράδοση 
των Giulia στην ιταλική αστυνοµία όσο και αυτή των γρήγορων µοντέλων, καθώς οι Ιταλοί 
αστυνοµικοί διαθέτουν µέχρι και Lamborghini Huracan, που αντικατέστησαν τις αντίστοιχες 
Gallardo. Από την άλλη, είναι δεδοµένο πως οι Giulia που θα παραδοθούν στις ιταλικές 
αρχές θα είναι λίγες, µια και είχε προηγηθεί, όπως είχαµε γράψει, συµφωνία µε τη Seat για 
έναν µεγάλο αριθµό Leon, τα οποία µάλιστα θα διαθέτουν και θωράκιση.

ÜΟι φήµες για µια ανοιχτή LaFerrari ξεκίνησαν από την 
εποµένη της επίσηµης παρουσίασης της κουπέ, 

κορυφώθηκαν και  τελικά επιβεβαιώθηκαν από τον 
επικεφαλής του οµίλου FCA αλλά και της Ferrari, Sergio 
Marchionne, σε συνέντευξή του στο automobilemag.com. 
Παράλληλα, από τον Μάρτιο είχε κυκλοφορήσει στο 
Facebook µια φωτογραφία από την privé παρουσίαση στους 
εν δυνάµει κατόχους της. Η LaFerrari Spider, λοιπόν, που 
αναµένεται το 2017, θα διαθέτει, σύµφωνα και µε την 
παράδοση της Ferrari, ένα αφαιρούµενο τµήµα οροφής, ενώ 
και πάλι το ύψος της παραγωγής της θα είναι εξαιρετικά 
περιορισµένο. Φυσικά οι Ιταλοί δεν θα δυσκολευτούν να 
βρουν αγοραστές, ενώ υπάρχει σοβαρό ενδεχόµενο να 
έχουν ήδη πουληθεί όλες. Πάντως, ένας απ’ όλους, που 
θεωρεί σίγουρη την απόκτησή της,  βιάζεται  να την 
ξεφορτωθεί, για να φορτώσει αντίστοιχα τον τραπεζικό του 
λογαριασµό. Έτσι, ήδη έχει βάλει αγγελία στο γνωστό 
γερµανικό site mobile.de για να την πουλήσει έναντι 5,1 
εκατ. ευρώ. Φυσικά δεν φαίνεται ο ίδιος αλλά µια εταιρεία 
που είναι µόλις λίγους µήνες µέλος στο site, ενώ αναφέρεται 
ρητά ότι η παράδοση θα γίνει έξι µήνες µετά την παραγγελία. 
Προφανώς του ανθρώπου που την έχει κλείσει.

ÜΠρόκειται κυριολεκτικά για ένα και µοναδικό one-off 
επιµηκυµένο A8, που φτάνει σε µήκος τα 6,36 µέτρα 

και προσφέρει όλα τα κοµφόρ µιας σούπερ λιµουζίνας!
Με µεταξόνιο στα 4,22 µέτρα (όσο ένα µικροµεσαίο hatchback), 
το εξάπορτο Audi A8 έχει επιµηκυνθεί µε την προσθήκη έξτρα 
αλουµινίου και ειδικών µορφοδοκών, ώστε να διασφαλιστεί η 
σχετική δυσκαµψία ενός τόσο µακριού σασί. Στην οροφή 
υπάρχει ένα τεράστιο πάνελ µήκους 2,4 µέτρων, ώστε οι 
επιβάτες στις τρεις σειρές καθισµάτων (ανεξάρτητα στις πίσω, 
πλήρως ηλεκτροκίνητα, µε µασάζ, tablet, ψυγειάκι κ.λπ.) να 
έχουν θέα στον ουρανό.

Το συνολικό βάρος φτάνει τα 2,418 κιλά και για την κίνηση του 
A8 των XXL διαστάσεων φροντίζει ένας εξακύλινδρος 
τρίλιτρος ντίζελ των 310 ίππων µε τη ροπή στα 440 Nm. Για 
λόγους εντυπωσιασµού η Audi δίνει το 0-100 στα 7,1 δλ., αν 
και κανείς από τους επιβαίνοντας δεν θα επιθυµεί να το 
διαπιστώσει. Το σύστηµα πέδησης και αρκετές άλλες 
«ενισχύσεις» έρχονται από το S8, υπάρχει τετρακίνηση και 
αυτόµατο 8άρι κιβώτιο. Η Audi δεν λέει για ποιον προορίζεται 
αυτό το A8L αλλά σύµφωνα µε τις φήµες το έχει παραγγείλει 
η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας για τον εορτασµό της 
25ης επετείου του King Harald.

Πούλησε µία
LaFerrari Spider
πριν καν την αποκτήσει!

Ένα µοναδικό Audi A8L µε έξι πόρτες!

Η Alfa Romeo Giulia στην υπηρεσία των καραµπινιέρων
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ÜΜε ποιο απ’ όλα τα αυτοκίνητα που έχει κυκλοφορεί ο Bill Gates 
της Microsoft; Πόσο συχνά αλλάζει όχηµα ο Jeff Bezos της 

Amazon; Ο Mr Facebook γουστάρει τα super cars; Οι απαντήσεις σε 
όλα αυτά τα ερωτήµατα και σε πολλά ακόµη ακολουθούν.
Ο Bill Gates, λοιπόν, µπορεί να έχει πολλά αυτοκίνητα, ωστόσο δεν αλλάζει 
µε τίποτα την Porsche 959, µε την οποία κυκλοφορούσε πριν καν πάρει 
έγκριση τύπου για τις ΗΠΑ.
Ο Jeff Bezos µάλλον δένεται συναισθηµατικά µε το αυτοκίνητό του ή απλώς 
δεν δείχνει κανένα απολύτως ενδιαφέρον, καθώς µετακινείται µε ένα 
Honda Accord του 1996.
Αντίθετα, στον Mark Zuckerberg, τον κ. Facebook, δεν αρέσουν µόνο τα 
super cars αλλά και τα hyper, γι’ αυτό και τελευταία οδηγεί µια Pagani 
Huayra, ενώ ο έτερος ιδρυτής του διάσηµου social media, Dustin 
Moskovitz, αρκείται σε ένα VW Golf, αν και συνήθως προτιµά το ποδήλατό 
του. O Larry Ellison της Oracle έχει ένα Lexus, όχι όµως όποιο κι όποιο 
αλλά το σπάνιο LFA, ενώ ο Michael Dell της οµώνυµης εταιρείας 
κυκλοφορεί µε µια Porsche Carrera GT. Ή µε ένα Hummer H2.
O Elon Musk είναι κάτοχος και µιας Jaguar Ε-Type του 1967, ενώ 
αυτοκίνητα της εταιρείας του, της Tesla, οδηγούν τα αφεντικά της Google, οι 
Larry Page και Sergey Brin, οι οποίοι άλλωστε έχουν επενδύσεις και σε 
αυτήν. Ο πρώτος ένα Roadster και ο δεύτερος ένα Model X. Model S έχει ο 
Sean Parker του Napster, µαζί µε ένα Audi S5, ενώ ο Evan Spiegel του 
Snapchat κυκλοφορεί µε Ferrari 599. Σαφώς πιο προσγειωµένοι ο Tim 
Cook της Apple, που έχει µια BMW σειρά 5, και ο πρώην διευθυντής της 
Microsoft, Steve Ballmer, που οδηγεί ένα υβριδικό Ford Fusion.

ÜΜετά τις φωνητικές εντολές, η νέα τάση που προωθούν 
οι ειδικοί είναι οι εντολές µε χειρονοµίες, δίχως ο 

οδηγός να παίρνει τα χέρια του από το τιµόνι.
Η Continental δεν είναι γνωστή µόνο ως ένας από τους 
µεγαλύτερους κατασκευαστές ελαστικών, αλλά και για το τµήµα 
έρευνας και εξέλιξης που διαθέτει, καθώς και ως ένας από τους 
βασικούς προµηθευτές εξαρτηµάτων. Πρόσφατα παρουσίασε ένα 
καινοτόµο τιµόνι, το οποίο αναγνωρίζει τέσσερις συγκεκριµένες 
κινήσεις των χεριών, σχετικά µε τη ρύθµιση του συστήµατος 
πλοήγησης, την επιλογή εφαρµογών (apps) και µουσικής, την 
απάντηση κλήσεων και τον έλεγχο του υπολογιστή ταξιδίου. 
Αξιοσηµείωτο είναι πως η BMW 7 είναι από τα πρώτα αυτοκίνητα 
µε έλεγχο µέσω χειρονοµιών (gesture control). Για να δούµε αν 
στο µέλλον θα δούµε το πρωτότυπο τιµόνι σε κάποιο µοντέλο 
παραγωγής…

ÜH νέα Playmate 2016 ποζάρει περήφανη µπροστά στο 
νέο της αυτοκίνητο. Βλέπετε, τα αγαθά κόποις κτώνται 

(και πιο εύκολα αποκτώνται).
Στο πλαίσιο της προβολής του νέου 124 Spider που λανσάρεται 
αυτό το καλοκαίρι στις ΗΠΑ, η Fiat ανέλαβε τις µελλοντικές 
µετακινήσεις της νέας Playmate. Πέραν τούτου, η γοητευτική 
Eugena Washington θα λάβει και το χρηµατικό έπαθλο των 
100.000 δολαρίων, έτσι, για τα έξοδα κίνησής της. Πάντως, 
πιστεύουµε πως η σωστή φωτογράφηση δίπλα σε ένα topless 
αυτοκίνητο θα ήταν µε ένα topless µοντέλο. Ποιος ξέρει, ίσως 
στην FCA να σχεδιάζουν κάτι πιο… αποκαλυπτικό µε την 
έκδοση Abarth!

H Continental παρουσιάζει 
ένα τιµόνι… αφής!

Τι βραβείο πήρε το «κουνελάκι»
της χρονιάς;

Τι αυτοκίνητα προτιµούν οι µεγιστάνες του ψηφιακού κόσµου;
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ÜΈχοντας πραγµατοποιήσει µία εξαιρετικά επιτυχηµένη πορεία το 2015, η Renault έ-
σπασε ακόµη ένα ρεκόρ την προηγούµενη χρονιά, παράγοντας 3,3 εκατ. κινητήρες.

Με αιχµή του δόρατος τους υπερτροφοδοτούµενους κινητήρες βενζίνης TCe και τους επί-
σης υπερτροφοδοτούµενους κινητήρες Diesel dCi, η Renault βρίσκεται σταθερά στην πρώ-
τη γραµµή των εξελίξεων. Η αναγνωρισµένη αξία των κινητήρων της Renault, τόσο από το 
κοινό όσο και από άλλους κατασκευαστές αυτοκινήτων, όπως η Mercedes Benz, η Nissan, 
η Infiniti και η Opel, που τους χρησιµοποιούν στα µοντέλα τους, είχε σαν αποτέλεσµα µία ι-
διαίτερα εντυπωσιακή αύξηση στην παραγωγή κινητήριων συνόλων. Συγκεκριµένα, η πα-
ραγωγή κινητήρων της Renault για το 2015 άγγιξε τις 3,3 εκατ. µονάδες, αριθµός αυξηµένος 
κατά 22% σε σχέση µε τον αντίστοιχο για το 2014. Από το σύνολο των κινητήρων που κατα-
σκευάστηκαν, οι 2,8 εκατ. τοποθετήθηκαν σε µοντέλα του Groupe Renault, ενώ οι υπόλοι-
ποι 500.000 σε µοντέλα άλλων κατασκευαστών. Ο µεγαλύτερος όγκος κινητήρων παράχθη-
κε στη Γαλλία (Seine-Maritime) και στην Ισπανία (Valladolid).

ÜΗ Nissan σηµείωσε την καλύτερη επίδοση πωλήσεων επί ευρωπαϊκού εδά-
φους στην ιστορία της!

Για το οικονοµικό έτος 2015 (που έληξε στις 31 Μαρτίου), ο συνολικός όγκος πωλήσεων 
της Nissan έφτασε στη ∆. Ευρώπη τα 621.910 αυτοκίνητα, σηµειώνοντας αύξηση 9,4% 
σε σχέση µε το 2014, όντας το υψηλότερο νούµερο πωλήσεων στην ιστορία της.
Καταλυτική επίδραση στην αύξηση των πωλήσεων της Nissan στη Γηραιά Ήπειρο έχει 
η γκάµα των crossover της φίρµας, µε τα Qashqai, Juke και X-Trail να αποτελούν την 
αιχµή του δόρατος στον χάρτη των πωλήσεων. Επιπλέον, το άρτι αφιχθέν νέο NP300 
NAVARA αρχίζει να ενισχύει σηµαντικά τις πωλήσεις της µάρκας, όπως και το οικογε-
νειακό hatchback Pulsar, που σηµειώνει µια αξιόλογη πορεία. Το Qashqai σηµειώνει 
τον µεγαλύτερο όγκο πωλήσεων, µε πάνω από 250.000 (για το 2015).
Στην Ελλάδα, η Nissan βρίσκεται πρώτη στις ταξινοµήσεις επιβατικών αυτοκινήτων για 
το 1ο τρίµηνο του 2016, ενώ ειδικά για τον Μάρτιο σηµείωσε πρωτιά, µε µερίδιο αγοράς 
19,7% και 1.245 αυτοκίνητα, µε δεύτερη την Toyota, µε µερίδιο 8,5% και 535 αυτοκίνητα 
αντίστοιχα. Επιπλέον, το Qashqai στην ελληνική αγορά είναι το πρώτο σε πωλήσεις 
µοντέλο στην κατηγορία C και για το 1ο τρίµηνο του 2016, µε 500 ταξινοµήσεις.

ÜΗ Volvo Car Hellas ανακοινώνει ότι ο κ. ∆ονάτος ∆ήµου αναλαµβάνει άµεσα κα-
θήκοντα διευθυντή πωλήσεων της εταιρείας.

Ο κ. ∆ήµου ουσιαστικά προέρχεται από τη σουηδική µάρκα, έχοντας διατελέσει για 
περισσότερο από µία δεκαετία Volvo Brand Manager στην εισαγωγική εταιρεία-διανοµέα 
της Volvo Cars στην Κύπρο. Υπό τη διεύθυνσή του η Volvo γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη στην 
Κύπρο, αυξάνοντας σηµαντικά το µερίδιό της τόσο στην premium κατηγορία όσο και στην 
αγορά αυτοκινήτου γενικότερα. Ο κ. Γιάννης Πετούλης, πρόεδρος και διευθύνων 
σύµβουλος της Volvo Car Hellas, µε την ευκαιρία δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζουµε στην 
εταιρεία µας ένα νέο στέλεχος µε µεγάλη εµπειρία, σφαιρική γνώση και καταγεγραµµένη 
αγάπη για τη µάρκα και είµαι σίγουρος ότι µε τη συµβολή του η ανάπτυξη της Volvo στην 
Ελλάδα θα συνεχιστεί απρόσκοπτη. Το 2016 είναι µία πολύ σηµαντική χρονιά για τη Volvo 
τόσο στη χώρα µας όσο και διεθνώς, µε το λανσάρισµα του S90, του νέου µας µεγάλου 
σεντάν, προ των πυλών και του V90, της sport-wagon έκδοσής του, να ακολουθεί µετά το 
καλοκαίρι. Αναµφίβολα, ο ερχοµός του ∆ονάτου στη Volvo Car Hellas γίνεται σε µία 
συναρπαστική περίοδο για τη µάρκα!».

ÜΤο στέισον της Opel περνά στη 10η γενιά του έχοντας δώσει λύσεις από την 
εποχή του Kadett όχι µόνο στις οικογένειες αλλά και στους… επαγγελµατίες!

Οι πωλήσεις 24 εκατοµµυρίων και πλέον Opel Kadett και Opel Astra σηµατοδοτούν έναν 
εντυπωσιακό αριθµό και παράλληλα ένα αξιοσηµείωτο επίτευγµα. Στοιχίζοντας το ένα 
αυτοκίνητο πίσω από το άλλο, όλα τα συµπαγή µοντέλα Opel που έχουν κατασκευαστεί 
µέχρι τώρα θα ξεπερνούσαν τη µαγική ένδειξη των 100.000 χιλιοµέτρων και θα 
δηµιουργούσαν µια σειρά αυτοκινήτων που θα µπορούσαν να κυκλώσουν τον Ισηµερινό 
δυόµισι φορές. Η ιστορία των στέισον της Opel ξεκίνησε µε το Kadett A Caravan το 1963. Η 
Opel παρουσίασε το πρώτο συµπαγές της station wagon και γρήγορα έγινε ηγέτης της 
αγοράς σε αυτή την κατηγορία. Από τότε και µετά, ένα αυτοκίνητο µε την πρακτικότητα ενός 
van περιλαµβανόταν σε κάθε νέα γενιά Kadett και Astra. Το Astra H (2004-2010) ήταν το 
τελευταίο που έφερε το όνοµα Caravan, καθώς στην πορεία τα station wagons 
µετεξελίχθηκαν σε σύγχρονα µέσα lifestyle. Τώρα, η Opel ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην 
ιστορία του best seller της – συνεχίζοντας την ιδέα του «εκδηµοκρατισµού» καινοτοµιών 
από µεγαλύτερες και ακριβότερες κατηγορίες και συνδυάζοντάς τες µε µια εκφραστική, 
δυναµική σχεδίαση.

Ρεκόρ παραγωγής στους κινητήρες

Ρεκόρ πωλήσεων για τη Nissan 
στη ∆. Ευρώπη

Νέος διευθυντής πωλήσεων 
στη Volvo Car Hellas

Νέο Opel Astra Sports Tourer
µε κληρονοµιά 53 ετών
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ÜΤο νέο πρόγραµµα Welcome FREEDOM από τη Mercedes-Benz περιλαµβάνει ένα 
ολοκληρωµένο σύνολο υπηρεσιών διάρκειας 5 ετών από την αγορά του οχήµατος 

και ταυτόχρονα αναβάθµισής του µε πακέτο εξοπλισµού σε µοναδικές, προνοµιακές τιµές. 
Πρόκειται για ένα µοναδικό πρόγραµµα που προσφέρει: 5 χρόνια εγγύηση + 5 χρόνια 
service + 5 χρόνια διασφάλιση κινητικότητας Mobilo + αναβάθµιση εξοπλισµού.
5 Xρόνια Εγγύηση: Κερδίστε 3 επιπλέον χρόνια σιγουριάς και ασφάλειας µετά τη λήξη της 
διετούς εργοστασιακής εγγύησης, µε το πρόγραµµα επέκτασης εγγύησης Basic, που καλύ-
πτει τη δαπάνη αποκατάστασης µηχανικών και ηλεκτρικών βλαβών. Η επισκευή του οχή-
µατος γίνεται στα Εξουσιοδοτηµένα Συνεργεία Mercedes-Benz στην Ελλάδα αλλά και στην 
Ευρώπη, διασφαλίζοντας, µέσω του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας, την άριστη κατάσταση 
του οχήµατος, ενδυναµώνοντας ταυτόχρονα τη µεταπωλητική του αξία.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσµο: 
www.mercedes-benz.gr/welcomefreedom

ÜΑπό τεχνικής και οπτικής πλευράς, οι προβολείς µε 84 φωτοδιόδους φωτίζουν µε 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε κατάσταση, προσφέροντας αυξηµένη ασφάλεια 

χάρη στα αντιθαµβωτικά φώτα πορείας και λειτουργικότητα χάρη στο ευέλικτο σχήµα…
Στις αρχές Ιανουαρίου η νέα Mercedes-Benz E-Class έκανε την εµφάνισή της στο 
Detroit Auto Show. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην πρώτη παρουσίαση των προβολέ-
ων MULTIBEAM LED µε τρεις σειρές φωτοδιόδων – µία εξέλιξη σε συνεργασία µετα-
ξύ των Daimler AG και HELLA, ειδικού στον φωτισµό και στα ηλεκτρονικά. Συνολικά 
84 αυτόνοµα LED σε κάθε προβολέα ελέγχουν την κατανοµή φωτός ανάλογα µε την 
κυκλοφορία, τις καιρικές συνθήκες και άλλες παραµέτρους. Το ενσωµατωµένο προ-
σαρµοζόµενο σύστηµα High Beam Assistant Plus εξασφαλίζει ότι τα φώτα πορείας 
µπορούν να χρησιµοποιούνται συχνότερα, µε αποτέλεσµα εξαιρετική ασφάλεια και 
άνεση. Ο σχεδιασµός των προβολέων όρισε νέα πρότυπα στον χώρο και βραβεύτηκε 
µε το Red Dot Award.

ÜΗ είσοδος της Schaeffler Automotive Aftermarket Ελλάδας στον χώρο του διαδι-
κτύου έγινε πραγµατικότητα!

Η Schaeffler Ελλάδας δηµιούργησε τον Απρίλιο του 2016 τη νέα ιστοσελίδα της, www.
schaeffler-aftermarket.gr. ∆ιαδραστικότητα, πληρότητα περιεχοµένου, ευχρηστία, ταχύτητα 
και αναβαθµισµένη αισθητική αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του διαδικτυακού 
ιστοτόπου της Schaeffler στην ελληνική γλώσσα. Η ιστοσελίδα αναδεικνύει τη δηµιουργική 
φυσιογνωµία της εταιρείας προσφέροντας έγκυρη και ειδική γνώση σε ό,τι αφορά τόσο τα 
προϊόντα και τη χρήση τους όσο και την ίδια τη Schaeffler και τη δράση της. ∆ιαθέτοντας 
αξιοπιστία και ασφάλεια, η ιστοσελίδα απευθύνεται αφενός σε διανοµείς ανταλλακτικών 
αυτοκινήτου και συνεργεία και αφετέρου στο ευρύτερο κοινό µε άµεσο ενδιαφέρον για τον 
συγκεκριµένο κλάδο.

ÜΗ επέλαση της Jeep στην Ευρώπη συνεχίζεται εντυπωσιακά, µε τις πωλήσεις να 
πετυχαίνουν απόλυτο ιστορικό ρεκόρ και τον καλύτερο µήνα στην ιστορία της 

µάρκας, µε διψήφια ποσοστά ανάπτυξης πωλήσεων σε όλες τις χώρες. Έτσι, λοιπόν, το 
πρώτο τρίµηνο του 2016 η Jeep πούλησε 26.406 αυτοκίνητα, καταγράφοντας αύξηση 22,5% 
σε σχέση µε το ίδιο διάστηµα του 2015. H εντυπωσιακή πορεία της Jeep στην ευρωπαϊκή 
αγορά έχει ηγέτη το νέο Jeep Renegade, που µε 19.159 ταξινοµήσεις (+51,25%) για το 
πρώτο τρίµηνο πέτυχε την καλύτερη επίδοση από την παρουσίασή του, η οποία αναλογεί 
στο 72% των συνολικών πωλήσεων της µάρκας. Το ελληνικό «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 
2016» Jeep Renegade, ο ηγέτης των επιδόσεων στα πολυτελή compact SUV, διατίθεται σε 
τετρακίνητες και δικίνητες εκδόσεις µε εντυπωσιακά οικονοµικούς και ισχυρούς κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου από τα 1.400 µέχρι τα 2.000 κυβικά και µπορεί να αποκτηθεί σε 
πρόγραµµα που περιλαµβάνει 5 χρόνια άτοκη χρηµατοδότηση, 5 χρόνια δωρεάν service, 5 
χρόνια οδική βοήθεια και µε δώρο το bonus της απόσυρσης..

Welcome FREEDOM: To νέο 
πρόγραµµα της Mercedes-Benz

Προβολείς MULTIBEAM LED 
από τη HELLA

Νέα ιστοσελίδα της Schaeffler 
στα ελληνικά!

Ρεκόρ πωλήσεων για την Jeep 
στην Ευρώπη
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ΤΙ ΚΑΛΟ 
ΘΑ ∆ΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 

ΜΗΝΕΣ;
ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΙΟ 
ΠΕΡΑ, ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΘΑ ΚΥ-
ΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΡΚΕ-
ΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΜΑΘΕΤΕ ΠΟΙΑ.

ABARTH
124 Spider: Ο 
σκορπιός επιστρέ-
φει µέσα στον Νο-
έµβριο. Το καλο-
καίρι και το ανανε-
ωµένο 500άρακι 
µε περισσότερη 
δύναµη.

AUDI
A3: Ανανέωση για την γκάµα του Α3 µε νέο 1.000άρη TFSI.
A4 Allroad: Το καλοκαίρι ένα A4 που τα κάνει σχεδόν όλα, 
αλλά κοστίζει όσο ένα Volvo XC60.
R8 Spyder: Την ίδια εποχή φτάνει και η ώρα της ανοιχτής 
εκδοχής του γερµανικού supercar.
Q2: Πρεµιέρα για το µικρότερο Q της Audi τον Νοέµβριο, κό-
ντρα κυρίως στο Juke και στα µικρά crossover.
Q5: Προς τα τέλη του έτους θα παρουσιαστεί το νέο µεσαίο 
SUV της µάρκας.
TT RS, S4 Avant, RS4 Avant, SQ7: Αν σας ενδιαφέρει κάποιο 
από αυτά, καλύτερα να ανατρέξετε πρώτα στον τιµοκατάλογο.

ALFA ROMEO
Giulia: Το φθινόπωρο οι Ιταλοί θα λανσάρουν επιτέλους την 
Giulia, αρχικά µόνο µε ντίζελ κινητήρες (εκτός από την QV).
Mito: Ναι, προς τα µέσα του 2016 θα εµφανιστεί ο ανανεω-
µένος αντίπαλος του Audi A1.
Giulietta: Λανσάρισµα για τη γοητευτική Alfa µετά από ένα 
εντελώς διακριτικό facelift και ένα διπλόδισκο κιβώτιο στις 
ντίζελ εκδόσεις.

BMW
Χ2: Τ παζλ θα συµπληρωθεί τέλη του 2016, από του χρόνου 
η X3. Άλλος για X;
3 GT: Ανανέωση και για την ανύπαρκτη στη χώρα µας εκ-
δοχή της «τριάρας».
M2, Μ4 GTS: Θα ανεβάσουν το θερµόµετρο από το καλο-
καίρι.
Ζ5: Προς τα τέλη του 2016 θα παρουσιαστεί η διάδοχος της 
Z4, σε συνεργασία µε την Toyota.

CITROΕN
C3: Η γαλλική εταιρεία επιστρέφει το φθινόπωρο µε το σικ C3 

στα supermini.
C4 Picasso & Grand 

Picasso: Λανσάρισµα από 
τον Σεπτέµβριο µε νέ-

ους PureTech κινη-
τήρες.

FIAT
Tipo: Για να δούµε αν η ιταλική εταιρεία θα καταφέρει να δια-
τηρήσει έναν καλό… τύπο το 2016. Το σεντάν θα ενισχυθεί µε 
τα στέισον και hatchback, από το φθινόπωρο.
124 Spider: Το Mazda MX-5 είναι άγνωστο 
αν θα κυκλοφορήσει στη χώρα 
µας, γι’ αυτό υπάρχει και το 
124 της Fiat! Με turbo κινη-
τήρες, από το φθινόπωρο.

FORD
Focus RS: Το τετρακίνητο RS κοντοζυγώνει, στην τιµή των 
€45.030. Όποιος προλάβει, πρόλαβε!
Focus Electric: Στον αντίποδα, το πράσινο ηλε-
κτρικό Focus θα το δούµε προς τα τέλη του 
2016. Ίσως και λίγο αργότερα.
Edge: Για πρώτη φορά το Edge πατάει 
στην Ευρώπη, από τους επόµενους µήνες.
EcoSport: Το ταξίδι του µικρού SUV µπο-

ρεί να ήταν µακρύ, αλλά τελικά έφτασε αυτές τις µέρες και στη 
χώρα µας. Τιµή από 19.940€.
Kuga: Με νέους κινητήρες, το δηµοφιλές Kuga θα σκάσει µύ-

τη µε τα πρωτοβρόχια.
Fiesta ST200: Ένα από τα αγαπηµένα µας pocket-rocket 

γίνεται ακόµη ισχυρότερο. Μέσα στο καλοκαίρι.
GT: Το σαγηνευτικό GT των 600 αλόγων θα 

θέλαµε να το δούµε από κοντά, έστω και 
εκτός συνόρων. Dream on!

BUGATTI
Chiron: Το κο-
ρυφαίο 
hypercar θα 
φτάσει 
στους… µνη-
στήρες του α-
πό το φθινό-
πωρο.

ASTON 
MARTIN
DB11: Με νέο V12, 
600 ίππους και 0-
100 σε 3,9 δλ., ο α-
ντικαταστάτης της 
DB9 ίσως κάνει 
µεγαλύτερο πάτα-
γο από το Spectre.

στα supermini.
C4 Picasso & Grand 

Picasso:
τον Σεπτέµβριο µε νέ-

ους PureTech κινη-
τήρες.

στα supermini.στα supermini.
C4 Picasso & Grand 

Picasso:
τον Σεπτέµβριο µε νέ-

ους PureTech κινη-
τήρες.

BENTLEY
Bentayga: Τους 
επόµενους µήνες 
ξεκινούν οι παρα-
δόσεις του πρώ-
του SUV της 
Bentley. Μέσα 
στο έτος και ένα 
σπορ µοντέλο.

FERRARI
GTC4Lusso, 
F12tdf: Το 
φθινόπωρο 
περιµένουν 
πώς και πώς 
τα πελατάκια 
της Ferrari για να αποκτήσουν το αγαπηµένο τους παιχνίδι. 
Η Dino πάει για το 2018.

HYUNDAI
Tucson: Έρχε-
ται το Tucson 
µετά την ανα-
προσαρµογή 
και την σταδια-
κή ανάληψη 
της νέας αντι-
προσώπευσης της µάρκας στη χώρα µας.

KIA
Sportage: Ξεκίνησε η διάθεση του κορεατικού SUV µε 

τιµές από €19.670 και νέα 
turbo 4x4 έκδοση µε 177 
άλογα και αυτόµατο DCT 
κιβώτιο.
Niro: Ενδιαφέρον crossover 
µε υβριδική τεχνολογία από 
το φθινόπωρο.

τα στέισον και hatchback, από το φθινόπωρο.
 Το Mazda MX-5 είναι άγνωστο 

αν θα κυκλοφορήσει στη χώρα 
µας, γι’ αυτό υπάρχει και το 
124 της Fiat! Με turbo κινη-
τήρες, από το φθινόπωρο.

 Στον αντίποδα, το πράσινο ηλε-
κτρικό Focus θα το δούµε προς τα τέλη του 

 Για πρώτη φορά το Edge πατάει 
στην Ευρώπη, από τους επόµενους µήνες.

Το ταξίδι του µικρού SUV µπο-

τη µε τα πρωτοβρόχια.
Fiesta ST200: 

γίνεται ακόµη ισχυρότερο. Μέσα στο καλοκαίρι.
GT: 

θέλαµε να το δούµε από κοντά, έστω και 
εκτός συνόρων. Dream on!

HONDA
Civic: Το τρέχον έτος οι Ιάπωνες θα κινηθούν µε τα HR-V 
και Jazz. Νέο Civic από του χρόνου µε turbo κινητήρες.
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LAMBORGHINI
Aventador: H SV εκ-
δοχή της και σε 
roadster.
Centenario: Σαράντα 
αυτοκίνητα έναντι 
περίπου 2 εκ. ευρώ 
έκαστο. Η Urus πάει 
από το 2018.

MERCEDES-BENZ
E-Class: Η νέα γενιά κυκλοφορεί ήδη και στη χώρα µας 
µε ηµιαυτόνοµα συστήµατα οδήγησης.
C-Cabrio: Αν η C-Coupé είναι όµορφη, η κάµπριο θα είναι 
πανέµορφη. Από το καλοκαίρι.
CLA: Ώρα για facelift προς τα µέσα της χρονιάς.
SLC: Ένας κούκος έφερε την άνοιξη! O αντικαταστάτης της 
SLK και µε 1.600άρη κινητήρα!

NISSAN
Navara: Το νέο εργαλείο για την αγροτιά διατίθεται ήδη.

Micra: Ολοκαίνουρια 
γενιά ευρωπαϊκών –
και όχι ινδικών– προ-
διαγραφών στα τέλη 
του 2016.
Juke: Νέα γενιά µε 
πλουσιότερη τεχνολογία.

PEUGEOT
2008: Το φρε-
σκαρισµένο αι-
σθητικά 
crossover θα 
κυκλοφορήσει 
το καλοκαίρι. 
Το 3008 από το 
νέο έτος.

SEAT
Leon: Μια µικρή 
ανανέωση προς 
τα τέλη του έτους, 
νέα γενιά το 2018, 
νέο Ibiza το 2017.
Ateca: Κοντά στο 
φθινόπωρο θα 
δούµε το πρώτο SUV της µάρκας.

VOLKSWAGEN
Tiguan: Με αγάπη και 
µεγαλύτερους χώ-
ρους, το SUV της VW 
έχει φτάσει ήδη. ∆ιατί-
θεται από 24.950€.
Golf: Νέα γενιά και 
νέας γενιάς TSI, τέλη 
του 2016.

PORSCHE
718 Boxster & 718 Cayman: Μέσα του έτους µε 4-κύλινδρο 
ενδιαφέ-
ρον.
Panamera: 
Νέο κεφά-
λαιο στα 
µεγάλα σα-
λόνια.

SSANGYONG
Tivoli XLV: Η µα-
κρύτερη και πιο 
πρακτική εκδοχή 
του Tivoli αναµένε-
ται αρχές καλοκαι-
ριού. αρχές καλο-
καιριού, µε τιµή α-
πό 19.220 ευρώ.

TOYOTA
Prius: Υβριδική 
κυριαρχία µε ι-
διαίτερο περιτύ-
λιγµα. Από το 
φθινόπωρο.
C-HR: Λανσάρι-
σµα του Juke 
της Toyota µετά το ντεµπούτο του στη Γενεύη.

SUBARU
Impreza: Με νέα 
πλατφόρµα, από το 
2017. ∆ύσκολη πο-
ρεία στην Ευρώπη 
δίχως νέα µοτέρ…

VOLVO
S90: Το ευρωπαϊ-
κό λανσάρισµα έ-
χει ξεκινήσει, το 
περιµένουµε αυτό 
το καλοκαίρι.
V90: Η όµορφη 
στέισον εκδοχή 
του S90 θα κυκλο-
φορήσει προς τα τέλη του έτους.
V40/XC40: Η νέα γενιά του δηµοφιλούς µοντέλου θα λανσα-
ριστεί στις αρχές του 2017 µαζί µε µία καθαρά SUV εκδοχή.

LEXUS
LC 500: Ο α-
ντικαταστάτης 
του LFA εν-
θουσιάζει α-
κόµη και 
τον… µπάρ-
µπα απ’ το Α-
µέρικα. Στα µέρη µας κοµµατάκι δύσκολο να το δούµε...

MASERATI
Levante: Αρχές 
του έτους θα 
παρουσιάσουν 
επιτέλους το 
πρώτο τους 
SUV οι Ιταλοί. 

ΜΙΝΙ
Convertible: Έρχεται 
το κάµπριο µέσω Γε-
νεύης αυτές τις µέρες.
Countryman: Μεγα-
λύτερο σε όλα του, 
προς τα τέλη του 2016.

SUZUKI
Baleno: Η Suzuki χο-
ρεύει… µπαλένο µε ένα 
ισορροπηµένο µοντέλο 
στα supermini. Του 
χρόνου έρχεται και το 
νέο Ignis.

SKODA
Kodiaq: Το µεγαλύτερο 
επταθέσιο SUV θα τοπο-
θετείται πάνω από το 
Yeti. Προς τα τέλη του έ-
τους.

OPEL
Astra Sports Tourer: H στέι-
σον εκδοχή του Astra, όταν 
ανέβει ο υδράργυρος.
Insignia: Θα έχει και 1.000ά-
ρη κινητήρα, λανσάρισµα 
προς τα τέλη του έτους.
Meriva: Νέα γενιά προς τα τέλη του έτους µε crossover στιλ.
Mokka X: Καλοκαίρι µε ανανεωµένο Mokka και Χ-σχεδίαση.

RENAULT
Kadjar: Εντός του µήνα θα ξεκινή-
σει το λανσάρισµα ενός ολοκαίνου-
ριου και πολλά υποσχόµενου SUV.
Megane: Νέος παίχτης στα µικρο-
µεσαία hatchback, θα κυκλοφο-
ρήσει εντός του καλοκαιριού.
Scenic: Ένα από τα δηµοφιλέστερα MPV επιστρέφει στα τέλη 
του 2016.

MITSUBISHI
Space Star: Το οικονοµικό 
supermini φρεσκάρεται 
και συνεχίζει ακάθεκτο.… 
µπάρµπα απ’ το Αµέρικα.



Μόδα 
είναι και... 
δεν θα 
περάσει!

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΙΝΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ 
CROSSOVER ΠΟΛΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ PREMIUM-SUV ΜΕ ΚΟΥΠΕ ΣΤΙΛ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗ.

Μια φορά κι έναν καιρό τα 4x4 ήταν συσχετισµένα µε βαριές κατασκευές, όσο και εξε-
ζητηµένες, θα έλεγα, µια και προορίζονταν για να τα φέρουν εις πέρας σε σηµεία ό-

που άλλα οχήµατα δεν µπορούσαν να φτάσουν. Με τα χρόνια να περνούν και τον ασφαλτο-
τάπητα να σκεπάζει όλο και περισσότερους χωµατόδροµους, τα 4x4 άρχισαν να αλλάζουν 
µορφή και να ξεφεύγουν από την κλασική αρχιτεκτονική. Για τους Αµερικανούς, το Jeep 
Cherokee (πρώτο λανσάρισµα το 1984) εισήγαγε την έννοια του SUV (Sport Utility Vehicle), 
ενός οχήµατος που συνδύαζε µεγάλες off-road δυνατότητες και βάγκον µοτίβο. Ένα όχηµα 
που µπορούσε να χρησιµοποιήσει κανείς για τη µεταφορά της οικογένειάς του, για τη δου-
λειά του, για τα χόµπι του•– εξού και η απόδοση ως «όχηµα ελεύθερου χρόνου».

Εκείνη τη δεκαετία η τετρακίνηση άρχισε να περνά και στα επιβατικά αυτοκίνητα, κα-
θώς η εισαγωγή του κεντρικού διαφορικού επέτρεπε πλέον απροβληµάτιστα τη µό-

νιµη µετάδοση της ροπής και στους δύο άξονες, δίχως τα γρανάζια να «κουρδίζουν» (π.χ. 
στην περίπτωση κλειδώµατος «lock» µε κατανοµή 50/50) στην άσφαλτο. Το αγωνιστικό 
Audi Quattro έθεσε νέα δεδοµένα στο layout της τετρακίνησης και µε τα χρόνια τα 4x4 
άρχισαν να εξελίσσονται µηχανολογικά, να γίνονται πιο ευχάριστα οδηγικά, ξεπερνώντας 
τη «φορτηγατζίδικη» αίσθηση, ενώ παράλληλα πρόβαλλαν την αυξηµένη ενεργητική α-
σφάλεια λόγω της αυξηµένης τετρακίνητης πρόσφυσης/κρατήµατος. 

To Toyota RAV4, που λανσαρίστηκε το 1994 στην Ιαπωνία, ήταν ουσιαστικά το µοντέ-
λο που εισήγαγε την έννοια του κόµπακτ SUV, µία κατηγορία από την οποία σήµερα 

δεν απουσιάζει σχεδόν κανένας κατασκευαστής. Από το 2000 και µετά οι σχεδιαστές 
αρχίζουν να παρουσιάζουν πιο ελκυστικά αµαξώµατα, να υιοθετούν τα αυτοφερόµενα 
πλαίσια (εγκαταλείποντας τα τύπου «σκάλας») και πιο έξυπνη και ηλεκτρονικά ελεγχό-
µενη τετρακίνηση (µε ηλεκτροµαγνητικά ή ηλεκτροϋδραυλικά συµπλεκτάκια σε ρόλο 
κεντρικού διαφορικού). Παράλληλα, διαπιστώνουν πως το καταναλωτικό κοινό επιλέ-
γει µε ευκολία τα SUV που δεν είναι απαραίτητο να συνδυάζονται µε σύστηµα τετρακί-
νησης.

Έτσι, ένα µεγάλο ποσοστό των SUV/crossover που πωλείται και στη χώρα µας έχει 
κίνηση µόνο στους δύο τροχούς, ενώ ακόµη και µεγάλα premium SUV έχουν εισα-

γάγει βασικές 4x2 εκδόσεις. Το όφελος αφορά τη µειωµένη κατανάλωση (µικρότερο 
βάρος εν απουσία τετρακίνησης, µικρότερες µηχανικές τριβές) και φυσικά τη χαµηλότε-
ρη τιµή πώλησης, κάνοντας πιο προσιτή την απόκτηση ενός αυτοκινήτου που προσφέ-
ρει… θέα αφ’ υψηλού! Στα κίνητρα αγοράς ενός SUV αρκετοί θεωρούν πως ανήκει η 
µεγαλύτερη παθητική ασφάλεια (κάτι που δεν ισχύει) και φυσικά η αυξηµένη απόσταση 
από το έδαφος, για ξένοιαστες βόλτες στην ύπαιθρο αλλά και εύκολα σκαρφαλώµατα 
στα… πεζοδρόµια!

ΘΕΜΑ
ΜΑΪΟΣ 201614 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

SUV-CROSSOVER 
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NEO VOLKSWAGEN TIGUAN

ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΜΕ DIESEL 1.600 κ.εκ. SUV

Μια πρώτη γεύση

ΤΟ ΝΕΟ VOLKSWAGEN TIGUAN ∆ΕΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΑΠΛΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ 2,8 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, 
ΑΛΛΑ ΘΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΡΥΝΕΙ.



MAΪΟΣ 2016 17

Η 
πιο δύσκολη αποστολή όσων ασχολούνται µε 
την εξέλιξη νέων µοντέλων είναι να ετοιµάσουν 
το διάδοχο ενός καταξιωµένου και ιδιαίτερα ε-
πιτυχηµένου, όπως είναι το Volkswagen 
Tiguan της 1ης γενιάς. Βλέποντας το καινούργιο 

και µελετώντας τα επιµέρους χαρακτηριστικά του δεν µπο-
ρείς παρά να θεωρήσεις πως η αποστολή τους στέφθηκε µε 
απόλυτη επιτυχία, καθώς είναι αναβαθµισµένο σε όλους α-
νεξαιρέτως τους τοµείς. 
Η εξωτερική εµφάνιση του νέου Tiguan είναι προσαρµο-
σµένη στα νέα αισθητικά δεδοµένα της µάρκας και του εξα-
σφαλίζει χωρίς αµφιβολία µια upper class εικόνα. Σε αυτό 
συµβάλλει τόσο η µικρή αύξηση των εξωτερικών του δια-
στάσεων -το µήκος του αυξήθηκε κατά 60 χιλιοστά, στα 
4,486 µέτρα- όσο και οι ακόµα πιο αρµονικές αναλογίες του 
αµαξώµατός του. Οι τελευταίες έγιναν εφικτές χάρη και στη 
χρήση του µεταβλητού πλαισίου ΜQB, που παράλληλα µεί-
ωσε και το βάρος του.
Η upper class προσέγγιση συνεχίζεται και στο  εσωτερικό, µε 
ακόµα πιο ποιοτικά υλικά, µεγαλύτερη προσοχή στη λεπτοµέ-
ρεια και βέβαια νέα σχεδίαση για το ταµπλό, στο οποίο ξεχω-
ρίζει η µεγάλη οθόνη αφής στο κέντρο του. Η οθόνη είναι το 
επίκεντρο του συστήµατος infotainment, που διαθέτει τις πλέ-
ον εξελιγµένες µεθόδους ενσωµάτωσης smartphones, τόσο 
µε λειτουργικό σύστηµα IOS όσο και Android. 
Ταυτόχρονα, το νέο Τiguan διαθέτει στάνταρ πολλά από τα 
σύγχρονα συστήµατα ασφάλειας και υποβοήθησης του οδη-
γού, όπως το αυτόµατο σύστηµα πέδησης µετά τη σύγκρου-
ση (Multi-Collision Braking System), το σύστηµα επιτήρη-
σης εµπρόσθιου χώρου (Front Assist) µε τη λειτουργία City 
Emergency Braking, µε παρακολούθηση πεζών 
(Pedestrian Monitoring) και το σύστηµα διατήρησης λωρί-
δας (Lane Assist). Στην περίπτωση που το ραντάρ του συ-
στήµατος Front Assist του Tiguan εντοπίσει έναν πεζό που 
κινείται στην πορεία του, ειδοποιεί σε πρώτη φάση τον οδη-

γό, και εφόσον ο κίνδυνος δεν εκλείπει τότε φρενάρει αυτό-
µατα το αυτοκίνητο.  
Παράλληλα ο πεζός ή ένας ποδηλάτης προστατεύεται και 
από το ενεργό καπό, καθώς σε περίπτωση ατυχήµατος υ-
πάρχει ένας ειδικός µηχανισµός που ανασηκώνει το καπό, 
ώστε να µετριάσει τις επιπτώσεις της πρόσκρουσης και τις 
πιθανότητες τραυµατισµού στο κεφάλι.
Οι επιβάτες του νέου Tiguan δεν θα απολαµβάνουν µόνο 
ασφάλεια, αλλά και άνεση. Τόσο χάρη στον πλήρη εξοπλι-
σµό που διαθέτει για το σκοπό αυτό, όσο και λόγω των χώ-
ρων του που ξεπερνούν σαφώς το µέσο όρο της κατηγορί-
ας. Χαρακτηριστικό για αυτό είναι το µέγεθος του πορτµπα-
γκάζ που σε σχέση µε το µοντέλο της 1ης γενιάς µεγάλωσε 
κατά 50 λίτρα και κυµαίνεται από τα µίνιµουµ 420 στα µάξι-
µουµ 1.555 (µε τις πλάτες των πίσω καθισµάτων διπλωµέ-
νες). Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στην πρακτικότητα, η 
οποία εκφράζεται κυρίως µε τη δυνατότητα µετακίνησης 
κατά µήκος του πίσω καθίσµατος κατά 180 χιλιοστά.
Το προφίλ του νέου Tiguan ολοκληρώνεται από τους σύγ-
χρονους κινητήρες και τα εξελιγµένα σύστήµατα µετάδοσης. 
Για τα σύνολα βενζίνης η βάση είναι τα 1.400 κ.εκ. και οι 125 
ίπποι καθώς και οι 150 PS 4Motion, µε κορυφή τους 220 
ίππους του 2.0 TSI. Η ισχυρότερη έκδοση συνδυάζεται µε 
την τετρακίνηση 4Motion Αctive Control, που διαθέτει 4 προ-
γράµµατα οδήγησης (OnRoad- Snow- OffRoad- OffRoad 
Individual), τα οποία επιλέγονται µέσω ενός περιστροφικού 
διακόπτη στην κεντρική κονσόλα. Το ίδιο ισχύει και για τον 
super diesel των 2.000 κ.εκ. και των 240 ίππων µε τα διπλά 
turbο, αν και ο star της γκάµας δεν θα είναι άλλος από τον 
καινούργιο diesel των 115 ίππων, µιας και το Tiguan είναι 
για πρώτη φορά διαθέσιµο µε κινητήρα πετρελαίου 1.600 
κ.εκ. και µάλιστα µε έναν ιδιαίτερα εξελιγµένο. 
Οι τιµές του νέου Volkswagen Tiguan ξεκινούν από τις 
24.950 ευρώ για τις εκδόσεις του µε κινητήρα βενζίνης 
και από τις 27.100 ευρώ για τις diesel.  



ΜΕ ΤΟ KADJAR, ΜΙΑ ΣΙΚΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΦΟ∆ΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ 
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥΣ DOWNSIZING ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΑΙΝΕΙ 

ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ SUV.

ΔΟΚΙΜΗ
MAΪΟΣ 201618 NIKOΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

RENAULT KADJAR
ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ… 
ΣΚΑΝΤΖΑΡΕΙ!
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Ο 
υδράργυρος σταδιακά ανεβαίνει, όχι µόνο λόγω εποχής 
αλλά και λόγω των νέων µοντέλων που προστίθενται 
στις επιλογές όποιου αναζητά ένα ολοκληρωµένο SUV. 
Έτσι, ανάµεσα στα Honda HR-V, DS4 Crossback, Kia 
Sportage, αλλά και στα επερχόµενα VW Tiguan και Seat 

Ateca, ένας σηµαντικός αντίπαλος θα λανσαριστεί στην αγορά τον ε-
πόµενο µήνα. Πρόκειται για το νέο Renault Kadjar, που διαθέτει όλα 
τα εχέγγυα για µια αξιόλογη πορεία και που τοποθετείται ανάµεσα 
στο µικρότερο Captur και στο µεγαλύτερο Koleos. Με µήκος 4,45 
µέτρα και πλάτος 1,84 µέτρα, το σικ αµάξωµα αποσπά µόνο κολα-
κευτικά σχόλια και παρά τη συγγένεια µε το Nissan Qashqai (τα δύο 
αυτοκίνητα βασίζονται στο ίδιο CMF σασί) καταφέρνει να διατηρεί το 
δικό του στιλ, µε τη σύγχρονη άποψη της Renault να αποτυπώνεται 
στη µάσκα.
Το εµπρός και το πίσω µέρος του έχουν σαφώς προσαρµοστεί στη 
µεταµοντέρνα σχεδιαστική ταυτότητα της γαλλικής εταιρείας, κάτι 
που ισχύει και για το προφίλ (τα χαµηλά πλευρικά προστατευτικά 
είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε όλα τα σύγχρονα Renault). ∆ιαφο-
ροποιήσεις υπάρχουν και στους προβολείς µε τα «C» σχήµατος LED 
φώτα ηµέρας, ενώ ανάλογης λογικής είναι και οι επεµβάσεις στο ε-
σωτερικό του Kadjar, όπου βέβαια δεν λείπει το σύστηµα διασύνδε-
σης της γαλλικής εταιρείας, το R-Link 2. Στην κεντρική κονσόλα κυ-
ριαρχεί µία µεγάλη touch-screen, ο πίνακας οργάνων είναι πλήρως 
ψηφιακός, η εργονοµία αναµένεται κορυφαία στο πρότυπο της 

Renault, ενώ οι χώροι για τους επιβάτες θα είναι από τους καλύτε-
ρους στην κατηγορία (διαθέσιµο πλάτος θέσεων επιβατών στα 1.455 
χλστ., καθώς και 527 λίτρα χώρου πορτµπαγκάζ).
Σε συνδυασµό µε την αυξηµένη απόσταση από το έδαφος (200 χλστ.) 
και τις γωνίες προσέγγισης και διαφυγής (18 και 28 µοίρες αντίστοι-
χα), το νέο Kadjar εγγυάται υψηλές δυνατότητες σε κάθε τύπο και 
ποιότητα εδάφους. Επίσης, το SUV της Renault υπόσχεται άνετες 
µετακινήσεις, προσφέροντας κορυφαία ενεργητική και παθητική α-
σφάλεια χάρη στον πλήρη εξοπλισµό, που περιλαµβάνει σύστηµα 
προειδοποίησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας και προειδοποίησης 
τυφλής γωνίας για ασφαλέστερες προσπεράσεις, προειδοποίηση για 
αποφυγή σύγκρουσης και αυτόνοµη πέδηση κ.ά.
Το νέο Renault Kadjar θα λανσαριστεί τον Ιούνιο σε ιδιαίτερα αντα-
γωνιστικές τιµές πώλησης και σε τρεις turbo εκδόσεις κινητήρων 
Energy, που διαθέτουν σύστηµα ανάκτησης ενέργειας κατά το φρε-
νάρισµα και λειτουργία Stop & Start. Η βασική ντίζελ έκδοση 1.5 dCi 
(µε 110 άλογα) ξεχωρίζει για την εξαιρετικά χαµηλή εκποµπή ρύπων 
(µε 99 γρ. CO2/χλµ.) και τη χαµηλή κατανάλωση (3,8 λτ. / 100 χλµ.), 
ενώ και η µεγαλύτερη έκδοση, 1.6 dCi (µε 130 ίππους), δεν ξεπερνά 
τα 4,3 λτ. /100 χλµ. Την γκάµα συµπληρώνει η βενζινοκίνητη έκδοση 
1.2 TCe, που αποδίδει 130 ίππους και 205 Nm ροπής από τις 2.000 
σ.α.λ. Οι κινητήρες του νέου Renault Kadjar, προδιαγραφών Euro 6, 
συνδυάζονται είτε µε χειροκίνητο κιβώτιο είτε µε το αυτόµατο κιβώ-
τιο διπλού συµπλέκτη EDC.



ΔΟΚΙΜΗ
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MERCEDES 
AMG GT S

ΓΡΗΓΟΡΗ, 

ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗ 

ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ



H 
AMG GT S δεν αφήνει καµία αµφιβολία πως 
πρόκειται για κάτι ιδιαίτερο. Πιο συγκεκριµέ-
να, για το κορυφαίο σπορ µοντέλο της 
Mercedes, τη διάδοχο των SLR McLaren και 
SLS AMG, για να θυµηθούµε µόνο τις πιο 

πρόσφατες, η οποία, από πλευράς εµφάνισης, ποντάρει 
στα στοιχεία που θεωρούνται κλασικά για ένα αυτοκίνητο 
αυτού του τύπου και αυτού του βεληνεκούς. Στο ιδιαίτερα 
µακρύ καπό, στα τονισµένα φτερά και, κυρίως, σε αυτή 
την πολύ κοµψή και χαρακτηριστική ράχη που καταλήγει 
σε µια αναδιπλούµενη αεροτοµή, η οποία εµφανίζεται πά-
νω από τα 100 χλµ./ώρα, για να αυξήσει την κάθετη πίεση 
στον πίσω άξονα.
Εξίσου εντυπωσιακό και το εσωτερικό της AMG GT S, µε 
την πολύ φαρδιά κεντρική κονσόλα –άλλο ένα χαρακτηρι-
στικό των σούπερ σπορ µοντέλων–, τα µπάκετ και το όλο 
στιλ, που δεν αφήνει καµία αµφιβολία περί καταγωγής και 
προέλευσης. Ταυτόχρονα, αυτό που εκτιµάς είναι πως δεν 
χρειάζεται να είσαι γιόγκι ή αθλητής της ενόργανης για να 
µπεις, και να βγεις, ενώ όταν κάθεσαι δεν νιώθεις ούτε 
πιεσµένος ούτε στριµωγµένος, έχοντας στη διάθεσή σου 
ένα φουλ επίπεδο εξοπλισµού.
Και βέβαια έναν V8 4.000 κυβικών που κρύβεται κάτω α-
πό το µακρύ καπό και έχει ένα µοναδικό χαρακτηριστικό: 
τα δύο του turbo είναι τοποθετηµένα στο εσωτερικό του V 
των δύο σειρών κυλίνδρων µε την περιεχόµενη γωνία 
των 60 µοιρών. Επίσης, έχει ξηρό κάρτερ, ενώ η απόδοσή 
του ξεκινά από τα 462 άλογα της «απλής» AMG GT και 
φτάνει στα 510 της AMG GT S. Και στα 650 Nm, που, όσο 
να ’ναι, παίζουν τον ρόλο τους, όταν πατάς βαθιά το δεξί 
πεντάλ και η σούπερ σπορ Mercedes εκτοξεύεται προς τα 
εµπρός. Χωρίς να χαζεύει, τουλάχιστον στην άσφαλτο της 
πίστας των Μεγάρων, όπου την οδηγήσαµε, και χωρίς να 
απαιτεί κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες από τον οδηγό της, 
τουλάχιστον µέχρι ενός σηµείου, ενώ το πιο πιθανό είναι 
πως πρώτα θα εξαντλήσει ο οδηγός τα όριά του και µετά 
το αυτοκίνητο.
Αν όλα εξελιχθούν τέλεια, το 0-100 ολοκληρώνεται σε 3,8 
δεύτερα, η τελική φτάνει τα 310 χλµ./ώρα, ενώ, εκτός από 
τις επιδόσεις, εκτιµάς το πολύ καλό στήσιµο, το εξαιρετικό 
ζύγισµα –η κατανοµή βάρους στους δύο άξονες είναι 43% 

µπροστά και 57% πίσω–, αλλά και το ακριβές σύστηµα δι-
εύθυνσης. Επιλέγοντας τα προγράµµατα Sport+ και Race, 
τα παραπάνω γίνονται ακόµη πιο έντονα, ενώ πιο έντονος, 
δυναµικός και χαρακτηριστικός γίνεται και ο ήχος του V8. 
Παράλληλα, τα ηλεκτρονικά συστήµατα ασφαλείας αφή-
νουν µεγαλύτερα περιθώρια για γωνίες πέρα από τις 
politically correct.
Ο οδηγός σε όλη αυτή τη διαδικασία –επαναλαµβάνουµε, 
µέχρι ενός σηµείου– παραµένει cool, ενώ διαπιστώνει 
πως κάλλιστα µπορεί να χρησιµοποιεί την AMG GT S, χω-
ρίς να έχει να αντιµετωπίσει κάποιο θέµα, και στις καθη-
µερινές µετακινήσεις του.
Για να κάνει, βέβαια, όλα αυτά, θα πρέπει να έχει διαθέσει 
πρώτα το ποσό των 209.376 ευρώ, ενώ αν συµβιβάζεται 
µε τα 462 άλογα της AMG GT θα γλιτώσει περίπου 30.000 
ευρώ, µια και αυτή κοστίζει 180.676 ευρώ. Αν, από την 
άλλη, αρχίζει να προσθέτει από τη λίστα των εξτρά, η δια-
φορά αυτή θα εξανεµιστεί πιο γρήγορα απ’ ό,τι νοµίζει…

3.982 κ.εκ.

510 ίπποι / 6.250 σ.α.λ.

650 Nm / 1.750- 4.750 σ.α.λ.

3,8 δλ.

310 χλµ./ώρα

9,4 λίτρα / 100 χλµ.

4,767x1,940x1,290 µέτρα

285 λίτρα

1.570 κιλά

219 γρ./ χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

MERCEDES AMG GT S

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 209.376€
από
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ΓΡΗΓΟΡΗ, 

ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗ 

ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ



Με µοτέρ 
διαµάντι...

Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΤΟΥ GROUP PSA ΣΤΟΝ ΧΟΡΟ 
ΤΟΥ DOWNSIZING ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ 

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΡΗΣΗΣ «ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΟΥ 
ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΡΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ». 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΤΑΡΗΣ
ΔΟΚΙΜΗ

MAΪΟΣ 201622
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Κ
αι αυτό, όχι µόνο γιατί αµέσως 
κέρδισε τα εύσηµα από τους 
«οργανωτές» µε τον τίτλο του 
«∆ιεθνούς Κινητήρα της Χρο-
νιάς για το 2015» αλλά, κυρίως, 
γιατί από την πρώτη στιγµή που 

θα µπεις στο αυτοκίνητο και θα κάνεις µερικά 
χιλιόµετρα µαζί του θα ψάχνεις να βρεις πού 
στο καλό έχουν κρύψει οι Γάλλοι έναν –του-
λάχιστον– ακόµα κύλινδρο και καµιά 600αριά 
κυβικά.
Ίσως µοιάζει υπερβολή όλο αυτό, όµως είναι 
τέτοια η συµπεριφορά και τα χαρακτηριστικά 
λειτουργίας του εξαιρετικού 1.2 e-THP, που 
πραγµατικά σε κάνουν να θαυµάζεις τα επίπεδα 
τεχνολογίας στα οποία έχουν φτάσει οι κινητή-
ρες –και δη αυτοί της βενζίνης– σήµερα. Αν και 
µόλις 1,2 λίτρων και τρικύλινδρος, µοιάζει και 
συµπεριφέρεται καλύτερα και από ένα ψυχω-
µένο ατµοσφαιρικό σύνολο των 1,8-2,0 λίτρων, 
ξεπερνώντας το µάλιστα σε χαρακτηριστικά ρο-
πής, ενώ χρειάζεται εξασκηµένο αυτί –ή να σε 
έχουν προειδοποιήσει– για να ακούσεις τους 
ελάχιστους κραδασµούς που υποδεικνύουν 
την ύπαρξη τριών κυλίνδρων.
Προφανώς, το εν λόγω µοτέρ, και µάλιστα στην 
έκδοση των 130 ίππων της δοκιµής µας, είναι 
το highlight της συγκεκριµένης έκδοσης της 
C4. ∆υνατό σε όλη την κλίµακα των στροφών, 
γεµίζει µε κέφι από πολύ χαµηλά, δεν «ξεφου-
σκώνει» ψηλά, ενώ χάρη και στο µικρότερο 
βάρος του από έναν diesel επιτυγχάνει κορυ-
φαίες επιδόσεις στην κατηγορία, ιδίως στις επι-
ταχύνσεις, τόσο από στάση όσο και στις ρεπρίζ. 
Παράλληλα, είναι αθόρυβο και πολιτισµένο (θα 
σας κουράσουµε, αλλά δύσκολα πιστεύεις ότι 
πρόκειται για τρικύλινδρο), ενώ τηρουµένων 
των αναλογιών και µε ελαφρύ πόδι µπορεί να 

κινηθεί στην περιοχή των 6,5 λίτρων σε κατα-
νάλωση καυσίµου (αν πιεστεί, µπορεί να αγγίξει 
και τιµές κοντά στα 9 λίτρα). Σε όλα αυτά συµ-
βάλλει και το κάπως «µακρύ» εξάρι κιβώτιο, αν 
και η εντυπωσιακή ροπή του µικρού κινητήρα 
καθιστά τη χρήση του µε τις µεγάλες διαδροµές 
του επιλογέα αρκετά περιορισµένη.
Πέρα από τον κινητήρα, ο οποίος κερδίζει 
τα περισσότερα εύσηµα, η C4 παραµένει µια 
γνωστή ποσότητα για την κατηγορία. Παρά τα 
χρόνια που βρίσκεται στην παραγωγή, εξα-
κολουθεί να αποτελεί ένα ελκυστικό σχήµα, 
µε αρκετές ενδιαφέρουσες σχεδιαστικές 
«στιγµές». Το ίδιο συµβαίνει και στο εσω-
τερικό, όπου τόσο το ταµπλό (µε τη µεγάλη 
οθόνη των 7 ιντσών) όσο και το σαλόνι είναι 
κατασκευασµένα από υψηλής ποιότητας υλι-
κά, µε πολύ καλή συναρµολόγηση και εξαι-
ρετική εργονοµία. Κάτι που, σε συνδυασµό 
µε τον πλούσιο εξοπλισµό και τους ικανο-
ποιητικούς χώρους για τους επιβάτες και τις 
αποσκευές (φτάνουν έως και τα 408 λίτρα µε 
κιτ επισκευής ελαστικού), συντηρεί την εικό-
να ενός αυτοκινήτου σύγχρονου, πρακτικού 
και πάνω απ’ όλα άνετου.
Η λέξη «άνεση» είναι εγγεγραµµένη στον γε-
νετικό κώδικα των αυτοκινήτων της Citroën 
και η C4 δεν θα µπορούσε να αποτελέσει 
εξαίρεση. Η ρύθµιση της ανάρτησης και το 
γενικότερο στήσιµο του πλαισίου έχουν ως 
κύριο γνώµονα την απορρόφηση όλων των 
ανωµαλιών στον δρόµο και την εξασφάλιση 
κορυφαίας ποιότητα κύλισης, δηµιουργώ-
ντας ένα αυτοκίνητο που πραγµατικά απο-
λαµβάνεις στα ταξίδια στον αυτοκινητόδροµο. 
Η πολύ καλή ηχοµόνωση, τα άνετα καθίσµα-
τα και ένα γενικότερο easy living που απο-
πνέει συµβάλλουν τα µέγιστα στη δηµιουργία 

ενός συνόλου που µπορεί να ταξιδεύει µε τις 
ώρες χωρίς να κουράζει τους επιβάτες του. 
∆εν λείπουν κάποιες ενστάσεις (η αίσθηση 
του τιµονιού θα µπορούσε να είναι καλύτε-
ρη και οι κλίσεις του αµαξώµατος πιο σωστά 
ελεγχόµενες), όµως πρόκειται για πολύ µι-
κρές –και ενδεχοµένως αυστηρές– παρατη-
ρήσεις σε ένα κατά τα άλλα πλήρες σύνολο, 
που βρίσκεται χωρίς αµφιβολία στην πρώτη 
γραµµή της κατηγορίας του.
Συνοψίζοντας, η βενζινοκίνητη έκδοση της 
C4 µε τον τρικύλινδρο 1,2 των 130 ίππων εί-
ναι ίσως η ευτυχέστερη στιγµή στην γκάµα 
του µοντέλου. Το µικρό µοτέρ κυριολεκτικά 
«βγάζει µάτια» µε την απόδοσή του, ενώ αν η 
προτεραιότητά σας δεν είναι η µέγιστη δυνατή 
οικονοµία σε καύσιµο, έχει σαφές προβάδισµα 
έναντι των diesel, όχι µόνο λόγω απόδοσης 
και ποιοτικών χαρακτηριστικών αλλά και χάρη 
στο µικρότερο βάρος του (κάτι που, εκτός των 
άλλων, έχει επιπτώσεις και στην ακριβέστερη 
οδική συµπεριφορά, λόγω καλύτερου balance 
του αυτοκινήτου).
Σε µια εποχή και µια αγορά όπου το πετρέλαιο 
φαντάζει µονόδροµος (και η Citroën έχει πολλά 
ισχυρά ατού σε αυτή την έδρα) η παρουσία ενός 
τόσο καλού βενζινοκινητήρα δηµιουργεί έναν 
ευχάριστο πονοκέφαλο για τον αγοραστή. Με 
τα κοµπιουτεράκια κάτω, και µε τιµή εκκίνησης 
για τη βασική έκδοση τα από 16.590 ευρώ (µε 
απόσυρση + προσφορά), µένει στον καταναλω-
τή να αποφασίσει τι από τα δύο τον εξυπηρετεί 
περισσότερο. Στην περίπτωσή µας, πάντως, 
αυτός ο µικρός τυπάκος των 1,2 λίτρων, που 
µπήκε αργοπορηµένος αλλά φουριόζος στο 
πάρτι της κατηγορίας, είναι σίγουρα ό,τι πιο 
ενδιαφέρον µάς έχει προκύψει τελευταία στο 
πάρτι του downsizing.

1.199 κ.εκ.

130 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

230 Nm / 1.750 σ.α.λ.

10,8 δλ.

199 χλµ./ώρα

7,0 λίτρα / 100 χλµ.

4,239x1,789x1,489 µέτρα

408 λίτρα

1.280 κιλά

110 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

CITROEN C4 1.2 PURETECH 130

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 16.590€

από



ΔΟΚΙΜΗ
MAΪΟΣ 201624 NIKOΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

H ΑΙΧΜΗ 
ΤΟΥ ∆ΟΡΑΤΟΣ «Ν

οµίζαµε πως µε την Nürburgring-
Edition της προηγούµενης γενιάς 
είχαµε εξαντλήσει τα όρια. Το και-
νούργιο όµως κάνει τον προκάτοχό 
του να φαίνεται ξεπερασµένος». 

Οι µηχανικοί της Opel δήλωσαν τα παραπάνω για τον κι-
νητήρα της κορυφαίας έκδοσης της 5ης κατά σειράς γε-
νιάς του Corsa, αλλά αυτό µάλλον ισχύει συνολικά. Από 
την εξωτερική εµφάνιση µέχρι τα δυναµικά χαρακτηριστι-
κά, µιας και το νέο OPC δείχνει πιο ολοκληρωµένο και 
ώριµο από ποτέ. 
Αισθητικά οι σχεδιαστές της µάρκας έχουν µείνει µεν πι-
στοί στη συνολικά διακριτική εικόνα, αλλά από την άλλη 
υπάρχουν οι επιµέρους λεπτοµέρειες που κάνουν τη δια-
φορά. Λεπτοµέρειες όπως ο πιο δυναµικός εµπρός προ-
φυλακτήρας µε τις µεγαλύτερες εισαγωγές αέρα, ή το λε-
πτό αλλά διακριτό άνοιγµα στη βάση του καπό για την κα-
λύτερη αναπνοή του κινητήρα. ∆ιαφοροποιήσεις υπάρ-
χουν και στα µαρσπιέ, ενώ στο πίσω µέρος υπάρχει τόσο 
ένας διαχύτης όσο και µια αεροτοµή ψηλά στην 5η πόρτα, 
η οποία µάλιστα είναι διαθέσιµη σε δύο µεγέθη.

ΤΟ ΝΕΟ CORSA OPC ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ.

OPEL 
CORSA OPC



Η εικόνα συµπληρώνεται από τις στάνταρ ζάντες των 17 
ιντσών –οι 18αρες χρεώνονται επιπλέον- ενώ η ίδια λο-
γική επικρατεί και στο εσωτερικό. Με σπορ λεπτοµέρει-
ες, όπως τα ειδικά σχεδιασµένα πεντάλ, ένα ανάλογο τι-
µόνι και ένας ασορτί επιλογέας και βέβαια τα εξαιρετικά 
καθίσµατα µπάκετ της Recaro, µε την πολύ καλή πλευρι-
κή στήριξη και την εξτρά επένδυση από δέρµα καλής 
ποιότητας. 
Όλα αυτά βέβαια είναι το κερασάκι της τούρτας, µιας και 
σε ένα pocket rocket όπως είναι το Corsa OPC, ο χαρα-
κτήρας δηµιουργείται αφενός από τον κινητήρα και αφε-
τέρου από τα δυναµικά χαρακτηριστικά.
Ο υπερ-τροφοδοτούµενος τετρακύλινδρος λοιπόν των 
1.600 κυβικών µε τις αγωνιστικές καταβολές, έχει να ε-
πιδείξει ειδική ισχύ που είναι από τις µεγαλύτερες πα-
γκοσµίως σε αυτήν την κλάση, high tech στοιχεία και 
φυσικά υψηλές αποδόσεις. Οι οποίες φτάνουν τα 207 ά-
λογα στις 5.800 στροφές και τα 245 Nm, που αποδίδονται 
ήδη από τις 1.900 σ.α.λ., ενώ στη λειτουργία οverboost η 
διαθέσιµη ροπή φτάνει τα 280 Nm. 
Τα πολύ καλά αυτά νούµερα δεν µένουν στα χαρτιά αλλά 
επιβεβαιώνονται και στην πράξη, µιας και ο κινητήρας 
του κορυφαίου Corsa είναι άµεσος στην απόκρισή του 
στο γκάζι, µε ιδιαίτερα µικρή υστέρηση, ελαστικός από 
πολύ χαµηλά και δυνατός µέχρι την επέµβαση του κό-
φτη. Το σηµαντικό στην προκειµένη περίπτωση είναι 
πως ο τετρακύλινδρος turbo δεν είναι µονοδιάστατος, 
αλλά πολυσύνθετος, καθώς ανταποκρίνεται πολύ καλά 
στις επιθυµίες του οδηγού. Ως ελαστικός από χαµηλά και 
µε πολύ καλή απόδοση στις µεσαίες στροφές καλύπτει 
απόλυτα τις ανάγκες των καθηµερινών µετακινήσεων. 
Με οµαλό ξεδίπλωµα της απόδοσής του, µε σχετικά χα-
µηλό επίπεδο θορύβου αλλά και µε χαρακτηριστικό ηχό-
χρωµα και βέβαια µε οικονοµία καύσιµου. Μπορεί το 
τελευταίο να ακούγεται κάπως σε ένα µοντέλο µε ξεκά-
θαρο σπορ προσανατολισµό, αλλά είναι µια σύγχρονη 
πραγµατικότητα και ως εκ τούτου σηµαντική. 
Έτσι λοιπόν και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια µπορεί κα-
νείς να κινηθεί αρκετά οικονοµικά, ενώ αντίστοιχα µπο-
ρεί να κινηθεί και ιδιαίτερα γρήγορα, εκµεταλλευόµενος 
τους 207 ίππους, που αποδεικνύονται ιδιαίτερα ζωντανοί 
ακόµα και κοντά στα κόκκινα του στροφοµέτρου. Το τε-
λευταίο γίνεται σαφές και από τα νούµερα των επιδόσε-
ων, µιας και το 0-100 έρχεται σε µόλις 6,8 δεύτερα και η 
τελική φτάνει τα 230 χλµ./ ώρα, τιµή που µέχρι πριν από 
λίγο καιρό τη συναντούσαµε µόνο σε πιο ακριβά σπορ 
µοντέλα.
Η επίτευξη υψηλών µέσων ταχυτήτων και η γρήγορη 
κάλυψη πολλών χιλιοµέτρων δεν θα ήταν βέβαια εύκο-
λη χωρίς την ανάλογη οδική συµπεριφορά. Το Corsa 
OPC έχει στον τοµέα αυτό ξεκάθαρα σπορ προσανατολι-
σµό, µε ανάρτηση η οποία ελέγχει πολύ καλά τις κινή-
σεις του αµαξώµατος, περιορίζει τις κλίσεις στις στροφές 
και εξασφαλίζει µεγάλα περιθώρια πρόσφυσης. Ταυτό-
χρονα απορροφά αρκετά ικανοποιητικά για το χαρακτή-
ρα του τις ανωµαλίες των δρόµων, χάρη στα ρυθµιζόµε-
να αµορτισέρ. 
Η εικόνα συµπληρώνεται από το σύστηµα διεύθυνσης µε 
την καλή αίσθηση και ακρίβεια, καθώς και από τα αποτελε-
σµατικά φρένα, που δεν δείχνουν σηµάδια κόπωσης ακόµα 
και έπειτα από σκληρή και παρατεταµένη χρήση. 
Σηµαντικό ρόλο, ειδικά στις µέρες µας, παίζει βέβαια και 
η τιµή, που για το Opel Corsa OPC ξεκινά από τις 20.994 
ευρώ µε απόσυρση, µε οµολογουµένως πλήρες επίπεδο 
εξοπλισµού, που βοηθά στο να προκύπτει µια ιδιαίτερα 
καλή σχέση τιµής- απόδοσης, που σε συνδυασµό µε τις 
πολύ καλές επιδόσεις και τη σπορ οδική συµπεριφορά 
καθιστούν το µικρό hot Opel µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
επιλογή.

1.598 κ.εκ.

207 ίπποι / 5.800 σ.α.λ.

245 Nm (280 µε οverboost)/ 
1.900- 5.800 σ.α.λ.

6,8 δλ.

230 χλµ./ώρα

9,7 λίτρα / 100 χλµ.

4,021x1,944x1,479 µέτρα

285- 1.090 λίτρα

1.293 κιλά

174 γρ./ χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

OPEL CORSA OPC

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
20.934€
από

MAΪΟΣ 2016 25

ΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ
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FORD
C-MAX
1.5 TDCi

Με (νέα)
ντίζελ άποψη

ΧΩΡΟΙ, ΑΝΕΣΗ, ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΥΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ 
DIESEL ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. ΛΙΓΟ-ΠΟΛΥ, Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ.

1.498  κ.εκ.

120 ίπποι/ 3.600 σ.α.λ.

270 Nm / 1.750 σ.α.λ.

11,3  δλ.

184 χλµ./ώρα

6,2 λίτρα / 100 χλµ.

4,379 x 1,828 x 1,610 µέτρα

471 - 1.123  λίτρα

1.328 κιλά

110 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ 

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

FORD C-MAX 1.5 TDCi

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 22.172€ 
από

Η προσοχή στη λεπτοµέρεια φαίνεται και στον τοµέα της άνεσης. 
Πέρα από τα αναπαυτικά καθίσµατα και µια σειρά από πρακτικές 
θέσεις για µικροαντικείµενα, υπάρχει ειδικός, δεύτερος καθρέ-
φτης στην οροφή για την επίβλεψη των παιδιών στο πίσω κάθι-
σµα, θήκη για γυαλιά, τραπεζάκια για τους πίσω επιβάτες, σκιάδια 
ενσωµατωµένα στις πίσω πόρτες και άλλα µικροπράγµατα που 
µπορούν να προσφέρουν το κάτι παραπάνω στις µετακινήσεις. Ό-
σο για τις µεταφορικές του ικανότητες, το C-Max µπορεί να µετα-
φέρει έως και 5 ενήλικες µε αρκετή άνεση, συµπεριλαµβανοµέ-
νων 471 λίτρων αποσκευών. Σαφώς καλύτερα από ένα µικροµε-
σαίο όχηµα του ίδιου µήκους.
Αναφορικά µε τον κινητήρα, το νέο diesel σύνολο της Ford, χωρη-
τικότητας 1,5 λίτρων, αποδίδει 120 ίππους και 270 Nm ροπής, τι-
µές ικανές να µετακινήσουν σβέλτα το αυτοκίνητο, ακόµα και όταν 
αυτό κινείται µε πλήρες φορτίο. Στην πράξη, η λειτουργία του είναι 
ιδιαίτερα στρωτή, χωρίς κραδασµούς και µε χαµηλή ηχητική υπο-
γραφή. Η δύναµη υπάρχει παντού, µε µια µικρή εξαίρεση στις πο-
λύ χαµηλές στροφές. Αυξάνεται όµως γραµµικά, χωρίς αισθητή 
πτώση ισχύος, µέχρι το στροφόµετρο να φτάσει στα κόκκινα.
Θετική κρίνεται η ελαστικότητα, που δεν υποχρεώνει τον οδηγό να 
καταφεύγει συχνά στον καλό σε αίσθηση επιλογέα του κιβωτίου 
των 6 σχέσεων. Ακόµα πιο θετική όµως δείχνει η κατανάλωση, 
αφού µια µέση τιµή λίγο πάνω από τα 6 λίτρα είναι απολύτως εφι-

κτή. Για ένα αυτοκίνητο µε µεγάλη µετωπική επιφάνεια και βάρος 
1.400+ κιλά, ο νέος TDCi τα καταφέρνει περίφηµα.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε την οδική συµπεριφορά, το C-Max θα ικα-
νοποιήσει το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Οι αναρτήσεις του α-
πορροφούν επιτυχώς τις περισσότερες ανωµαλίες του οδοστρώ-
µατος, χωρίς όµως να είναι απόλυτα µαλακές. Κρατάνε σε ένα 
καλό επίπεδο τις κλίσεις στις στροφές και δεν επιτρέπουν φαινόµε-
να πλεύσης σε υψηλές ταχύτητες ή αναταράξεις σε ισχυρούς 
πλευρικούς ανέµους.
Το σύστηµα διεύθυνσης, άνω του µέσου όρου για πολυµορφικό, προ-
σφέρει αρκετή πληροφόρηση και µεταφέρει πιστά τις εντολές του ο-
δηγού. Αντίστοιχα και τα φρένα δείχνουν αποδοτικά. Ουδέτερο στις α-
ντιδράσεις του, δεν θα πει όχι σε όποιον αποφασίσει να το πιέσει λίγο 
παραπάνω, χωρίς όµως και να προσφέρει κάποια ιδιαίτερη οδηγική 
ευχαρίστηση. Εάν, δε, κάποιος το παρακάνει, το ESP –που δεν απε-
νεργοποιείται– θα φροντίσει διακριτικά να τον επαναφέρει στην τάξη.
Συνολικά, το µικροµεσαίο πολυµορφικό της Ford θα λέγαµε ότι δεν 
έχει πολλά σηµεία που χρήζουν βελτίωσης. Προσεγµένο σε κάθε 
επίπεδο, προσφέρει όλα όσα µπορεί να αναζητήσει ένας οικογενει-
άρχης ή κάποιος που θα χρειαστεί επιπλέον χώρους για τις µετακι-
νήσεις του. Λογική είναι και η τιµή του, είναι ένα εξαιρετικό MPV για 
όσα προσφέρει, οπότε δεν βρίσκουµε τον λόγο να µην το εξετάσει 
κάποιος, εφόσον κοιτάζει προς αυτή την κατηγορία.

Πράγµατι, το C-Max στη συγκεκριµένη έκδοση δείχνει 
να διαθέτει όλο το πακέτο. Αρχής γενοµένης από την 
εξωτερική εµφάνιση, το περσινό facelift δεν δίστασε να 

αλλάξει αισθητά την όψη του προς το καλύτερο (βλ. πιο µο-
ντέρνο και δυναµικό). Βέβαια, θα πει κανείς, ένα πολυµορφι-
κό δεν πουλάει µε βάση τον εξωτερικό του σχεδιασµό αλλά, 
πολύ περισσότερο, µε βάση τα όσα προσφέρει εντός. Μεγάλη 
αλήθεια αυτό, οπότε ας ρίξουµε µια µατιά και εντός.
Περνώντας στο σαλόνι, το πρώτο συναίσθηµα που αποκοµί-
ζουµε είναι µια αίσθηση πληρότητας. Σε κάθε επίπεδο. Ξεκινώ-
ντας από τον εξοπλισµό, η έγχρωµη οθόνη αφής των 8 ιντσών 
του συστήµατος SYNC 2 δεσπόζει στο πάνω µέρος του ταµπλό. 
Από ηλεκτρονικά συστήµατα, πέραν των κλασικών, υπάρχουν 
προβολείς κατευθυνόµενης δέσµης bi-Xenon, σύστηµα αυτό-
µατου παρκαρίσµατος και διάφορα άλλα καλούδια που, ανάλο-
γα µε το πακέτο εξοπλισµού, µπορούν να κάνουν τη διαφορά.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



Π
αλαιότερα ένα µοτέρ µε χωρητικότητα 1.600 
κ.εκ. κάτω από το καπό ενός αυτοκινήτου πόλης 
ίσως και να τρόµαζε. Ωστόσο, στη µικρότερη εκ-
δοχή του, από πλευράς ισχύος, ο εξαιρετικός 
πετρελαιοκινητήρας (που αντικαθιστά τον 

1.400άρη των 68 ίππων) τα καταφέρνει περίφηµα, αφού προ-
σφέρει καλές ρεπρίζ και το κλασικό ντίζελ τράβηγµα από χα-
µηλά (µέγιστη ροπή στα 230 Nm). Σε αυτό συνδράµει και η 
σχετικά κοντή κλιµάκωση του κιβωτίου µε τις 5 σχέσεις, από 
το οποίο θα θέλαµε λίγο πιο σαφή κουµπώµατα.
Φυσικά, τα βασικά που αναζητά ο υποψήφιος αγοραστής από 
τη βασική ντίζελ έκδοση του 208 είναι τρία πράγµατα: οικονο-
µία, οικονοµία και οικονοµία! Εδώ, µέχρι και ο πιο απαιτητι-
κός θα µείνει ικανοποιηµένος, αφού το 208 της δοκιµής µας 
δεν ξεπέρασε τα 5,5 λτ. / 100 χλµ. µέσα στην πόλη, ενώ µε 
νορµάλ ρυθµό και κίνηση εκτός των τειχών η κατανάλωση 
µπορεί να κυµανθεί κοντά στα 5 λτ. / 100 χλµ.
Η σχετικά µαλακή ρύθµιση της ανάρτησης εξασφαλίζει τα α-
παιτούµενα επίπεδα άνεσης και µόνο στα δύσκολα κοµµάτια 
θα αντιδράσει ξερά ο πίσω άξονας. Οι κλίσεις στις στροφές 
είναι λογικές, ενώ η ποιότητα κύλισης πολύ καλή για τα δε-
δοµένα της κατηγορίας. Ο νέας γενιάς BlueHDi είναι από τα 
πιο ήσυχα ντίζελ µοτέρ που θα συναντήσετε, συµβάλλοντας 
παράλληλα σε ένα ευχάριστο… ηχητικά ταξίδι.
Σχετικά µε τον αισθητικό τοµέα, οι αλλαγές στο «νέο» 208 εί-
ναι αυτές ενός τυπικού facelift (επανασχεδιασµένοι προφυ-
λακτήρες, µεγαλύτερη µάσκα, προβολείς οµίχλης, φωτιστικά 
σώµατα), ενώ στο µίνιµαλ εσωτερικό υπάρχει µία νέα touch-
screen που υποστηρίζει λειτουργία MirrorScreen και πλήρη 
αναπαραγωγή ενός smartphone. Φυσικά, το µικρό σε διάµε-
τρο τιµόνι παραµένει, στο πλαίσιο του i-cockpit, όπου ο οδη-
γός βλέπει τον πίνακα οργάνων πάνω από αυτό (το τιµόνι). 
Προσωπικά, αυτή η διάταξη δεν µε έχει βολέψει, ιδιαίτερα µε 

τη στεφάνη να κόβει µέρος του οπτικού µου πεδίου προς τα 
όργανα.
Εν κατακλείδι, το 208 συνεχίζει να στέκεται στο επίκεντρο, α-
ποτελώντας µια σικ επιλογή και ταυτόχρονα µε κόµπακτ δια-
στάσεις για ευελιξία στην πόλη. Οι ικανοποιητικοί χώροι, ό-
πως και ο καλός κινητήρας του, µε σύµµαχο τη χαµηλή κατα-
νάλωση καυσίµου, προτρέπουν για µακρινά ταξίδια. Σηµαντι-
κή είναι η πολύ χαµηλή εκποµπή CO2, ενώ, παρά την κάπως 
τσιµπηµένη τιµή πώλησης (από €15.010 µε απόσυρση), υ-
πάρχει το κίνητρο µε το πρόγραµµα «4x4» (4 χρόνια άτοκη 
χρηµατοδότηση, εγγύηση µηχανικών µερών, οδική βοήθεια, 
σέρβις).

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

1.560 κ.εκ.

75 ίπποι / 3.500 σ.α.λ.

230 Nm / 1.560 σ.α.λ.

13,3 δλ.

171 χλµ./ώρα

5,4 λίτρα / 100 χλµ.

3,973x1,739x1,460 µέτρα

285-1.076 λίτρα

1.150 κιλά

90 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

PEUGEOT 208 1.6 BlueHDi 75

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
15.010€
από

ΜΑΪΟΣ 2016 27ΔΟΚΙΜΗ

PEUGEOT 
208 1.6 

BLUEHDi 
75

PURPLE DIESEL

µία, οικονοµία και οικονοµία! Εδώ, µέχρι και ο πιο απαιτητι-
κός θα µείνει ικανοποιηµένος, αφού το 208 της δοκιµής µας 
δεν ξεπέρασε τα 5,5 λτ. / 100 χλµ. µέσα στην πόλη, ενώ µε 
νορµάλ ρυθµό και κίνηση εκτός των τειχών η κατανάλωση 

Η σχετικά µαλακή ρύθµιση της ανάρτησης εξασφαλίζει τα α-
παιτούµενα επίπεδα άνεσης και µόνο στα δύσκολα κοµµάτια 
θα αντιδράσει ξερά ο πίσω άξονας. Οι κλίσεις στις στροφές 
είναι λογικές, ενώ η ποιότητα κύλισης πολύ καλή για τα δε-
δοµένα της κατηγορίας. Ο νέας γενιάς BlueHDi είναι από τα 
πιο ήσυχα ντίζελ µοτέρ που θα συναντήσετε, συµβάλλοντας 

Σχετικά µε τον αισθητικό τοµέα, οι αλλαγές στο «νέο» 208 εί-
ναι αυτές ενός τυπικού facelift (επανασχεδιασµένοι προφυ-
λακτήρες, µεγαλύτερη µάσκα, προβολείς οµίχλης, φωτιστικά 
σώµατα), ενώ στο µίνιµαλ εσωτερικό υπάρχει µία νέα touch-
screen που υποστηρίζει λειτουργία MirrorScreen και πλήρη 

γός βλέπει τον πίνακα οργάνων πάνω από αυτό (το τιµόνι). 
Προσωπικά, αυτή η διάταξη δεν µε έχει βολέψει, ιδιαίτερα µε 

λακτήρες, µεγαλύτερη µάσκα, προβολείς οµίχλης, φωτιστικά 

ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ SUPERMINI ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ 
ΝΕΟ 1.600ΑΡΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BLUEHDi.



ΜΑΪΟΣ 201628 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΚΙΟΛΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ RED BULL, O MAX 
VERSTAPPEN ΚΕΡ∆ΙΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑ∆ΕΙΧΘΗΚΕ Ο 

ΝΕΟΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ FORMULA 1.

GP ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΝΙΚΗΤΗΣ Ο 18ΧΡΟΝΟΣ 
MAX VERSTAPPEN!

Raikkonen, µε τον τελευταίο να τερµατίζει δεύτερος και µέχρι 
στιγµής να δείχνει αναγεννηµένος και πιο σταθερός από τον 
Vettel. Πιο πίσω, ο Vettel επικράτησε του Ricciardo.
Τελικά, ο Max Verstappen –στην πρώτη του εµφάνιση µε τη Red 
Bull, έπειτα από την αµοιβαία αλλαγή του µε τον Kvyat– είδε 
πρώτος την καρό σηµαία, κατοχυρώνοντας τη νίκη. Έτσι, έγινε 
και ο νεότερος οδηγός που κερδίζει Γκραν Πρι στην F1, καταρ-
ρίπτοντας το ρεκόρ που κατείχε ο Vettel (από τη νίκη στο ιταλικό 

GP το 1988, όταν ήταν 21 ετών και 73 ηµερών). Αξίζει να σηµει-
ωθεί πως για πρώτη φορά στην ιστορία της F1 ακούστηκε προς 
τιµήν του νικητή ο ολλανδικός εθνικός ύµνος (ο πατέρας του 
Max Verstappen, ο Jos, δεν είχε κερδίσει ποτέ σε αγώνα). Για 
να δούµε αν η Ferrari θα µπορέσει να πάρει το πρώτο της GP 
φέτος, καθώς ακολουθούν το Μονακό (29 Μαΐου), ο Καναδάς 
(12 Ιουνίου) και το Ευρώπης (19 Ιουνίου) στο Μπακού του Αζερ-
µπαϊτζάν.

  ΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ BAΘΜΟΙ
 (ΜΕΤΑ ΤΟ GP ΙΣΠΑΝΙΑΣ)

1 Nico Rosberg (Mercedes) 100
2 Kimi Raikkonen (Ferrari) 61
3 Lewis Hamilton (Mercedes) 57
4 Sebastian Vettel (Ferrari) 48
5 Daniel Ricciardo (Red Bull/TAG Heuer) 48
6 Max Verstappen (Toro Rosso/Ferrari) 38
7 Felipe Massa (Williams/Mercedes) 36
8 Valteri Bottas (Williams/Mercedes) 29
9 Daniil Kvyat (Red Bull/TAG Heuer) 22
10 Romain Grosjean (Haas/Ferrari) 22
11 Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso/Ferrari) 12
12 Fernando Alonso (McLaren/Honda) 8
13 Sergio Perez (Force India/Mercedes) 8
14 Kevin Magnussen (Renault) 6
15 Nico Hulkenberg (Force India/Mercedes) 6
16 Jenson Button (McLaren/Honda) 3
17 Stoffel Vandoorne 1
18 Jolyon Palmer (Renault) 0
19 Marcus Erickson (Sauber/Ferrari) 0
20 Pascal Wehrlein (Manor/Mercedes) 0
21 Felipe Nasr (Sauber/Ferrari) 0
22 Esteban Gutierrez (Haas/Ferrari) 0

ΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ   BAΘΜΟΙ
 (ΜΕΤΑ ΤΟ GP ΙΣΠΑΝΙΑΣ)

1 Mercedes 157
2 Ferrari 109
3 Red Bull/TAG Heuer 94
4 Williams/Mercedes 65
5 Toro Rosso/Ferrari 26
6 Haas/Ferrari 22
7 Force India/Mercedes 14
8 McLaren-Honda 12
9 Renault 6
10 Sauber/Ferrari 0
11 Manor/Mercedes 0

ΣΤΟΠ ΣΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΟΥ NICO ROSBERG

Θα µπορούσε να πει κανείς πως ο Βρετανός οµόσταβλός του στέρη-
σε από τον Rosberg ένα σηµαντικό ρεκόρ, βάζοντας τέλος στο σερί 

των 4 συνεχόµενων νικών για φέτος και των 7 από πέρυσι. Μάλιστα, 
στο προηγούµενο Γκραν Πρι, της Ρωσίας, ο Rosberg είχε πετύχει ένα 
Grand Slam (pole position, ταχύτερος γύρος και νίκη) και µε τις 10 
σερί νίκες της Mercedes ως κατασκευάστριας παραλίγο να σπάσει το 
ρεκόρ της McLaren (µε 11 σερί νίκες από το 1988). Ο Rosberg είναι ο 
24ος οδηγός της F1 που πετυχαίνει Grand Slam. Ο Jim Clark έχει τα 
περισσότερα (8), ενώ από τους ενεργούς οδηγούς ο Vettel κατέχει 4. 
Επίσης, µόνο οι Nigel Mansell, Ayrton Senna και Michael Schumacher 
(δύο φορές) έχουν σηµειώσει 4/4 από την αρχή µιας σεζόν, ενώ και οι τέσσερις κατέκτησαν τον τίτλο την ίδια χρονιά (κάτι 
που πιθανότατα θα κάνει και ο Rosberg). Αξιοσηµείωτο είναι πως µετά τους Alberto Ascari, Michael Schumacher και 
Sebastian Vettel, ο Nico Rosberg είναι ο 4ος οδηγός στην ιστορία του πρωταθλήµατος της F1 µε 7 σερί νίκες. Το ρεκόρ µε 
τις περισσότερες σερί το κρατά από το 2013 ο Vettel, µε 9 συνεχόµενες νίκες.

Α
ν και όλα έδειχναν πως η Mercedes θα 
είχε έναν σχετικά ξεκούραστο αγώνα, 
τελικά η µάχη ανάµεσα στον Hamilton 
και τον Rosberg (ξεκίνησαν από τις δύο 
πρώτες θέσεις) κράτησε µόλις 30 δευ-

τερόλεπτα, αφού τα δύο µονοθέσια συγκρούστηκαν 
και έµειναν εκτός αγώνα. Από τη στιγµή που ο 
Hamilton (προσπάθησε να προσπεράσει και έχασε 
τον έλεγχο του µονοθέσιου) έβγαλε εκτός µάχης και 
τον εαυτό του και τον Nico Rosberg (πήγε να καλύ-
ψει απότοµα τη γραµµή του), στερώντας από τη 
Mercedes τη δυνατότητα να διεκδικήσει έστω και 
έναν βαθµό στο ισπανικό GP, τα πάντα ήταν ανοιχτά. 
Στη συνέχεια ηγήθηκαν του αγώνα οι Ricciardo και 
Verstappen, µε τον Vettel να ακολουθεί στενά και 
να έρχονται αρκετά ντουµπλαρίσµατα µεταξύ των 
οδηγών. Περίπου 10 γύρους πριν το τέλος του αγώ-
να ο Max Verstappen άντεξε στην πίεση του 
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     ALFA ROMEO T158 (1950)
Τα σαιζόν 1950 κέρδισε και τους 6 αγώνες που έλαβε µέρος, ενώ το άξιο λόγου και αναφοράς είναι 
ότι είχε σχεδιαστεί το 1937, 13 ολόκληρα χρόνια πριν, ενώ ενδιάµεσα είχε µεσολαβήσει ο Β’ Παγκό-
σµιος. Το δυνατό της σηµείο ήταν ο κινητήρας της, ένας 8κύλινδρος σε σειρά µε µόλις 1.479 κυβικά 
και µηχανικό υπερ- συµπιεστή (kompressor), που απέδιδε 385 ίππους. 

     MERCEDES W196 (1955)
H W196 ήταν high tech και είχε πίσω της όλη την οργάνωση της Mercedes, που είχε διαθέσει ιδιαί-
τερα µεγάλα ποσά για την εποχή. Το 1955 κέρδισε τους 5 από τους 6 αγώνες στους οποίους κατέβη-
κε, επιβεβαιώνοντας εµφατικά τον τίτλο του φαβορί.

     LOTUS 25 CLIMAX (1963)
Σχεδιασµένη από το χαρισµατικό Colin Chapman ήταν το πρώτο µονοθέσιο της Φόρµουλα 1 µε 
µονοκόκ πλαίσιο. Το 1962, την πρώτη της σαιζόν, επιλύθηκαν όλα τα προβλήµατα νεότητάς της και 
έτσι το 1963 κέρδισε τα 7 από τα 10 Γκραν Πρι, κατακτώντας τον τίτλο. Το ωραίο είναι πως στα άλλα 
3 έχασε τις νίκες από µικρο-βλάβες.  

     FERRARI 500 (1952)
Το 1952 και το 1953 το πρωτάθληµα της F1 είχε έλλειψη συµµετοχών και έτσι διοργανώθηκε µε τα 
µονοθέσια της F2. Το αποτέλεσµα ήταν η Ferrari 500 να κερδίσει και τα 7 Γκραν Πρι που µετείχε, 
κυρίως χάρη στον κινητήρα της. Το τετρακύλινδρο σύνολο των 2.000 κυβικών και των 187 ίππων 
ήταν πολύ µπροστά από την εποχή του και εξασφάλιζε µια τελική 260 χλµ./ ώρα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

ΤΑ ΜΟΝΟΘΕΣΙΑ 
ΠΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΧΗ ΤΟΥΣ 
ΗΤΑΝ ΑΝΙΚΗΤΑ 
ΚΑΙ ΕΓΡΑΨΑΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑΤΑ ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ
ΜΟΝΟΘΕΣΙΑ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1 Στα χρόνια που υπάρχει η 

F1 έχουν περάσει από 
τις πίστες ανά τον κόσµο 

στις οποίες διεξάγονται τα 
Γκραν Πρι µονοθέσια και µο-
νοθέσια, κάποια από τα οποία 
έχουν σηµειώσει νίκες και έ-
χουν συγκεντρώσει βαθµούς 
για τις οµάδες τους. Μερικά 
από αυτά αποδείχθηκαν ιδιαί-
τερα επιτυχηµένα, κερδίζο-
ντας τους περισσότερους α-
γώνες στους οποίους µετεί-
χαν, καθώς ήταν είτε ιδιαίτερα 
εµπνευσµένα ως σύλληψη και 
σχεδιασµό είτε ευνοήθηκαν 
από τους κανονισµούς. Από 
αυτά λοιπόν θυµόµαστε τα 
κορυφαία. 
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     MCLAREN MP4-4-HONDA (1988)
Αν ο αναπληρωµατικός οδηγός της Williams Jean Luis Schlesser δεν είχε βγάλει το µεγάλο Ayrton 
Senna εκτός πίστας λίγο πριν την καρό σηµαία στη Μόντζα θα µπορούσε να είχε πετύχει το απολυτο 
-15 νίκες σε 15 Γκραν Πρι. Η κυριαρχία της MP4-4 οφείλεται αφενός στην παρουσία του Senna και 
αφετέρου στο ότι η McLaren ήταν η µόνη που εξέλιξε ένα καινούργιο αυτοκίνητο και ένα νέο κινη-
τήρα για την τελευταία χρονιά των turbo.

     FERRARI F2002 (2002)
Ο Michael Schumacher δεν οδήγησε καλύτερο µονοθέσιο όσο ήταν οδηγός της Ferrari. Υπόδειγµα 
αξιοπιστίας, τερµάτισε στην κατάταξη των κατασκευαστών πρώτο, έχοντας κερδίσει 14 στους 15 α-
γώνες και έχοντας συγκεντρώσει 221 βαθµούς, τόσους όσους όλες οι άλλες οµάδες µαζί. 

     MERCEDES AMG W05 (2014)
H καινούργια εποχή των turbo, µε τους V6 των 1.600 κυβικών και της υβριδικής τεχνολογίας, βρήκε 
τη Mercedes καλύτερα προετοιµασµένη από όλους. Απόδειξη για αυτό η επικράτηση της W05 στα 
16 από τα συνολικά 19 Γκραν Πρι της σαιζόν.

     MERCEDES AMG W06 (2015)
Η W06 αποδείχθηκε εξίσου επιτυχηµένη µε την προκάτοχό της, µε τον παγκόσµιο πρωταθλήτη Luis 
Hamilton και τον Nico Rosberg στο τιµόνι της, καθώς και αυτή σηµείωσε 16 νίκες σε 19 αγώνες.  

     FERRARI F2004 (2004)
Συγκριτικά µε την F2002 η F2004 είναι λιγότερο επιτυχηµένη, καθώς κέρδισε τους 15 αγώνες από 
τους 18 που µετείχε, αλλά µια πιο ψύχραιµη θεώρηση αποδεικνύει πως και αυτό ήταν ένας άθλος. 

     WILLIAMS FW18-RENAULT (1996)
To 1996 η Williams τελειοποίησε το µονοθέσιο της προηγούµενης σαιζόν, που παρουσίασε µόλις 
3 βλάβες σε όλα τα Γκραν Πρι. Έτσι η FW18 κέρδισε τα 12 από τα 16 Γκραν Πρι δείχνοντας την 
πίσω αεροτοµή της στον ανταγωνισµό. 
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