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Φέτος από την έκθεση στο Παρίσι απουσιάζουν οι Ford, Bentley, Lamborghini,  
Mazda, McLaren, Rolls Royce και Volvo. Καθεµιά για τους δικούς της λόγους  

και µε κοινό παρονοµαστή το κόστος.
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Επίσηµη πρεµιέρα εντός έδρας, στη γαλλική 
πρωτεύουσα, για το καινούργιο C3, το νέο 
υπερ- µίνι της Citroen που έχει αλλάξει σε πο-
λύ µεγάλο βαθµό σε σχέση µε τον προκάτοχό 

του. Μάλιστα αυτό δεν οφείλεται στα airbumps στις 
πόρτες του, που µετά το Cactus κάνουν και εδώ την 
εµφάνισή τους αλλά στη συνολική εικόνα του, που εί-
ναι νεανική και σύγχρονη.  
Σε αυτό συµβάλλουν και οι ενδιαφέρουσες λεπτοµέ-
ρειες, όπως τα πίσω φώτα µε την αίσθηση 3D, το 
κόκκινο ή µαύρο περίγραµµα των airbumps, τα 36 
διαφορετικά χρώµατα για το αµάξωµα, οι µαύρες ε-
µπρός και µεσαίες κολώνες και οι 3 διαθέσιµοι χρω-
µατισµοί της οροφής, η οποία βρίσκεται πλέον τοπο-
θετηµένη και 40 χιλιοστά χαµηλότερα.
Από πλευράς διαστάσεων το µήκος δεν φτάνει οριακά 
στα 4,0 µέτρα, µιας και είναι 3,99, το πλάτος έχει αυξη-
θεί κατά 20 χιλιοστά στα 1,75 µέτρα, ενώ όπως είπαµε 
το ύψος έχει µειωθεί κατά 4 εκατοστά. Μεγάλη, κατά 
70 χιλιοστά στα 2.540, είναι η αύξηση του µεταξονίου, 
που έχει βελτιώσει σηµαντικά τους χώρους στο εσω-
τερικό γενικά και ειδικά στο πίσω κάθισµα.  

Ο σχεδιασµός του εσωτερικού είναι και αυτός µοντέρ-
νος , µε µια οθόνη αφής 7 ιντσών στην κεντρική κονσόλα 
και αρκετές δυνατότητες προσωποποίησης. Όσο για το 
πορτµπαγκάζ έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 300 λί-
τρων, ενώ αρκετοί είναι και οι χώροι για µικρο-πράγµα-
τα στην καµπίνα. Από κει και πέρα ενδιαφέρον στοιχείο 
εξοπλισµού είναι η στάνταρ ενσωµατωµένη κάµερα 
στον εσωτερικό καθρέφτη που καταγράφει ότι συµβαίνει 
µπροστά από το C3 και σε γωνία 120 µοιρών, ενώ υπάρ-
χουν και αρκετά από τα σύγχρονα συστήµατα υποβοή-
θησης του οδηγού (διατήρηση λωρίδας, αισθητήρας α-
ναγνώρισης κόπωσης οδηγού κ.λπ.). Φυσικά δεν θα 
λείπουν οι δυνατότητες διασύνδεσης smartphones 
(Apple CarPlay, Android Auto, Mirror Link). 
Οι διαθέσιµοι κινητήρες είναι τα γνωστά 3κύλινδρα 
σύνολα βενζίνης -οι ατµοσφαιρικοί των 1.000 και 
1.200 κυβικών µε 68 και 82 ίππους αντίστοιχα και ο 
turbo 1.200 µε 110- και οι diesel 1.6 HDI Bluetec των 
75 και 100 iππων. Στην πορεία θα προστεθεί στη γκά-
µα και ένα αυτόµατο κιβώτιο 6 σχέσεων. 
Το νέο Citroen C3 θα είναι διαθέσιµο προς τα τέλη του 
έτους.

ΤΟ ΝΕΟ CITROEN C3 
ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ  
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Μ
ία πρώτη γεύση για το νέο Micra είχαµε πάρει από το πρωτότυπο Sway που είχε παρουσιαστεί τον Μάρ-
τιο στην Γενεύη. Και όπως βλέπουµε αρκετά από τα στιλιστικά στοιχεία του concept car πέρασαν στο 
Micra παραγωγής, το οποίο µοιάζει σα να µην έχει καµία απολύτως σχέση µε το µοντέλο που αντικαθι-
στά. Πρόκειται για ένα πολύ πιο όµορφο supermini που είναι µεγαλύτερο σχεδόν σε κάθε του διάσταση 
(+17 εκατοστά σε µήκος από το προηγούµενο Micra, συνολικό στα 3,995 µέτρα) και µε ευρωπαϊκό αέρα 

που διαµορφώνουν οι έντονες ακµές, οι επιθετικοί προβολείς και το φαρδύτερο αµάξωµα (τα +7,7 εκ., συνολικό στα 
1,742 µέτρα).
Το ύψος έχει µειωθεί κατά 6,9 εκ. (στα 1,452 µέτρα), ενώ το αυξηµένο κατά 7,5 εκ. µεταξόνιο (των 2,525 µέτρων) διαµορ-
φώνει ένα πιο άνετο και ευρύχωρο εσωτερικό που προσφέρει όλες τις διευκολύνσεις µε πλήρη διασύνδεση 
smartphone. Σχεδιαστικά το ταµπλό ακολουθεί µία πιο συµβατική προσέγγιση µε έναν ευανάγνωστο πίνακα µε µεγάλα 
όργανα, µε το τιµόνι µε το κοφτό κάτω µέρος που προσδίδει ένα νεανικό τόνο, ενώ στο µέσο υπάρχει µία οθόνη αφής 
που πλαισιώνεται από σχετικούς διακόπτες.
Η γκάµα των κινητήρων και τα περισσότερα µηχανικά µέρη προέρχονται από την Renault, µιας και πάνω στην ίδια 
πλατφόρµα θα βασιστεί και το νέο Clio που θα δούµε του χρόνου. Έτσι, ο ντίζελ κινητήρας είναι ο γνωστός στα 1.500 κ.εκ. 
(µε ειδική χαρτογράφηση για την Nissan στα 90 άλογα), ενώ από πλευράς βενζίνης θα υπάρχουν οι 3-κύλινδρες εκδό-
σεις στα 900 κ.εκ., µε 75 άλογα για τον ατµοσφαιρικό και 120 για τον turbo κινητήρα. Πέρα από τις εκδόσεις µε το µηχα-
νικό κιβώτιο θα υπάρχει και αυτόµατη τύπου CVT, στο πρότυπο της Nissan. 

ΜΕΓΑΛΩΣΕ 
ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΥΝΕ!
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΤΟΥ 

ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ MICRA ΠΟΥ ΘΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2017…

NISSAN MICRA
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Carlos Ghosn, CEO NISSAN MOTORS

«Όταν το πρώτο MICRA εµφανίστηκε πριν από 30 
χρόνια περίπου, σηµατοδότησε µια επανάσταση στην 
κατηγορία των µικρών hatchback και άνοιξε ένα νέο 
κεφάλαιο για την Nissan. Η πέµπτη γενιά MICRA  εί-
ναι εξίσου επαναστατική και θα αυξήσει τις προσδο-
κίες το πελατών για  το τι µπορεί να τους προσφέρει 
ως  ένα hatchback» δήλωσε ο Carlos Ghosn, ∆ιευ-
θύνων Σύµβουλος της  Nissan Motor Company. 
«Ακολουθώντας  τα χνάρια  ξεχωριστών αυτοκινή-
των όπως τα  Qashqai και Juke, το τελευταίας γενιάς 
MICRA ενισχύει τη θέση της Nissan ως ηγέτιδας  στο 
σχεδιασµό αυτοκινήτων. ∆είχνει επίσης την πρόθε-

σή µας να ανταγωνιστούµε  στην κορυ-
φή της κατηγορίας  Β στην Ευ-
ρώπη, που αποτελεί  τη µεγα-

λύτερη και πιο ανταγωνιστική 
κατηγορία B σε όλο τον κό-

σµο».
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H 10Η ΓΕΝΙΑ CIVIC, ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2017, ΕΧΕΙ ΚΑΤΩ 

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟ 
ΥΠΕΡΤΡΟΦΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ.

HONDA CIVIC 

ΠΙΟ ΩΡΙΜΟ, 
ΠΙΟ TURBO!
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Μεγαλύτερο σε µήκος (κατά 13 εκ.) σε σχέση µε το απερχόµενο µοντέλο, αλλά 16 κιλά ελαφρύ-
τερο και µε ένα νέο πλαίσιο, κατά 52% πιο άκαµπτο, το 10ης γενιάς Civic δείχνει πιο δυναµικό 
από ποτέ. Χάρη στο επιµηκυµένο κατά 3 εκ. µεταξόνιο, προσφέρει καλύτερους χώρους στην 
καµπίνα των επιβατών,  διατηρώντας τα –εξαιρετικά σε χωρητικότητα– 478 λίτρα του χώρου 

αποσκευών. Πλέον τα «Magic Seats» πίσω έχουν αντικατασταθεί από ένα συµβατικό κάθισµα, µε αναδί-
πλωση της πλάτης κατά 60:40%.
Στο κέντρο του ταµπλό δεσπόζει µία έγχρωµη οθόνη αφής 7 ιντσών, η οποία θα προσφέρει τόσο το Apple 
CarPlay όσο και το Android Auto. Το σύστηµα πλοήγησης είναι της Garmin, µε 5 χρόνια δωρεάν ενηµερώ-
σεις χαρτών, ενώ ο ιδιοκτήτης µπορεί να επιλέξει µεταξύ τριών ηχοσυστηµάτων, ενός απλού µε 4 ηχεία, 
µιας µονάδας 160 Watt µε 8 ηχεία και µιας µονάδας 180 Watt µε 11 ηχεία. Αναφορικά µε τον εξοπλισµό 
ενεργητικής ασφάλειας, θα περιλαµβάνει ένα νέο adaptive cruise control, σύστηµα ελέγχου λωρίδας, 
προειδοποίησης σύγκρουσης, ελέγχου τυφλών σηµείων, καθώς και αυτόµατου φρεναρίσµατος σε περί-
πτωση που ο οδηγός δεν αντιδράσει έγκαιρα σε κάποιο εµπόδιο στον δρόµο.
Σε ό,τι αφορά τους κινητήρες, πέρα από τον turbo των 1.500 κ.εκ. µε τους 182 ίππους θα διατεθεί και µε το 
νέο τρικύλινδρο µοτέρ στα 1.000 κ.εκ. που αποδίδει 129 ίππους. Αυτό θα συνεργάζεται τόσο µε µηχανικό 
κιβώτιο 6 σχέσεων όσο και µε ένα CVT. Από ντίζελ αναµένουµε µια εξελιγµένη εκδοχή του υπάρχοντος 1.6 
i-DTEC, µε µεγαλύτερη ιπποδύναµη –άνω των 120 ίππων– και χαµηλότερες εκποµπές ρύπων. Άµεσα δεν 
θα υπάρξει υβριδική έκδοση, η πλατφόρµα όµως στην οποία βασίζεται είναι ικανή να δεχτεί τέτοιου εί-
δους τεχνολογίες. Όσο για την κορυφαία έκδοση Type-R, το πιο πιθανό είναι να δι-
ατηρήσει το ίδιο σύνολο µε το σηµερινό µοντέλο, χωρίς όµως αυτό να 
είναι δεδοµένο.
Το νέο Honda Civic θα κυκλοφορήσει σε περισσότερες από 70 
χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πέρα από την πεντάπορτη 
εκδοχή του, από τη νέα χρονιά θα παρουσιαστεί, σε 
ορισµένες αγορές, µια έκδοση σεντάν, ενώ αρ-
γότερα θα συµπληρωθεί η γκάµα των α-
µαξωµάτων µε το Civic 
Tourer.



Η αεριοκίνηση  
«τρέχει να προλάβει τις εξελίξεις»

«Στην πρώτη γραµµή» των εξελίξεων βρίσκεται το φυ-
σικό αέριο κίνησης καθώς τα αεριοικίνητα οχήµατα 
αντικαθιστούν σταδιακά τα συµβατικά και τρέχουν να 
προλάβουν τις εξελίξεις. Μέχρι το 2025 στα διεθνή οδι-

κά δίκτυα θα κυκλοφορούν 40 εκατοµµύρια οχήµατα φυσικού αερίου, 
οι ιδιώτες οδηγοί θα έχουν κάνει πλήρη στροφή στα «πράσινα» καύ-
σιµα ως αποτέλεσµα της απαίτησης για αναβάθµιση της ποιότητας της 
ατµόσφαιρας και οι κυβερνήσεις θα έχουν λάβει ακόµη αυστηρότερα 
µέτρα για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για µείωση των ρύ-
πων µεσοπρόθεσµα µέχρι το 2020 και µακροπρόθεσµα µέχρι το 2050. 
Ενισχυτικά στην τάση αυτή λειτουργεί η δηµιουργία ενός επαρκούς δι-
κτύου πρατηρίων σε παγκόσµιο επίπεδο τα οποία εξυπηρετούν επαγ-
γελµατικά και ιδιωτικά οχήµατα φυσικού αερίου.

Σύµφωνα µε τη  Navigant Research  µέχρι το 2026 αναµένεται να 
έχουν κατασκευαστείς 40.000 σταθµοί ανεφοδιασµού φυσικού αέριου 
διεθνώς ενώ σήµερα στην Ευρώπη τα πρατήρια CNG έχουν ξεπε-
ράσει τα 4.500 για να καλύψουν την ζήτηση των 2.000.000 οχηµάτων 
φυσικού αερίου που κυκλοφορούν στους δρόµους των ευρωπαϊκών 
πόλεων.
Στην Ελλάδα επεκτείνεται το δίκτυο ανεφοδιασµού σε όλες τις µεγάλες 
πόλεις. Στα άµεσα σχέδιά της ∆ΕΠΑ, η οποία προωθεί το φυσικό αέ-
ριο κίνησης µέσω των πρατηρίων Fisikon, εντάσσεται η ίδρυση νέων 
πρατηρίων στο Κορωπί, στην Ηλιούπολη, στον Ασπρόπυργο, στον Άλι-
µο, στον Πειραιά  ενώ ήδη λειτουργούν πρατήρια στον οδικό άξονα 
Αθήνα - Θεσσαλονίκη (Αθήνα, Λαµία, Βόλος, Λάρισα, Θεσσαλονίκη).

Η ανάγκη για φθηνότερα καύσιµα «δείχνει» ως ιδανική λύση το φυσι-
κό αέριο κίνησης: Mε βάση τις τρέχουσες τιµές, η τιµή του φυσικού αε-
ρίου είναι περίπου 60% χαµηλότερη σε σύγκριση µε τη βενζίνη, 25%-
30% χαµηλότερη σε σύγκριση µε το πετρέλαιο και 40% χαµηλότερη σε 
σύγκριση µε το υγραέριο (LPG).
Το φυσικό αέριο καίγεται πιο αργά από τη βενζίνη και το υγραέριο, 
κάτι που το κάνει να θεωρείται το πλέον ασφαλές καύσιµο. Σε αυτό 
συντελεί και η χαµηλή του πυκνότητα που το ωθεί προς τα πάνω σε 
περίπτωση διαρροής .

ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Φορείς και παράγοντες της αγοράς στις περισσότερες χώρες του εξω-
τερικού χρησιµοποιούν για υπηρεσιακά και δηµόσια οχήµατα το φυσι-
κό αέριο κίνησης. Για παράδειγµα η αστυνοµία της Ισπανίας (Guardia 
Civil) χρησιµοποιεί στο στόλο της το Seat Leon TGI, το οποίο καίει φυσι-
κό αέριο ενώ ανάλογες κινήσεις θα γίνουν και από την ελληνική αστυ-
νοµία.  Ακόµη, οδηγοί ταξί, µεταφορικές εταιρείες και πολυεθνικές 
χρησιµοποιούν ΙΧ και ελαφρά ή βαρέα οχήµατα φυσικού αερίου και 
επιτυγχάνουν εξοικονόµηση µέχρι και 60%. Στην Ελλάδα, το φυσικό 
αέριο «κινεί» λεωφορεία του ΟΣΥ (πρώην ΕΘΕΛ), απορριµµατοφόρα 
και υπηρεσιακά οχήµατα δήµων και φορέων. 
Μεγάλη γκάµα οχηµάτων φυσικού αερίου για ιδιώτες και επαγγελµα-
τίες οδηγούς
Οι γνωστότερες αυτοκινητοβιοµηχανίες όπως είναι οι Ford Motor 

Company, Fiat Chrysler Automobiles, General Motors, Honda Motor 
Company, Volkswagen, Hyundai Motor Group κλπ, εντατικοποιούν 
την παραγωγή µοντέλων φυσικού αερίου.
Στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά κυκλοφορούν ΙΧ και επαγγελµα-
τικά CNGµοντέλα από όλες τις µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες. Τα πιο 
γνωστά µοντέλα κυκλοφορούν και σε CNG εκδόσεις ενώ η γκάµα τους 
διευρύνεται συνεχώς µε νέα µοντέλα να κάνουν την εµφάνισή τους 
στη διεθνή και την ελληνική αγορά. 

Ήδη στους ελληνικούς δρόµους κυκλοφορούν CNG οχήµατα γνω-
στών αντιπροσωπειών όπως είναι η Fiat (Fiat 500L Natural Power, 
Fiat Qubo 1.4 70 PS , Fiat Punto 1.4 70 PS, Fiat Panda, Fiat Doblo 1.4 T-
Jet 120 PS) , η Audi (Audi A3 Sportback g-tron), η Mercedes Benz (B 
Class 200, E 200 NTG, Benz Sprinter NGT),   η Lancia (LanciaYpsilon 
0.9 TwinAir), η Piaggio,η  Iveco  (Iveco Daily, New Strails),  η 
Volskwagen (VW Golf 1.4 TGi, Passat 1.4 TSI 150 PS EcoFuel, Eco Up, 
Caddy Vann Ecofuel),  η Seat (Seat Leon 1.4 TGI 110 PS, Mii Ecofuel), 
η Skoda (Octavia G-TEC, Citigo), η Opel (Opel ZafiraTourer 1.6 CNG 

Turbo, Opel Combo 1.4 T-Jet 120 PS) και η Honda (Civic Natural Gas).

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ 
«ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ»
Τα οχήµατα που κινούνται µε CNG παράγουν 25% λιγότερο διοξείδιο 
του άνθρακα σε σχέση µε τη βενζίνη και 35% λιγότερο σε σχέση µε 
αυτά που κινούνται µε πετρέλαιο. Παράλληλα, επιτυγχάνεται 95% µεί-
ωση στις εκποµπές µονοξειδίου του άνθρακα, 80% µείωση στις εκ-
ποµπές υδρογονανθράκων και 30% µείωση στα οξείδια του αζώτου.

       Οι γνωστότερες αυτοκινητοβιο-
µηχανίες όπως είναι οι Ford Motor 
Company, Fiat Chrysler Automobiles, 
General Motors, Honda Motor 
Company, Volkswagen, Hyundai 
Motor Group κλπ, εντατικοποιούν την 
παραγωγή µοντέλων φυσικού  
αερίου.

''

''
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Αισθητικά το νέο i30 διατηρεί σε µεγάλο βαθ-
µό το ντιζάιν του τωρινού µοντέλου, αλλά το 
ραφινάρει µε πετυχηµένο τρόπο (νέα µάσκα, 
προβολείς, προφυλακτήρες κ.ά.), ώστε το 

αµάξωµ α να αποσπά κολακευτικά σχόλια. Συγκεκρι-
µένα, το νέο i30 είναι ελαφρώς µακρύτερο (+4 εκ.) και 
φαρδύτερο (+1,5 εκ.) µε συνολικό µήκος στα 4,34 µέ-
τρα, πλάτος στα 1,795 και ύψος (-1,5 εκ.) στα 1,455 µέ-
τρα. Και, σε αντίθεση µε τα περισσότερα νέα µοντέλα, 
είναι ελαφρώς βαρύτερο από το απερχόµενο (από 
1.306 κιλά), µια και η βασική έκδοση ξεκινά από τα 
1.316 κιλά.
Εντυπωσιακό δείχνει το ταµπλό του αυτοκινήτου µε 
κυρίαρχο στοιχείο την κεντρική οθόνη αφής 5 ιντσών 
που µοιάζει να προεξέχει σαν tablet (όπως στη 
Mercedes A-Class) και πλαισιώνεται από τους βασι-
κούς διακόπτες. Οι επιβάτες θα πρέπει να περιµένουν 
ένα ελαφρώς πιο ευρύχωρο i30, µε το πορτµπαγκάζ 
να χωρά από 395 λίτρα και να φτάνει έως τα 1.301 µε 
τα πίσω καθίσµατα αναδιπλωµένα. Εννοείται πως υ-
πάρχει πλήρης υποστήριξη και διασύνδεση µε 
smartphone σε περιβάλλον Android Auto και Apple 
CarPlay, ενώ από τη λίστα µε τα συστήµατα άνεσης 

και υποβοήθησης του οδηγού δεν απουσιάζει σχεδόν 
κανένα σύστηµα αιχµής.
Το νέο Hyundai i30 θα έχει στην γκάµα του νέους 
turbo κινητήρες και στη βάση (πέρα από τον ατµο-
σφαιρικό 1.4 MPI µε 100 PS) θα τοποθετείται ο τρικύ-
λινδρος 1.0 T-GDI που θα αποδίδει 120 άλογα και 170 
Nm ροπής. Είναι άµεσου ψεκασµού µε µπεκ έξι ο-
πών και µέγιστη πίεση κυκλώµατος στα 200 bar, και 
µε ενσωµατωµένη στην κυλινδροκεφαλή την εξαγω-
γή. Ψηλότερα βρίσκεται ο τετρακύλινδρος 1.4 T-GDI 
των 140 ίππων και 242 Nm, ο οποίος πέρα από το 
6άρι µηχανικό θα συνδυάζεται και µε το διπλόδισκο 
7DCT.
Από πλευράς ντίζελ, θα υπάρχουν τρεις επιλογές στα 
1.600 κ.εκ. µε 95, 110 και 133 ίππους, µε µέγιστη ροπή 
στα 275 Nm και µε µηχανικό 6άρι ή αυτόµατο 7DCT 
κιβώτιο. Το πλαίσιο αποτελεί βελτιωµένη εκδοχή της 
προηγούµενης γενιάς (είναι κατά 22% πιο δύσκαµπτη 
και 28 κιλά ελαφρύτερη), ενώ οι Κορεάτες στέκονται 
ιδιαίτερα στα αναβαθµισµένα οδηγικά χαρακτηριστικά 
του αυτοκινήτου. Τέλη του 2017 θα λανσαριστεί και η 
σπορ έκδοση N µε δίλιτρο turbo µοτέρ που θα αποδί-
δει τουλάχιστον 270 άλογα.

ΤΟ ΝΕΟ I30 ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΙΣ 
ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2017. ΕΩΣ ΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Η ΚΟΡΕΑΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΕΙ» ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΒΑΣΙΛΑΚΗ.

ΑΝΕΒΑΖΕΙ 
ΤΟΝ ΠΗΧΗ

HYUNDAI i30
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Όχι µόνο γιατί ήταν από τους πρωτεργάτες αυτής της κίνησης µε το πρώτης 
γενιάς Ampera αλλά και επειδή ήδη στη Αµερική έχει έτοιµο έναν... άσσο 
στο µανίκι της: το ηλεκτροκίνητο Chevrolet Bolt το οποίο στην άλλη πλευρά 

του Ατλαντικού έχει τιµή στην περιοχή των 30.000 δολαρίων, καθιστώντας το ιδι-
αίτερα προσιτό σε ένα πολύ πιο ευρύ κοινό.
Το Ampera-e αποτελεί την ευρωπαϊκή εκδοχή του αυτοκινήτου, έχοντας πλέον τα 
σήµατα και την µάσκα µε τα σήµατα και την σχεδιαστική αντίληψη της Opel. To 
µεγάλο του πλεονέκτηµα, σύµφωνα πάντα µε τις µετρήσεις της Opel και τις προ-
διαγραφές που ανακοινώνει, είναι ότι το συγκεκριµένο όχηµα έχει αυτονοµία 500 
χιλιοµέτρων! Μάλιστα, ακόµα και αν αυτές οι µετρήσεις γίνονται κάτω από συγκε-
κριµένες συνθήκες, σε πραγµατική καθηµερινή οδήγηση, το ηλεκτροκίνητο όχη-
µα της Opel µπορεί να φθάσει άνετα τα 380 χιλιόµετρα σε αυτονοµία, τιµή που και 
αυτή είναι εξίσου εντυπωσιακή.
Ο κινητήρας αποδίδει 204 ίππους, ισχύς που εξασφαλίζει εξαιρετικές επιδόσεις 
στο αυτοκίνητο, αντίστοιχες µε αρκετά σπορ µοντέλα της µάρκας (ιδίως στις επιτα-
χύνσεις από στάση, µε το 0-100 χλµ. σε µόλις 7 δευτερόλεπτα). Όπως ήδη γνωρί-
ζουµε από το Βolt, το Ampera-e φορτίζει πλήρως τις µπαταρίες του σε 9 ώρες, 
ενώ για όσους είναι πιο βιαστικοί και δεν έχουν τόσο χρόνο στη διάθεσή τους 
κάθε ώρα φόρτισης εξασφαλίζει µια αυτονοµία της τάξης των 35 χιλιοµέτρων.
Ενδιαφέροντα στοιχεία εξοπλισµού του Bolt EV, τα οποία θα διατηρηθούν και στην 
ευρωπαϊκή του έκδοση ως Opel Ampera-e, είναι η θέση ασύρµατης φόρτισης 
κινητών, µια κάµερα οπισθοπορείας που προβάλλει εικόνα στον εσωτερικό κα-
θρέφτη και ένα σύστηµα Surround Vision που µε συνολικά 4 κάµερες δίνει πανο-
ραµική εικόνα του αυτοκινήτου και του γύρω χώρου.
Το Opel Ampera-e θα κυκλοφορήσει σε επιλεγµένες αγορές της Ευρώπης µέσα 
στην χρονιά, έχοντας ως στόχο, όπως επισηµαίνουν οι άνθρωποι της εταιρίας, να 
µην αποτελεί µία ακόµα επίδειξη τεχνολογίας ή ένα γκάτζετ, αλλά ένα αληθινά 
προσιτό ηλεκτρικό όχηµα που µπορεί να αποκτήσει ένα ευρύτερο κοινό.

TO ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 
ΤΟΥ ΛΑΟΥ!

OPEL AMPERA-E

ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ HOT TOPIC ΣΤΗΝ ΦΕΤΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ, Η OPEL ∆ΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΜΕΤΟΧΗ. 
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Το νέο Peugeot 3008 χαρακτηρίζεται από την αυξηµένη από-
σταση από το έδαφος (κατά 5 εκ., φτάνοντας τα 22 εκ., συνο-
λικό ύψος αµαξώµατος από το έδαφος στα 1,62 µέτρα) αλλά 

και από τις ελαφρώς αυξηµένες διαστάσεις σε µήκος (4,45 µέτρα) 
και πλάτος (1,90 µέτρα). Ανάλογα µεγαλύτεροι και χάρη στο αυξη-
µένο µεταξόνιο (κατά 80 χλστ.) αναµένονται οι χώροι για τους επι-
βάτες και τις αποσκευές (520 λίτρα από 432), ενώ η τελευταία πόρ-
τα είναι πλέον ενιαία (και όχι διαιρούµενη).
Η ελκυστική εξωτερική σχεδίαση µας παραπέµπει στο πρωτότυ-
πο Quartz (είχε παρουσιαστεί στο Παρίσι το 2014), ενώ το i-Cockpit 
εκφράζει την εξέλιξη της Peugeot όσον αφορά το ταµπλό των νέ-
ων της µοντέλων µε κύριο χαρακτηριστικό τον ψηφιακό πίνακα 
οργάνων 12,3΄΄ που βρίσκεται ψηλότερα από το τιµόνι και την 
κεντρική touch-screen 8΄΄ µε πλήρη διασύνδεση µε smartphone.
Χάρη στην πλατφόρµα EMP2 το νέο 3008 είναι έως 100 κιλά ελα-
φρύτερο. Η γκάµα των κινητήρων περιλαµβάνει τις εκδόσεις 1.2 
PureTech (130 PS) και 1.6 THP (165 PS), ενώ υπάρχουν οι ντίζελ 
1.6 BlueHDi µε 100 και 120 ίππους, όπως και οι 2.0 BlueHDi µε 
150 και 180 ίππους. Οι κορυφαίες εκδόσεις συνδυάζονται στάνταρ 
µε εξατάχυτο αυτόµατο κιβώτιο, ενώ πλήρης είναι ο εξοπλισµός 
άνεσης και ασφάλειας µε όλα τα συστήµατα τελευταίας γενιάς 
(αυτόνοµη πέδηση, προειδοποίηση σε τυφλές γωνίες κ.ά.). Οι πω-
λήσεις ξεκινούν προς τα τέλη του έτους.

Το νέο Peugeot 5008 έχει αλλάξει ριζικά προσανατολισµό και από 
ένα κλασικό MPV έχει γίνει ένα πολυχρηστικό µεγάλο SUV. Έτσι, 
το επταθέσιο 5008 τοποθετείται πάνω από το 3008, αφού το µήκος 

του φτάνει τα 4,64 µέτρα, µε µεταξόνιο στα 2,84 µέτρα. Για τους πίσω 
επιβάτες υπάρχουν τρία συρόµενα και ανεξάρτητα καθίσµατα, ενώ υ-
πάρχει και 3η σειρά µε δύο προσθαφαιρούµενα µικρότερα καθίσµατα. 
Στην πενταθέσια διάταξη προσφέρονται 780 λίτρα µε αποκορύφωµα τα 
1.940 λίτρα.
Αισθητικά, το νέο 5008 ξεχωρίζει από τη σχεδόν κάθετη µάσκα, τα πλαστι-
κά πλευρικά προστατευτικά, τις ποδιές και την SUV «φορεσιά» που χαρα-
κτηρίζει τα SUV της Peugeot. Οι εκδόσεις βενζίνης είναι οι 1.2 Turbo µε 
130 ίππους και 1.6 Turbo µε 165 ίππους, ενώ οι δύο ντίζελ των 1.600 κ.εκ. 
αποδίδουν 100 και 120 ίππους µε τον top δίλιτρο στα 180 άλογα. Οι Γάλλοι 
εξελίσσουν και µια υβριδική έκδοση που θα συνδυάζει έναν βενζινοκινη-
τήρα µε έναν ηλεκτροκινητήρα και θα λανσαριστεί το 2018.
Εννοείται πως στο εσωτερικό υπάρχει το νέας γενιάς i-Cockpit µε το 
ακόµη πιο κόµπακτ τιµόνι και τον υπερυψωµένο πίνακα οργάνων που 
ουσιαστικά είναι µια µεγάλη ψηφιακή οθόνη. Μία µεγαλύτερη αφής 
υπάρχει στο κέντρο του ταµπλό, εξίσου µεγάλη είναι και η κεντρική 
κονσόλα, ενώ φυσικά θα είναι διαθέσιµα όλα τα σύγχρονα συστήµατα 
υποβοήθησης του οδηγού, α σφάλειας αλλά και διασύνδεσης µε 
smartphone.
Το νέο Peugeot 5008 θα είναι διαθέσιµο από την ερχόµενη άνοιξη, και 
στην πιο σπορ έκδοση GT, ενώ µια τάξη µεγέθους για την τιµή του είναι τα 
23.000 ευρώ, για τη βασική του έκδοση βεβαίως.

Peugeot 5008: Ένα MPV που έγινε SUV!

Αποκάλυψη για το ολοκαίνουριο Peugeot 3008!

H ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ MPV, ΑΛΛΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΕΧΕΙ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΜΙΑ ΕΝΤΟΝΗ SUV ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΤΩΝ CROSSOVER/SUV, ΤΟ ΝΕΟ 3008 ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΟ «ΤΖΙΠΟΕΙ∆ΕΣ» ΣΤΙΛ, ΓΙΑ ΝΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ NISSAN QASHQAI.



Η Skoda ποντάρει πολύ στα SUV, που παραµένουν η πιο δηµοφιλής κατηγο-
ρία παγκοσµίως και αυτή µε τις µεγαλύτερες προοπτικές εξέλιξης και έτσι 
παρουσιάζει επίσηµα στο Παρίσι το ολοκαίνουργιο µοντέλο της. 

Το οποίο είναι βέβαια το Kodiaq, που έχει µήκος 4,70 µέτρα και τοποθετείται σαφώς 
πάνω από το επιτυχηµένο Yeti. H βάση του είναι το µεταβλητό πλαίσιο MQB του ο-
µίλου Volkswagen, ενώ ο σχεδιασµός του είναι σύγχρονος και χαρακτηρίζεται 
σύµφωνα και µε τις τελευταίες τάσεις στην κατηγορία από ακµές και όχι από κα-
µπύλες.
Ο σχεδιασµός του εσωτερικού είναι σύµφωνος µε τη γενική φιλοσοφία της µάρκας, 
οπότε είναι σύγχρονος και λειτουργικός χωρίς φιοριτούρες, ενώ χαρακτηριστικοί 
είναι οι κάθετοι αεραγωγοί που πλαισιώνουν την οθόνη στην κεντρική κονσόλα. Οι 
χώροι είναι άνετοι, ενώ ενδιαφέρον είναι πως το Kodiaq θα είναι διαθέσιµο και µε 
7 θέσεις. Με φουλ σύνθεση επιβατών το πορτµπαγκάζ του θα είναι 230 λίτρα, στην 
πενταθέσια διάταξη φτάνει τα 720, ενώ αν αναδιπλωθούν οι πλάτες του πίσω καθί-
σµατος ανεβαίνει σ τα εντυπωσιακά 2.065 λίτρα. Όσο για το ωφέλιµο µήκος, που ε-
πίσης είναι σηµαντικό για ενδεχόµενες µεταφορές, φτάνει τα 2,90 µέτρα. 
Ο εξοπλισµός του νέου Kodiaq θα µπορεί να περιλαµβάνει όλα τα σύγχρονα συστή-
µατα υποβοήθησης του οδηγού και ασφάλειας, καθώς και ολοκληρωµένες δυνα-
τότητες ενσωµάτωσης smartphones µε Apple CarPlay και µε Android Auto, ενώ 
θα υπάρχει και θέση ασύρµατης φόρτισης.
Η γκάµα των κινητήρων βενζίνης αποτελείται από τον TSI των 1.400 κυβικών µε 
125 και 150 ίππους και από τον 2.0 TSI µε 180 άλογα, ενώ οι διαθέσιµοι diesel είναι 
οι δύο εκδοχές, µε 150 και 190 ίππους του TDI των 2.000 κυβικών. Εκτός από το 
βασικό 1.4 TSI όλοι οι άλλοι κινητήρες συνδυάζονται και µε τετρακίνηση, ενώ πέρα 
από τα χειροκίνητα κιβώτια των 6 σχέσεων υπάρχουν και αυτόµατα διπλού συ-
µπλέκτη DSG µε 6 ή 7 σχέσεις ανάλογα µε τον κινητήρα. 
Μέχρι στιγµής δεν έχουν ανακοινωθεί τιµές για το Kodiaq -οι πρώτες παραδόσεις 
θα γίνουν την ερχόµενη άνοιξη- αλλά µια καλή εκτίµηση της βάσης είναι οι 25.000 
ευρώ.

ΤΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ KODIAQ ΕΙΝΑΙ 
Η ΝΑΥΑΡΧΙ∆Α ΤΩΝ SUV ΤΗΣ SKODA
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Καρδιά των ηλεκτρικών Smart είναι ο κινητήρας τους, που αποδίδει 60 kW (81 ίππους) και 
160 Nm, συνδυάζεται µε κιβώτιο που έχει µια και µόνο σχέση και εξασφαλίζει µια τελική 
που για λόγους αυτονοµίας περιορίζεται στα 130 χλµ./ώρα. Η αυτονοµία αυτή καθαυτή 

φτάνει τα 160 χιλιόµετρα, ενώ χάρη στο καινούργιας τεχνολογίας ενσωµατωµένο φορτιστή η δι-
αδικασία φόρτισης σε κοινό ηλεκτρικό δίκτυο (η ισχύς του δικτύου παίζει εδώ σηµαντικό ρόλο) 
είναι έως και 40% πιο γρήγορη σε σχέση µε την προηγούµενη γενιά. Με τον εξτρά ταχυφορτιστή 
των 22 kW η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε µόλις 45 λεπτά, ενώ ο οδηγός θα µπορεί να 
την παρακολουθεί και µέσα σπό την εφαρµογή smart control στο κινητό του. 
Ενδιαφέρουσα λεπτοµέρεια είναι η δυνατότητα pre- entry λειτουργίας του συστήµατος κλιµατι-
σµού, δηλαδή η προγραµµατισµένη ή εξ αποστάσεως ενεργοποίησή του όσο το Smart είναι στην 
πρίζα προκειµένου η θερµοκρασία στο εσωτερικό του να φτάσει τα επιθυµητά επίπεδα όσο είναι 
συνδεδεµένο µε το οικιακό δίκτυο, προκειµένου να εξοικονοµηθεί ενέργεια από την µπαταρία 
στη συνέχεια. Τα ηλεκτρικά Smart θα είναι διαθέσιµα στις ΗΠΑ από τον ερχόµενο ∆εκέµβριο, 
στην Ευρώπη στις αρχές του 2017, ενώ η τιµή τους στη Γερµανία θα ξεκινά από τις 27.839 ευρώ.

Ένα ακόµη EV (Electric Vehicle) πρωτότυπο; Όχι ακριβώς, διότι µε το ID Concept η 
Volkswagen σηµατοδοτεί την -εν µέρει- µεταστροφή της από τους πετρελαιοκινητή-
ρες, προς την ηλεκτροκίνηση. Και για αυτό τα νούµερα αν µη τι άλλο εντυπωσιά-

ζουν, αφού µε µία µόλις φόρτιση το ID µπορεί να διανύσει από 400 έως 600 χλµ. µε έναν 
ηλεκτροκινητήρα των 175 ίππων να κινεί τους µπροστινούς τροχούς. 
Πάνω στο ID θα «χτιστεί» το µοντέλο παραγωγής, το οποίο θα είναι το πρώτο που θα χρη-
σιµοποιηθεί η πλατφόρµα MEB (Modular Electric Drive) και το αµάξωµα θα έχει διαστά-
σεις ανάλογες µε εκείνες ενός Golf. Το σηµαντικό εδώ είναι πως πρόκειται για ένα ολο-
καίνουργιο µοντέλο µε προχωρηµένη σχεδίαση, τουλάχιστον για τα δεδοµένα της VW που 
έχει συνηθίσει να κινείται σχεδιαστικά… εκ του ασφαλούς. 
Αξιοσηµείωτο είναι πως το concept που παρουσιάστηκε στο Παρίσι διαθέτει τεχνολογία 
αυτόνοµης οδήγησης που θα περάσει σε µοντέλα παραγωγής από το 2025, ενώ έως τότε 
η Volkswagen έχει θέσει ως στόχο την πώληση συνολικά ενός εκατοµµυρίου ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει λογικά να περιµένουµε πως θα υπάρξει µία 
πιο µαζική επίθεση στις µικρότερες κατηγορίες (όπως είναι του up! και του Polo) και φυ-
σικά να βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να µειωθεί και το κόστος κτήσης τους.

To ηλεκτρικό Volkswagen ID έχει 600 χιλιόµετρα αυτονοµία!

Όλα τα Smart έγιναν και ηλεκτροκίνητα!

Η ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ VW ∆ΙΑΝΟΙΓΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ CONCEPT CAR ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΚ∆ΟΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟ 2020!

ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ SMART ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ: ΤΟ 
FORTWO ΩΣ ΚΟΥΠΕ ΚΑΙ ΚΑΜΠΡΙΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ FORFOUR.
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Η ΕΚΤΟΣ 
∆ΡΟΜΟΥ 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΙ∆ΟΣ CROSSOVER 
ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΣΕΙ 

ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ! 

ΤΟ C4 CACTUS ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ 
∆ΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΓΚΑΜΑ ΤΟΥ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 

ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ CITROËN ΚΑΙ 
ΤΟΥ RIP CURL, Ο 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ SURFING.

CITROΕN 

C4 
CACTUS RIP 

CURL

¨
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Μέσω της συνεργασίας  µε τον Rip 
Curl, του οποίου το όνοµα  συµβο-
λίζει το  σερφ από το 1969, η 
Citroën ενισχύει την εξωτερική εµ-

φάνιση του C4 Cactus µέσα από µια πιο απο-
καλυπτική εκδοχή. Με τον τρόπο αυτό, η 
Citroën παρέχει στους φίλους αυτού του µο-
ντέλου µια έκδοση που είναι ταυτόχρονα δια-
φορετική, τεχνολογικά προηγµένη και µε ένα 
υψηλό επίπεδο απόδοσης, ιδανικό για τον τρό-
πο ζωής  που επικεντρώνεται στην χαλάρωση 
και την αναψυχή.
Μέσω της ανταλλαγής αξιών, όπως η καινοτοµία 
και η δηµιουργικότητα, οι δύο µάρκες µοιράζονται 
επίσης την ίδια γεύση για περιπέτεια (η οποία Rip 
Curl αποκαλεί «Η Αναζήτηση» – η αναζήτηση για 
το τέλειο κύµα), ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές 
να να βγούν στο δρόµο «οπουδήποτε, οποτεδήπο-
τε». Ήταν φανερό ότι Rip Curl και Citroën έπρεπε 
να είναι µαζί, πολύ δε περισσότερο µε το λανσάρι-
σµα του Grip Control στo C4 Cactus.

RIP CURL 
H νέα έκδοση C4 Cactus Rip Curl, φέρει το ό-
νοµα της κορυφαίας εταιρείας εξοπλισµών 
extreme sports και outdoor δραστηριοτήτων 
διαθέτoντας ισχυρά προïοντικά χαρακτηριστικά 
και µοναδικά στοιχεία προσωποποίησης, τα ο-

ποία τονίζουν τον ξεχωριστό και περιπετειώδη 
χαρακτήρα του αυτοκίνητου, ενώ παράλληλα 
ενισχύουν περαιτέρω τον crossover χαρακτή-
ρα του. 
Η έκδοση Rip Curl βασίζεται στην έκδοση 
Shine προσφέροντας επιπλέον: 

ΣΥΣΤΗΜΑ GRIP CONTROL 
Το κυριότερο χαρακτηριστικό της έκδοσης Rip 
Curl αποτελεί το Grip Control, ένα προηγµένο 
σύστηµα ηλεκτρονικά ελεγχόµενης πρόσφυ-
σης, το οποίο προσφέρει οφέλη τετρακίνησης 
σε πολύ χαµηλότερο κόστος. Το σύστηµα Grip 
Control ελέγχει και προσαρµόζει την περιστρο-
φή των µπροστινών τροχών του αυτοκινήτου, 
παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα κίνησης κάτω 
από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Πιο συγκε-
κριµένα, το σύστηµα Grip Control διαθέτει τις 
παρακάτω λειτουργίες: 
• Κίνηση σε κανονικές συνθήκες 
•  Κίνηση σε χιονισµένο οδόστρωµα 
• Κίνηση στην άµµο 
• Προσοµοίωση λειτουργίας διαφορικού περι-
ορισµένης ολίσθησης για κίνηση σε λάσπη, 
βρεγµένο γρασίδι κ.α. 
Για τις ανάγκες κίνησης εκτός δρόµου το αυτο-
κίνητο εξοπλίζεται µε ειδικά ελαστικά “4 
seasons Mud & Snow”.

Modes για το Grip Control
STANDARD: Για να οδηγείς στην εξοχή, σε ηλιόλουστες παραλι-
ακές διαδροµές, στον αυτοκινητοδρόµο ή στο κέντρο της πό-
λης…
SAND: Για να µπορείς να φτάσεις όσο πιο κοντά γίνεται στα πιο 
ωραία µέρη για σερφ…
OFF ROAD: Για να οδηγείς άφοβα και µε περισσότερη ασφάλεια 
σε ολισθηρά οδοστρώµατα (λάσπη, βρεγµένο χορτάρι, χωµατό-
δροµο)…
SNOW: Για να επισκεφθείς το χειµώνα τα πιο όµορφα χιονοδρο-
µικά κέντρα…
ESP OFF: Για να απενεργοποιήσεις το σύστηµα ESP.

Εσωτερική και Εξωτερική 
διαµόρφωση 
Τα µοναδικά χαρακτηριστικά της έκδοσης Rip Curl, εκφράζονται 
τόσο από την εσωτερική όσο και από την εξωτερική εµφάνιση 
του αυτοκινήτου. 
Πιο συγκεκριµένα, το εσωτερικό περιλαµβάνει: 
•  Εσωτερικό Ambiance Stone Grey µε τεχνοτροπία πολυτελούς 

αποσκευής στο ντουλαπάκι του συνοδηγού όπως στα εσωτε-
ρικά décor Habana και Purple. 

•  Ζώνες ασφαλείας σε χρώµα πορτοκαλί 
•  ∆ιακοσµητικό περίβληµα ηχείων σε χρώµα πορτοκαλί 
•  Πατάκια µε ραφή και λογότυπο «Rip Curl» σε χρώµα πορτοκαλί 

O crossover χαρακτήρας και η µοντέρνα εµφάνιση του αυτοκι-
νήτου εκφράζονται από τα παρακάτω στοιχεία: 
•  Προστατευτικές ποδιές στον µπροστινό και πίσω προφυλακτήρα 
• Κάλυµµα καθρεπτών σε λευκό χρώµα 
• Μπάρες οροφής σε λευκό χρώµα 
•  ∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα «Rip Curl» στα µπροστινά φτερά 

και στις πίσω κολώνες 
• Λογότυπο Rip Curl στην πίσω κολώνα 

Κινητήρες 
Η έκδοση Rip Curl θα διατίθεται στους κινητήρες 1.2 PureTech 
110 S&S και 1.6 BlueHDi 100 S&S. 

Χρώµατα 

H έκδοση RIP CURL θα διατίθεται στα εξής χρώµατα: 
• Rouge Aden 
• Noir Obsidien 
• Blanc Perle Nacré 
• Olive Brown 
• Gris Aluminium 



Το νέο Rio που βρίσκεται στο περίπτερο της 
Kia στην έκθεση στο Παρίσι ναι µεν έχει δια-
τηρήσει τις βασικές γραµµές του προκατόχου 

του αλλά έχει εκµοντερνιστεί αισθητά. Κι αυτό χά-
ρη στην πιο κοµψή του µάσκα που αποτελεί την 
τελευταία εκδοχή της Tiger Nose, τους καινούρ-
γιους προβολείς και το πιο ενδιαφέρον πίσω µέ-
ρος του µε τον µικρότερο πρόβολο. 
Από πλευράς διαστάσεων πάντως ναι µεν έχει µε-
γαλώσει αλλά σχεδόν ανεπαίσθητα, καθώς το µή-
κος του των 4,065 µέτρων είναι µόλις 15 χιλιοστά 
πιο µεγάλο από αυτό της προηγούµενης γενιάς. Το 
πλάτος έχει αυξηθεί κατά 5 χιλιοστά, το ύψος αντί-
στοιχα έχει µειωθεί κατά 5, ενώ αυξηµένο είναι 

και το µεταξόνιο κατά 10 χιλιοστά. 
Το τελευταίο αλλά κυρίως η καλύτερη εκµετάλ-
λευση των χώρων έχει κάνει το εσωτερικό του 
νέου Rio πιο άνετο. Παράλληλα είναι και ριζικά α-
νανεωµένο,µε ψηλά τοποθετηµενη κεντρική οθό-
νη και έναν πιο επίπεδο πίνακα οργάνων που θυ-
µίζει (και) το Hyundai i20. Συνολικά οι διακόπτες 
είναι πιο λίγοι, καθώς οι πιο πολλές λειτουργίες ε-
λέγχονται µέσω της οθόνης αφής, ενώ πλήρης εί-
ναι και η υποστήριξη διασύνδεσης smartphones. 
Ο σταρ της γκάµας των κινητήρων είναι φυσικά ο 
3κύλινδρος turbo 1.0 T-GDI, ο οποίος είναι διαθέ-
σιµος σε δύο εκδόσεις, µε 100 και 120 ίππους. Η 
πιο ισχυρή συνδυάζεται µε κιβώτιο 6 σχέσεων, ε-
νώ διαθέσιµα θα είναι και τα δύο ατµοσφαιρικά 
σύνολα βενζίνης των 1.250 και των 1.400 κυβικών 
µε 85 και 90 ίππους αντίστοιχα. 
Η πετρελαιοκίνητη γκάµα του νέου Rio αποτελείται 
από τις δύο εκδοχές του συνόλου των 1.400 κυβι-
κών µε 77 και 90 άλογα, µε τη δεύτερη να παρου-
σιάζει σαφώς µεγαλύτερο ενδιαφέρον.
H παραγωγή του καινούργιου υπέρ-µίνι της Kia 
αναµένεται να ξεκινήσει µετά την έκθεση στο Πα-
ρίσι, ενώ στην Ελλάδα θα έρθει, κατά πάσα πιθα-
νότητα, από τις αρχές του νέου έτους. 

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ KIA RIO 
ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΡΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΜΕ ΕΩΣ ΚΑΙ 120 ΙΠΠΟΥΣ
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Όπως ήταν αναµενόµενο το νέο Audi 
Q5 έχει υιοθετήσει ως ένα µεγάλο 
βαθµό τόσο σχεδιαστικά, όσο και τε-

χνολογικά στοιχεία από το µεγαλύτερο Q7. 
Έτσι, το στιλ του νέου Q5 µπορεί να µην εκ-
πλήσσει, αλλά σίγουρα εντυπωσιάζει χάρη 
στην εµβληµατική όψη της µεγάλης µά-
σκας, αλλά και τους δυναµικούς προβολείς 
µε το όλο σύνολο να θυµίζει αισθητικά και 
το νέο A4. Στο τελευταίο µας παραπέµπει 
και η κόµπακτ εικόνα του ταµπλό µε το 
γνωστό «virtual cockpit» και τον ψηφιακό 
πίνακα 12,3 ιντσών να αποτελεί προαιρετι-
κό στοιχείο εξοπλισµού, όπως και η µεγά-
λη κεντρική οθόνη των 8,3 ιντσών (στάνταρ 
η µικρότερη των 7 ιντσών). 

Σε σχέση µε το απερχόµενο µοντέλο υ-
πάρχει µείωση του απόβαρου έως και 
100 κιλά, χάρη στη νέα πλατφόρµα MQB 
(που χρησιµοποιείται από το Α4 έως το 
Q7). Από πλευράς διαστάσεων το νέο Q7 
φτάνει τα 4,66 µέτρα σε µήκος, τα 1,89 σε 
πλάτος και τα 1,66 σε ύψος, ενώ το αµά-
ξωµα έχει εξαιρετικό αεροδυναµικό συ-
ντελεστή για την κατηγορία (Cd: 0,30). Το 
µεταξόνιο των 2,82 µέτρων διασφαλίζει 
πιο άνετους και µεγάλους χώρους για 
τους επιβάτες, ενώ ενδεικτικά το πορ-
τµπαγκάζ έχει αυξηθεί έως τα 610 λίτρα 
(550, όταν η πίσω σειρά καθισµάτων είναι 
συρµένη προς τα πίσω). 
Αρχικά, η γκάµα των κινητήρων θα περι-

λαµβάνει πέντε εκδόσεις εκ των οποίων η 
µία είναι βενζίνης, η 2.0 TFSI µε 252 ίπ-
πους. O δίλιτρος TDI πετρελαιοκινητήρας 
θα διατεθεί σε τρεις εκδόσεις (µε 150, 163 
και 190 ίππους), ενώ η top-diesel θα είναι 
η τρίλιτρη V6 µε τα 286 άλογα και τα 620 
Nm ροπής. Ανάλογα µε την έκδοση υ-
πάρχει µηχανικό 6άρι κιβώτιο ή αυτόµατο 
S tronic µε 7 σχέσεις, ενώ η έκδοση 3.0 
V6 TDI έχει αυτόµατο 8άρι. Όλες οι εκδό-
σεις είναι στάνταρ τετρακίνητες µε το γνω-
στό σύστηµα Quattro, ενώ αργότερα ανα-
µένεται να δούµε την υβριδική plug-in 
έκδοση, τις πανίσχυρες SQ5 και RS Q5, 
καθώς και για πρώτη φορά µία entry level 
στα 1.400 κ.εκ.!

ΝΕΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ, 
ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

AUDI Q5

Η 2Η ΓΕΝΙΑ AUDI ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ 
ΚΟΝΤΑΡΟΧΤΥΠΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ MERCEDES-BENZ GLC, ΤΟ VOLVO XC60 ΚΑΙ ΤΗΝ 
BMW X3 ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑ ΝΕΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ.
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ΤΟ ΝΕΟ VOLKSWAGEN CRAFTER 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ 

«VAN OF THE YEAR 2017»
Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 24 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΤΟ ΝΕΟ CRAFTER ΩΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.

Το νέο Crafter κέρδισε το βραβείο πριν ακόµη λαν-
σαριστεί το µοντέλο, καθώς σχεδιάστηκε και κατα-
σκευάστηκε για να µπορεί να ανταποκριθεί στις ε-
πιθυµίες και ανάγκες των πελατών µε υψηλές α-

παιτήσεις µεταφοράς, ενώ διαθέτει πολλές καινοτοµίες και 
συστήµατα υποβοήθησης που εστιάζουν στην ασφάλεια 
και άνεση του επαγγελµατία οδηγού σε καθηµερινή χρήση.
Ο Dr. Eckhard Scholz, πρόεδρος της Volkswagen Επαγ-
γελµατικά Οχήµατα, παρέλαβε το βραβείο από τον Jarlath 
Sweeney, πρόεδρο της Επιτροπής, στο πλαίσιο της Έκθε-
σης Επαγγελµατικών Αυτοκινήτων (ΙΑΑ) που διεξήχθη το 
διάστηµα 22-29 Σεπτεµβρίου 2016, δηλώνοντας: «Μετά την 
περσινή επιτυχία της έκτης γενιάς Transporter Van, είµα-
στε στην ευχάριστη θέση να λαµβάνουµε αυτό το ξεχωρι-
στό βραβείο και για το νέο Crafter. Είµαστε πολύ περήφα-
νοι για το νέο µας δηµιούργηµα, καθώς και για την οµάδα 

µας, που δούλεψε σκληρά για να φτιάξει το καλύτερο και 
µεγαλύτερο φορτηγό µεταφοράς. Αυτό το βραβείο αποδει-
κνύει όλα τα παραπάνω και αποτελεί µια γερή βάση για έ-
να επιτυχηµένο λανσάρισµα του µοντέλου».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ VW CRAFTER
To νέο επαγγελµατικό της VW θα είναι διαθέσιµο προς τα 
τέλη του έτους και στην παραγωγή της νέας γενιάς δεν συµ-
µετέχει η Mercedes. Θα κατασκευάζεται στο νέο εργοστάσιο 
της µάρκας στην Πολωνία, ενώ θα διατίθεται και µε τα σή-
µατα της MAN, η οποία ανήκει στον όµιλο της Volkswagen. 
Θα είναι διαθέσιµο σε τρία µήκη αµαξώµατος, που κυµαίνο-
νται από 5,98 έως 7,39 µέτρα, και σε τρία διαφορετικά ύψη 
(από 2,34 έως 2,80 µέτρα), µε συνολικό απόβαρο από 3,5 έ-
ως 5,5 τόνους και µέγιστο όγκο φόρτωσης τα 18 κ.µ.
Οι κινητήρες του νέου Crafter θα είναι turbo diesel 2.000 

κ.εκ. µε απόδοση από 102 έως 177 ίππους (ο πιο ισχυρός 
µε διπλά turbo), ενώ ένας νέος προσανατολισµός τοποθέ-
τησής τους εξοικονοµεί χώρο, που τον έχουν εκµεταλλευ-
τεί για µια πιο άνετη καµπίνα. Συνδυάζονται µε χειροκίνητα 
κιβώτια 6 σχέσεων ή µε αυτόµατο 8, ενώ η κίνηση, ανάλο-
γα µε την έκδοση, µεταδίδεται στους εµπρός, στους πίσω ή 
και σε όλους τους τροχούς.
Αισθητικά, το νέο Crafter προσανατολίζεται κυρίως στο µι-
κρότερο T6, το παραδοσιακό βαν της γερµανικής εταιρείας, 
ενώ, όπως έχουµε γράψει, θα είναι το πιο αεροδυναµικό 
της κατηγορίας, µε συντελεστή οπισθέλκουσας µόλις 0,31. 
Το εσωτερικό είναι καθαρά επιβατικό σε ό,τι αφορά την 
εικόνα του, αλλά και τον εξοπλισµό του, ο οποίος περιλαµ-
βάνει σύνδεση µε το διαδίκτυο, θύρες USB, παροχές ρεύ-
µατος, καθώς και πολλές θέσεις για µικροαντικείµενα που 
τονίζουν την πρακτικότητά του.

Στην έκθεση 
επαγγελµατικών που έγινε 

στο Ανόβερο παρουσιάστηκε 
και το ηλεκτροκίνητο e-

Crafter µε ηλεκτροκινητήρα 
136 ίππων και µπαταρίες 43 

kWh προσφέροντας αυτονοµία 
άνω των 200 χιλιοµέτρων. 



Π
ληθωρικό, πολυδιάστατο, ξεχωριστό και µε 
πολλές άλλες λέξεις θα µπορούσες να χαρα-
κτηρίσεις την crossover εκδοχή του V60, που 
κερδίζει τις εντυπώσεις µε τη γνωστή σχεδια-
στική άποψη των Σουηδών. Αυτή τονίζεται από 

τους ελαφρώς διαφοροποιηµένους προφυλακτήρες, τη γρί-
λια της µάσκας, τα πλαϊνά προστατευτικά, τις όµορφες απο-
λήξεις που ενσωµατώνονται αρµονικά στον πίσω προφυ-
λακτήρα (η βάση στην οροφή για τα ποδήλατα είναι προαι-
ρετική) και άλλες καλαίσθητες λεπτοµέρειες.
Φυσικά, τη σηµαντικότερη διαφορά στο V60 Cross 
Country την κάνουν τα συνολικά 20,1 εκατοστά που απέ-
χει το αµάξωµα από το έδαφος, εξασφαλίζοντας µια από-

σταση για απροβληµάτιστες βόλτες στην 
ύπαιθρο, στους χωµατόδροµους και σε 
άλλα σηµεία όπου οι απλές εκδοχές δύ-
σκολα θα φτάσουν. Εδώ να πούµε πως η 
κίνηση µεταφέρεται στους εµπρός τροχούς 
(υπάρχει και τετρακίνητη έκδοση µε τον πε-
ντακύλινδρο ντίζελ), αλλά αν δεν κινηθείτε 
πραγµατικά εκτός δρόµου, το συγκεκριµένο 
V60 Cross Country θα σας πάει απροβληµά-
τιστα στον τελικό σας προορισµό και πάνω 
απ’ όλα µε άνεση.
Χάρη στην ποιότητα κύλισης, η οποία κυµαί-
νεται σε κορυφαία επίπεδα, και την εξαιρετι-
κή ηχοµόνωση της καµπίνας µπορείτε να α-
πολαύσετε την υψηλή πιστότητα ήχου από το 
πολύ καλό σε απόδοση ηχοσύστηµα. Γενικά,   
η εικόνα και ποιότητα στο εσωτερικό είναι η 
γνωστή κοµψή και απτή που έχουµε συνηθί-

σει στα V60/S60, ενώ ειδικά στην έκδοση της δοκιµής µας ο 

συνδυασµός του ταµπά/µαύρου του σαλονιού µε το βουρτσι-
σµένο µέταλλο του ταµπλό είναι πολύ όµορφος. Από κει και 
πέρα, το σύστηµα πολυµέσων υποστηρίζει σχεδόν τα πάντα, 
είναι εύχρηστο και µε «καθαρή» ανοιχτή ακρόαση (bluetooth), 
η ποιότητα κατασκευής υψηλή, οι χώροι για τους πίσω επιβά-
τες µεγάλοι και άνετοι, τα πίσω καθίσµατα αναδιπλώνονται 
εύκολα (σε αναλογία 40/20/20) και ο χώρος αποσκευών µε τα 
430 λίτρα χωρά ακόµη περισσότερα πράγµατα όταν αφαιρεθεί 
η εταζέρα.
Η έκδοση D4 της δοκιµής µας κινείται από τον δίλιτρο diesel 
που αποδίδει 190 άλογα και 400 Nm ροπής. Κινεί αγόγγυστα 
το απόβαρο των 1,7+ τόνων και πέρα από δυνατός είναι σχε-
τικά ήσυχος και οικονοµικός στη λειτουργία του. Τη µετάδοση 
στον εµπρός άξονα αναλαµβάνει ένα νέο κιβώτιο µε 8 σχέ-
σεις που ταιριάζει στον ταξιδιάρικο και οικογενειακό χαρα-
κτήρα του V60 Cross Country, εξασφαλίζοντας απολύτως ο-
µαλές αλλαγές. Από την άλλη, η κατανάλωση κυµαίνεται δί-
χως ιδιαίτερη προσπάθεια κάτω από τα 8 λίτρα για κάθε 100 
χιλιόµετρα, ενώ οι επιδόσεις είναι κάτι παραπάνω από ικανο-
ποιητικές.
Με λίγα λόγια, το V60 Cross Country είναι αυτό που φαίνε-
ται. Ένα οικογενειακό crossover (πολύ χρήσιµα τα προαι-
ρετικά δύο παιδικά boosters στο πίσω κάθισµα) µε ρύθµι-
ση της ανάρτησης προσανατολισµένη ώστε να εξασφαλίζει 
την απαιτούµενη άνεση για ξεκούραστες διαδροµές. Ο κι-
νητήρας του είναι δυνατός και οικονοµικός, οι χώροι άνε-
τοι και µε σουηδική άποψη, µε αποτέλεσµα το V60 Cross 
Country να είναι ό,τι  πρέπει για όσους θέλουν κάτι παρα-
πάνω από ένα κλασικό premium στέισον. Ή, εναλλακτικά, 
για εκείνον που έχει βαρεθεί τον όγκο των SUV και θέλει 
να ξεχωρίζει µε ένα crossover στιλ, αρκεί να διαθέτει από 
34.543 ευρώ.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 21ΔΟΚΙΜΗ

VOLVO 
V60 

CROSS 
COUNTRY 

D4

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
ΜΕ ΠΟΛΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

ΙΣΟΡΡΟΠΩΝΤΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΤΕΪΣΟΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ΨΗΛΟΤΕΡΟ SUV, Η ΠΙΟ 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩ∆ΗΣ ΕΚ∆ΟΧΗ ΤΟΥ V60 ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ FAMILY 
ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ CROSSOVER ΣΤΙΛ.

Π
τους ελαφρώς διαφοροποιηµένους προφυλακτήρες, τη γρί-
λια της µάσκας, τα πλαϊνά προστατευτικά, τις όµορφες απο-
λήξεις που ενσωµατώνονται αρµονικά στον πίσω προφυ-
λακτήρα (η βάση στην οροφή για τα ποδήλατα είναι προαι-
ρετική) και άλλες καλαίσθητες λεπτοµέρειες.
Φυσικά, τη σηµαντικότερη διαφορά στο V60 Cross 

χει το αµάξωµα από το έδαφος, εξασφαλίζοντας µια από-
σταση για απροβληµάτιστες βόλτες στην 
ύπαιθρο, στους χωµατόδροµους και σε 
άλλα σηµεία όπου οι απλές εκδοχές δύ-
σκολα θα φτάσουν. Εδώ να πούµε πως η 
κίνηση µεταφέρεται στους εµπρός τροχούς 
(υπάρχει και τετρακίνητη έκδοση µε τον πε-
ντακύλινδρο ντίζελ), αλλά αν δεν κινηθείτε 
πραγµατικά εκτός δρόµου, το συγκεκριµένο 
V60 Cross Country θα σας πάει απροβληµά-V60 Cross Country θα σας πάει απροβληµά-
τιστα στον τελικό σας προορισµό και πάνω 
απ’ όλα µε άνεση.
Χάρη στην ποιότητα κύλισης, η οποία κυµαί-
νεται σε κορυφαία επίπεδα, και την εξαιρετι-
κή ηχοµόνωση της καµπίνας µπορείτε να α-
πολαύσετε την υψηλή πιστότητα ήχου από το 
πολύ καλό σε απόδοση ηχοσύστηµα. Γενικά,  
η εικόνα και ποιότητα στο εσωτερικό είναι η 
γνωστή κοµψή και απτή που έχουµε συνηθί-



ΤΟ ΝΕΟ FOCUS RS ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΟΡΤΑΣΕΙ… ΜΕΧΡΙ ΣΚΑΣΜΟΥ ΤΙΣ ΣΠΟΡ ΟΡΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥ.

ΔΟΚΙΜΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201622 NIKOΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΤΑΡΗΣ

FORD FOCUS RS 

ΣΚΕΤΗ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ!

Σ
ε πείσµα των καιρών, θα έλεγε κανείς πως οι ειδι-
κοί στη Ford έχουν τον τρόπο τους στο να στήνουν 
αυθεντικές «παιχνιδοµηχανές» για να προσφέρουν 
την ικανοποίηση που θα συναντούσες σε άλλες ε-
πιλογές (ίσως µε διπλάσια και πάνω τιµή). Στην 3η 
του γενιά το πολυδιαφηµισµένο υπερόπλο της Ford 

ξεχωρίζει από την πλέον κλασική «RS» συνταγή που περιλαµ-
βάνει όλα τα πετυχηµένα συστατικά για ένα αθλητικό –και ορια-
κά κραυγαλέο θα έλεγα– αµάξωµα µε µια µεγάλη φτερούγα στο 
πίσω µέρος. Χαµηλότερα και ανάµεσα στις δύο µπούκες υπάρ-
χει ο απαραίτητος διαχύτης µε αξιοσηµείωτη λεπτοµέρεια το 
προβολάκι της οµίχλης στο κέντρο (σας θυµίζει κάτι από το 
πρώτο Ford Ka;).
Μπροστά η µάσκα είναι πιο άγρια, η εισαγωγή του αέρα πολύ 
µεγαλύτερη, υπάρχουν γενικότερα διάφορα σπόιλερ για τη βελ-
τίωση της αεροδυναµικής, ενώ κάποιες σηµειακές αναβαθµί-
σεις στο πλαίσιο έχουν βελτιώσει τη δυσκαµψία κατά 23%. Εν-
νοείται πως ένα τόσο όµορφο πακέτο θα πρέπει να έχει και το 
ανάλογο περιτύλιγµα. Έτσι, η µπλε βαφή που λαµπυρίζει στο 
φως του ήλιου σαν γκλίτερ (κοστίζει κάτι παραπάνω από 1.000 
ευρώ) έρχεται σε όµορφο κοντράστ µε τις µαύρες σφυρήλατες 
19άρες ζάντες (κοστίζουν κοντά στα 800 ευρώ). Τα έξτρα συνε-
χίζονται στο εσωτερικό, αφού για να µην κάθεσαι στα στάνταρ 
σπορ καθίσµατα, αλλά στα καταπληκτικά Recaro, θα πρέπει να 
καταβάλεις περίπου 1.100 ευρώ και παρά την ψηλή έδραση δεν 
δυσκολεύτηκα να βολευτώ. Καταπληκτική είναι η πλευρική 
στήριξη και συγκράτηση του σώµατος, ενώ γρήγορα µπορεί κα-
νείς να συνηθίσει την πολύ καλή θέση οδήγησης.
Ο κινητήρας παίρνει ζωή πατώντας το µπουτόν εκκίνησης και 
το αρχικά κρύο γουργουρητό των 4 κυλίνδρων χωρητικότητας 
2,3 λίτρων, που ενισχύεται από το τεχνητό σύστηµα στην εισα-

γωγή και στην εξαγωγή, αρχίζει να σε βάζει στο κλίµα. Ουσια-
στικά, πρόκειται για τον ίδιο Ecoboost του Mustang (µε νέο 
twin-scroll στροβιλοσυµπιεστή και κάποιες άλλες µικροαλλα-
γές) που αποδίδει 350 άλογα και 470 ροπής από τις 2.500 έως 
τις 4.500 σ.α.λ., προσφέροντας γεµάτες ρεπρίζ και πολλή δύνα-
µη στις µεσαίες και πάνω στροφές. Όσο για τις επιδόσεις, τα 4,7 
δευτερόλεπτα που δίνει η Ford για το 0-100, αλλά και η τελική 
των 266 χλµ./ώρα, προφανώς λένε αρκετά από µόνα τους…
Στον δρόµο το υπέροχο στήσιµο του Focus RS κρύβει χιλιόµε-
τρα, αφού στο χαλαρό µπορείς να βρεθείς από την εκκίνηση να 
βλέπεις το κοντέρ να πλησιάζει τη 200άρα (υπερβολικό, αλλά 
έτσι είναι). Αρωγός το ακριβέστατο και λίγο πιο κοντό λεβιέ των 
έξι σχέσεων –µε µελετηµένη κλιµάκωση– για γρήγορες αλλα-
γές. Η κατανάλωση καυσίµου είναι ανάλογη του όλου πακέτου 
και σε χαλαρούς ρυθµούς θα κυµανθεί από τα 13-14 λτ./100 
χλµ., για να ξεπεράσει τα 20 όταν είσαι συνεχώς µε το γκάζι στο 
πάτωµα. Πράγµα κοµµατάκι δύσκολο, αφού το νέο Focus RS σε 
προκαλεί συνεχώς να το ξεζουµίζεις. Ο ήχος του είναι πραγµα-
τικά εριστικός και ακόµη πιο πολύ τα «σκασίµατα» που ακούς 
από τις εξατµίσεις, θυµίζοντας κάτι από ράλι.
Όλα τα λεφτά, πάντως, στο νέο Focus RS είναι στον τρόπο λει-
τουργίας της µετάδοσης της κίνησης στον πίσω άξονα. Ουσια-
στικά, δεν υπάρχει πίσω διαφορικό µε την κλασική έννοια της 
τετρακίνησης αλλά δύο ηλεκτροϋδραυλικά πολύδισκα συµπλε-
κτάκια στα δύο πίσω ηµιαξόνια που κανονίζουν πόση ροπή θα 
περάσει στον κάθε πίσω τροχό. Τα δύο συµπλεκτάκια βρίσκο-
νται σε κάθε έξοδο του πίσω διαφορικού και προσφέρουν χα-
ρακτηριστικά torque vectoring. Η κεντρική µονάδα αποφασίζει 
για το ποσοστό κατανοµής της ροπής, το οποίο θεωρητικά µπο-
ρεί να φτάσει έως 100% στον έναν πίσω τροχό, ενώ το µέγιστο 
της ροπής που µπορεί να περάσει στον πίσω άξονα είναι 70%.

2.261 κ.εκ.

350 ίπποι / 6.000 σ.α.λ.

470 Nm / 2.000-5.000 σ.α.λ.

4,7 δλ.

266 χλµ./ώρα

14,0 λίτρα / 100 χλµ.

4,390 x 1,823 x 1,472 µέτρα

260-1.478 λίτρα

1.380 κιλά

175 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 FOCUS RS

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 50.158€
από
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Το πιο απολαυστικό από τα τέσσερα προγράµµατα –Normal, 
Sport, Track και Drift– είναι φυσικά το τελευταίο, που θα σε βοη-
θήσει να «ντριφτάρεις», σαν να είσαι ο Ken Block! Προσοχή, εδώ 
θα πρέπει να ξέρεις τι κάνεις, αφού όσο κι αν επιβλέπουν την κα-
τάσταση τα ηλεκτρονικά, δεν θέλει και πολύ για να το χάσεις… Σε 
νορµάλ συνθήκες γρήγορης οδήγησης και στο Sport πρόγραµµα 
το Focus RS πλασάρεται ιδανικά και µε σωστή τοποθέτηση θα 
πλασαριστεί γλυκά και γλιστρώντας ελαφρώς µε τα τέσσερα. Στο 
πρόγραµµα Track το γκάζι γίνεται πιο άµεσο, η ανάρτηση σκλη-
ραίνει κατά 40%, ο ήχος είναι πιο «πισταδόρικος», το ακριβές τιµό-
νι γίνεται ακριβέστερο. Στα συν ο εξαιρετικός στα κουµπώµατά 
του επιλογέας ταχυτήτων, ενώ τα φρένα (4-πίστονα µπροστά µε 
δίσκους 350 χλστ.) δεν µάσησαν σε κανένα σηµείο της «κατάβα-
σής» µας από την Πάρνηθα. Εννοείται πως στην καθηµερινή χρή-
ση το σωστό πρόγραµµα είναι το Normal.
Ολοκληρώνοντας, το νέο Focus RS επιτρέπει στον οδηγό να 
συµµετέχει σε τόσο µεγάλο βαθµό όσο λίγα σπορ αυτοκίνητα 
που έχουµε οδηγήσει τον τελευταίο καιρό. Εννοείται πως για 
να το κάνεις δικό σου δεν αρκεί να διαθέτεις κάτι παραπάνω 
από 50 χιλιάρικα, αλλά κι ένα καλό µπατζετάκι για καύσιµα. 
Άλλωστε αυτό δεν ισχύει για καθετί όµορφο και ωραίο;



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΤΑΤΗΣ
ΔΟΚΙΜΗ   
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Η CITROËN ΜΕ ΤΟ C1 ΜΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΑΡΚΟΥΝ 
ΜΟΛΙΣ 1.000 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΙ 3,46 ΜΕΤΡΑ ΣΠΙΡΤΟΖΙΚΟΥ 

DESIGN ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗΝ BELLE ÉPOQUE 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ.

ME 
CITROEN C1 

ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ

Α
ν η ευδαιµονία δεν είναι υπόθεση πλούτου 
αλλά πρώτα και πάνω απ’ όλα επιλογή ζω-
ής, τότε το λιλιπούτειο Citroën C1 είναι η 
καλύτερη απόδειξη ότι το «πολλώ» και το 
«ευ» σπάνια πάνε µαζί. Πολύ δε περισσό-

τερο που οι καιροί απαιτούν και επιβάλλουν επανα-
προγραµµατισµό στο software των happy days και 
προσγείωση σε µια διαφορετική πραγµατικότητα. Μια 
νέα πραγµατικότητα που αυτό εδώ το µικρό Citroën 
έρχεται να γεµίσει µε «χρώµα», κάνοντας update σε 
ό,τι µέχρι σήµερα θεωρούσαµε αυτονόητο σχετικά µε 
το τι µπορεί να προσφέρει ένα µικρό αυτοκίνητο.
Το να µιλήσουµε για τις ικανότητές του ως αυτοκινή-

του πόλης είναι σαν να κοµίζουµε… C1 εις Αθήνας. Με 
µήκος αµαξώµατος στα 3,47 µέτρα και ακτίνα κύκλου 
στροφής στα 4,80 µέτρα, το C1 είναι το απόλυτο stealth 
όπλο για να περάσεις απαρατήρητος από τα χαρακώ-
µατα του κυκλοφοριακού της πρωτεύουσας. Χωράει 
παντού, παρκάρει µε τη σκέψη, πηγαίνει σφαίρα από 
τη µια άκρη της πόλης στην άλλη, και όλα αυτά µε µια 
χαρακτηριστική άνεση και χωρίς κανένα απολύτως 
άγχος, σαν να πρόκειται για ένα virtual reality ηλεκτρο-
νικό παιχνίδι που παίζεις στην άνεση του καναπέ σου.
Τι γίνεται όµως όταν π.χ. το εορταστικό τριήµερο πλη-
σιάζει και η παραµονή στο Λεκανοπέδιο φαντάζει η α-
ναπόφευκτη κατάληξη; Κανένα πρόβληµα. Το C1, ακό-

µη και σε αυτή τη µικρή έκδοση των 1.000 κ.εκ. είναι 
έτοιµο να σας εκπλήξει και πάλι. Και να σας πάρει µα-
κριά, στο Πήλιο για παράδειγµα, σε µια εποχή του χρό-
νου που το βουνό των Κενταύρων και των µύθων ζει 
τη δική του Belle Époque, µε την παλέτα των χρωµά-
των του φθινοπώρου να κάνει τα οπτικά σας νεύρα να 
µην προλαβαίνουν να επεξεργαστούν αυτό τον high 
definition καταιγισµό εικόνων και αισθήσεων.
Πώς τα καταφέρνει, λοιπόν, το C1 σε ένα τόσο µακρινό 
και απαιτητικό ταξίδι; Με µία λέξη: εξαιρετικά. Είναι 
πραγµατικά εντυπωσιακό πώς ένα καθαρόαιµο αυτο-
κίνητο πόλης µπορεί να ταξιδεύει µε τέτοια άνεση και 
σιγουριά στην εθνική οδό, κρατώντας σταθερά ταχύτη-



998 κ.εκ.

69 ίπποι / 6.000 σ.α.λ.

95 Nm / 4.300 σ.α.λ.

14,3 δλ.

160 χλµ./ώρα

5,3 λίτρα / 100 χλµ.

3,470 x 1,620 x 1,460 µέτρα

195-780 λίτρα

840 κιλά

88 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 C1 1.0

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
10.371€
από
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τες στην περιοχή των 130-140 χλµ./ώρα, χωρίς να κου-
ράζει µε θόρυβο και δίχως να νιώθεις την παραµικρή 
υστέρηση σε αίσθηση ασφάλειας και κρατήµατος. Είναι 
χωρίς υπερβολή αξιοθαύµαστο πώς οι µηχανικοί της 
Citroën κατάφεραν να προσδώσουν και αυτή τη διά-
σταση στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, ισορροπώντας 
µε εξαιρετικό τρόπο στις απαιτήσεις των καιρών και 
στην ανάγκη διατήρησης του κόστους σε λογικά επίπε-
δα.
Ταξιδεύοντας προς τον Βόλο έχεις αρκετό χρόνο να πε-
ριεργαστείς το αυτοκίνητο και να διαπιστώσεις ότι ένας 
ακόµη παράγοντας που σε κάνει να αισθάνεσαι όµορ-
φα µέσα στο C1 είναι η γεµάτη χρώµα και «ενέργεια» 
σχεδίαση του εσωτερικού. Τα υπέροχα καθίσµατα µε 
τα trendy υφάσµατα, τα πλαστικά στο χρώµα του αµα-
ξώµατος, η άψογη εργονοµία των διακοπτών, δηµι-
ουργούν ένα περιβάλλον που σε κάνει να αισθάνεσαι 
χαλαρά και ευχάριστα αυτές τις βαρετές ώρες στον αυ-
τοκινητόδροµο. Οι χώροι είναι εξαιρετικοί για ένα νεα-
ρό ζευγάρι, µε το πορτµπαγκάζ των 196 λίτρων να ε-
παρκεί για τα απαραίτητα ενός Σαββατοκύριακου. Αν 
βέβαια υπάρχει πιο… φορτωµένο πρόγραµµα λόγω 
κάποιου σπορ, η αναδίπλωση των πίσω καθισµάτων 
δηµιουργεί έναν τεράστιο ενιαίο χώρο που αγγίζει τα 
780 λίτρα!
Άλλος ένας λόγος που περνάς καλά οδηγώντας εντός ή 
εκτός πόλης το C1 είναι ο εξοπλισµός του. Πλήρης, από 
τη βασική του κιόλας έκδοση, περιλαµβάνει όλα τα α-
παραίτητα για την ασφάλεια (ΑΒS, ESC µε ASR, 6 αερό-
σακοι κ.λπ.) αλλά και την άνεση του επιβάτη. Από τα 
highlights ξεχωρίζουµε την οθόνη αφής των 7 ιντσών, 
που, πέραν των λειτουργιών του αυτοκινήτου αλλά και 
της προβολής της κάµερας οπισθοπορείας, είναι σε θέ-
ση –χάρη στην τεχνολογία Mirror Screen– να συνδέε-
ται µε το κινητό τηλέφωνο του οδηγού και να επιτρέπει 
τον χειρισµό του µέσα από αυτήν.
Όλα αυτά, σε συνδυασµό µε τις πολλές «ψαγµένες» λε-
πτοµέρειες (π.χ. πάνω από 10 θήκες για µικροαντικεί-
µενα διάσπαρτες σε όλο το σαλόνι) και τη σχεδίαση του 
αµαξώµατος µε το δυναµικό σχήµα και τα πολλά νεανι-
κά χρώµατα (υπάρχει και η δυνατότητα διχρωµίας), 
δηµιουργούν ένα συνολικό πακέτο που χαίρεσαι και 
απολαµβάνεις µε όλες σου τις αισθήσεις, είτε βρίσκε-
σαι µέσα σε αυτό είτε το χαζεύεις απ’ έξω.
Φτάνοντας στον Βόλο και κάνοντας τον πρώτο ανεφο-
διασµό, έρχεται µια ακόµη ευχάριστη έκπληξη. Η κατα-
νάλωση δεν ξεπέρασε τα 4,7 λίτρα, τιµή αληθινά εντυ-
πωσιακή, αν σκεφτούµε ότι το µικρό τρικύλινδρο µοτέρ 
δούλευε σχεδόν µόνιµα σε υψηλές στροφές. Ανηφορί-
ζοντας προς το βουνό, το C1 αρχίζει και πάλι να βρί-
σκεται στο στοιχείο του. Οι στενοί δρόµοι και οι στρο-
φές ταιριάζουν γάντι στις µικρές του διαστάσεις, καθώς 
το πλαίσιο και τα µηχανικά µέρη θυµίζουν αυτοκίνητο 
µεγαλύτερης κατηγορίας, ενώ αν εκµεταλλευτείς το 
πολύ καλό κιβώτιο και το εξαιρετικό σε αίσθηση τιµόνι, 
µπορείς να ευχαριστηθείς και την οδήγηση σε αυτό το 
µαγικό υπερθέαµα δρόµων και ελληνικής φύσης που 
είναι το Πήλιο το φθινόπωρο.
Επί ένα τριήµερο και επί πολλές ώρες κάθε µέρα το 
κόκκινο C1 ανέβηκε και κατηφόρισε σε κάθε γωνιά του 
βουνού µε άνεση και ασφάλεια, αφήνοντας έκπλη-
κτους τους επιβάτες του κάθε φορά που συνειδητοποι-
ούσαν ότι όλα αυτά γίνονταν µε ένα αµιγώς όχηµα πό-
λης. Και µε µια τιµή κυριολεκτικά προκλητική, αφού µε 
τα 10.371 ευρώ που κοστίζει η βασική έκδοση δεν 
παίρνεις µόνο ένα ολοκληρωµένο αυτοκίνητο µε σού-
περ πακέτο εξοπλισµού αλλά ένα προσιτό εισιτήριο για 
την προσωπική σου Belle Époque. Είπαµε: η ευδαιµο-
νία δεν είναι θέµα χρηµάτων αλλά επιλογής. Και η 
Citroën, από παράδοση –και βεβαίως από επιλογή–, 
την προσφέρει καλύτερα απ’ όλους.



H Mercedes E-Class Estate 
χωράει τα πάντα και κινείται 

(σχεδόν) αυτόνοµα
OΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΕΪΣΟΝ E-CLASS ΣΥΝ∆ΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑ ΜΕ 

ΩΡΑΙΟ ΣΤΙΛ ΚΑΙ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΗ Ο∆ΗΓΗΣΗ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201626



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 27

Γ
ιατί να προτιµήσει κανείς την έκδοση στέισον της 
νέας Mercedes E-Class σε σχέση µε τη λιµουζίνα 
που στα δικά µας µέρη είναι στην ουσία µονόδρο-
µος; Η απάντηση είναι γιατί σε όλα τα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν την τελευταία προστίθεται και η αυ-
ξηµένη πρακτικότητα.
Αυτή εξασφαλίζεται όχι µόνο από τα νούµερα της 

χωρητικότητας που συνοδεύουν το πορτµπαγκάζ της –που µπορεί 
να έχει και 3η σειρά καθισµάτων µε 2 θέσεις κατάλληλες για παι-
διά από 4 έως 12 ετών– αλλά και από το αυξηµένο ύψος, πλάτος και 
ωφέλιµο µήκος του. Στην πράξη, τα 640 έως και 1.820 λίτρα που είναι 
διαθέσιµα –η πρώτη τιµή γίνεται και 670, όταν επιλεγεί η πιο όρθια 
θέση cargo για την πλάτη του πίσω καθίσµατος που διπλώνει στά-
νταρ σε αναλογία 40:20:40– επαρκούν για τα πάντα. Από τις αποσκευ-
ές για πολυήµερες διακοπές έως και 5 ατόµων µέχρι τον εξοπλισµό 
για το πλέον απαιτητικό χόµπι. Μάλιστα, προκειµένου η φόρτωση να 
είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη, η 5η πόρτα ανοίγει ηλεκτρικά από 
το τηλεκοντρόλ, ενώ αν θέλετε να ανοίγει και µε την κίνηση του πο-
διού, για τις περιπτώσεις που έχετε και τα δύο χέρια πιασµένα, θα 
πρέπει να πληρώσετε επιπλέον.
Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που θέλετε πνευµατική ανάρ-
τηση και στον εµπρός άξονα, µιάς και για τον πίσω είναι στάνταρ. Κι 
αυτό, για να διατηρείται σταθερή η απόσταση από το έδαφος ανεξαρ-
τήτως φορτίου –το µέγιστο ωφέλιµο φτάνει τα 745 κιλά– και να µην 

επηρεάζεται ούτε η οδική συµπεριφορά ούτε το επίπεδο άνεσης.
Έτσι, η νέα E-Class στέισον, παρά το µέγεθός της, είναι αρκετά ευ-
έλικτη ακόµη και σε πιο στενούς δρόµους, ενώ στο στοιχείο της 
βρίσκεται σε πιο µεγάλους, επαρχιακούς δρόµους και βέβαια στις 
εθνικές οδούς, όπου καταπίνει άνετα και σβέλτα πολλά χιλιόµετρα, 
όπως διαπιστώσαµε οδηγώντας τη στη Γερµανία.
Στην Autobahn µε τις ανοιχτές καµπές δουλεύει καλά και το σύστη-
µα ηµιαυτόνοµης οδήγησης Drive Pilot, που αναλαµβάνει, εφόσον 
ισχύουν οι προϋποθέσεις λειτουργίας του, ουσιαστικά τα πάντα. Το 
µόνο που πρέπει να κάνει ο οδηγός, που φέρει στο ακέραιο τη νοµι-
κή ευθύνη, είναι να έχει τα χέρια του στο τιµόνι. Και να είναι συγκε-
ντρωµένος και σε εγρήγορση, ώστε να επέµβει αν τυχόν το σύστηµα 
µπερδευτεί. Το Drive Pilot ξεκουράζει πραγµατικά τον οδηγό και 
µέσα στην πόλη, ενώ κατά άλλα η E-Class διαθέτει όλα τα συστήµατα 
–υποβοήθησης, ασφάλειας, άνεσης κ.λπ.– που είναι διαθέσιµα και 
για την αντίστοιχη σεντάν.
Όταν υπάρχει η δυνατότητα της ηµιαυτόνοµης κίνησης, ο πίνακας 
οργάνων είναι ο πλήρως ψηφιακός µε την οθόνη υψηλής ανάλυσης 
των 12,3 ιντσών. Στο κέντρο του ταµπλό υπάρχει µια δεύτερη αντί-
στοιχη οθόνη, ενώ οι χειρισµοί γίνονται είτε µέσω του (στρογγυλού) 
χειριστηρίου του Command είτε του Touchpad.
Η έκδοση της E-Class Estate που αναµένεται να είναι η πιο δηµοφι-
λής τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά είναι η Ε220 d µε τον 
νέο πετρελαιοκινητήρα των 2.000 κυβικών και των 194 ίππων, που, 

όπως διαπιστώσαµε, κινεί χωρίς να πιέζεται (0-100 σε 7,7΄΄, τελική 
235 χλµ./ώρα), αλλά και οικονοµικά (µέση κατανάλωση 4,2 λίτρα / 
100 χλµ.), το βαρύ αµάξωµα των 1.780 κιλών.
Η Ε400 4MATIC (V6, 3.498 κυβικά, 333 άλογα), µε την οποία επίσης 
κινηθήκαµε, είναι στάνταρ τετρακίνητη µε πολύ υψηλά περ ιθώρια 
πρόσφυσης και βέβαια ακόµα πιο γρήγορη σε σχέση µε τη βασική 
diesel. Αυτό ισχύει περισσότερο για την ΑMG E43 4MATIC µε τον V6 
των 3.000 κυβικών, τα 401 άλογα και το 0-100 σε 4,7 δεύτερα, που 
µέχρι την εµφάνιση της Ε63 ΑΜG θα είναι η πιο σπορ της γκάµας.
Στη χώρα µας η νέα Mercedes E-Class Estate θα είναι διαθέσιµη 
αρχικά µε τον turbo κινητήρα βενζίνης των 2.000 κυβικών, ο οποίος 
αποδίδει 184 ίππους στην E200 και 211 στην Ε250, που κοστίζουν 
από 67.200 ευρώ και 72.790 ευρώ αντίστοιχα. Οι Ε220 d που προα-
ναφέραµε ξεκινά από 73.070.

1.950 κ.εκ.

194 ίπποι / 3.800 σ.α.λ.

400 Nm / 1.600-2.800 σ.α.λ.

7,7 δλ.

235 χλµ./ώρα

4,2 λίτρα / 100 χλµ.

4,933 x 1,852 x 1,475 µέτρα

640-1.820 λίτρα

1.780 κιλά

109 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

MERCEDES E220 D ESTATE

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 73.070€

από



ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΗΜΑΣΙΑ. ΕΚΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΑ, 
ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΤΣΕΠΗΣ!

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
SPEED LIFE
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ

10 B
ugatti, McLaren, Lamborghini 
και άλλοι κατασκευαστές διαθέ-
τουν εξωτικά hypercars που ξε-
περνούν για πλάκα τα 300 χλµ./

ώρα! Πρόκειται για τετράτροχες ονειρο-
παγίδες που αποκαλούνται και dream 
cars, αφού αν δεν έχεις πορτοφόλι σε µέ-
γεθος βαλίτσας, δεν έχεις πιάσει το τζό-
κερ ή δεν έχεις µπάρµπα στο… Κατάρ 
(και από την Κορώνη… λίγος θα πέφτει!), 
σίγουρα θα γνωρίζεις πως ελάχιστοι κοι-
νοί θνητοί µπορούν να τα αποκτήσουν. Έ-
τσι, οι υπόλοιποι απλώς τα ονειρευόµα-
στε. Παρακάτω αναφέρουµε µερικά από 
τα πιο πρόσφατα «ευρείας παραγωγής» 
(αφήνουµε στην άκρη τα one-off ή τα 
tuning), χαλάλι τους αν κλέβει και… κάνα 
χιλιόµετρο το κοντέρ τους (λέµε και κανέ-
να αστείο να περνά η ώρα).

464 χλµ./ώρα  | BUGATTI CHIRON
Τα λόγια είναι περιττά για το νέο hypercar της γαλλικής εταιρείας και αυτό που αποµένει είναι να 
καταρρίψει το ρεκόρ ταχύτητας που κατέχει η Veyron. Ό,τι και να γράψουµε για τη Chiron θα είναι 
λίγο, εκτός κι αν τα 1.500 άλογα από τα 8.000 κ.εκ. του W16 µε τα 4 τούρµπο και τα 10 ψυγεία σάς 
λένε κάτι. Όσο για το 0-100, υπολογίστε περίπου 2,5 δλ., ενώ από στάση για τα 300 χλµ./ώρα απαι-
τούνται µόλις 13,6 δλ.!

431 χλµ./ώρα  | BUGATTI VEYRON SUPER SPORT
Οδηγός: Pierre-Henri Raphanel. Αυτοκίνητο: Bugatti Veyron 16.4 Super Sport. Τοποθεσία: Ehra-
Lessien (Κάτω Σαξονία). Ηµεροµηνία: 3 Ιουλίου 2010. Στην οβάλ πίστα η πορτοκαλόµαυρη Veyron 
γυρίζει σαν δαιµονισµένη σφαίρα. Η ένδειξη στο GPS δείχνει στο πρώτο πέρασµα 427,933 χλµ./ώρα. 
Το δεύτερο πέρασµα στην πίστα γίνεται µε αντίθετη κατεύθυνση και αυτή τη φορά το GPS τερµατίζει 
στα 434,211 χλµ./ώρα. Μέσος όρος: 431,072 χλµ./ώρα, το νέο ρεκόρ ταχύτητας στην ξηρά από αυτο-
κίνητο παραγωγής καταγράφεται στο βιβλίο Γκίνες. Ο Ettore Bugatti µπορεί να «αναπαύεται» περή-
φανος.

397 χλµ./ώρα  | KOENIGSEGG REGERA
Το πρώτο υβριδικό της Koenigsegg, το οποίο πλέον είναι έτοιµο και µε 1.500+ άλογα και 2.000 Nm 
ροπής που αποδίδει το σύστηµα πρόωσης, υπόσχεται top επιδόσεις, ανάλογες µε των McLaren P1 
GTR και LaFerrari FXX K. Με κάπως πιο ήπια εµφάνιση από το σκληροπυρηνικό Agera RS, το 
Regera συνδυάζει έναν twin-turbo των 5.000 κ.εκ. µε τρεις ηλεκτροκινητήρες. Τώρα, πώς µετα-
φράζονται όλα τα παραπάνω για το Regera σε επιδόσεις και νούµερα; Έχουµε και λέµε: 0-100 σε 2,8 
δλ., 0-200 σε 6,6 δλ. και 0-300 σε 10,9 δλ. Και όταν υπάρχει µεγάλη ευθεία, ένα 0-400 µπορεί να επι-
τευχθεί σε περίπου 20 δλ.!

435 χλµ./ώρα  | HENNESSEY VENOM GT
Οι Αµερικανοί της Hennessey αποτελούν ειδική περίπτωση, µια και καυχιούνται πως κατέχουν το 
ρεκόρ Γκίνες µε 0-300 σε 13,63 δλ. και τελική πάνω από της Veyron. Ωστόσο, το Venom GT κατα-
σκευάστηκε σε µόλις 29 µονάδες, µε την καθεµία να κοστίζει περίπου 1,2 εκατ. δολάρια. Ουσιαστι-
κά το αυτοκίνητο βασίζεται στο σασί της Lotus Elise και εξοπλίζεται µε «πειραγµένο» V8 6.2 κινη-
τήρα της Corvette ZR1 µε µέγιστη ισχύ στους 1.260 ίππους και ροπή στα 1.555 Nm.

 ΤΑΧΥΤΕΡΑ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ;
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375 χλµ./ώρα  | ZENVO ST1
Η έκδοση παραγωγής του δανέζικου Zenvo ST1 παρουσιάστηκε πριν από δύο χρόνια στη Γενεύη. 
Το πισωκίνητο µοντέλο µπορεί να οδηγηθεί µε τρία διαφορετικά προγράµµατα και ισάριθµες απο-
κλίσεις στην απόδοση του κινητήρα. Ο τελευταίος αποδίδει στο πρόγραµµα Wet 650 ίππους, στο 
Sport 850 και στο αγωνιστικό Race 1.104 άλογα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά 
στα 375 χλµ./ώρα λόγω των ορίων αντοχής των ελαστικών.

350 χλµ./ώρα  | LAMBORGHINI AVENTADOR SV
Πρόκειται για την πιο hardcοre εκδοχή της Lamborghini Aventador και σε σχέση µε τη νορµάλ η 
Super Veloce έχει επιπλέον 50 άλογα (συνολικά στα 750) και 50 κιλά λιγότερα (στα 1.525) χάρη σε 
εκτενέστερη χρήση ανθρακονήµατος. Κάπως έτσι εξασφαλίζονται και οι επιδόσεις… µοτοσικλέτας 
(0-100 σε 2,8 δλ., τελική στα 350 χλµ./ώρα), ενώ οι αεροδυναµικές βελτιώσεις εξασφαλίζουν 170% 
µεγαλύτερο κάθετο φορτίο σε σχέση µε τη βασική έκδοση του ιταλικού supercar.

350 χλµ./ώρα  | MCLAREN P1
Η McLaren P1 των 916 ίππων, η οποία έχει το 0-100 σε λιγότερο από 3 δλ. και το 0-300 σε 17 δλ., 
συνέπεσε µε την 50ή επέτειο της εταιρείας που ίδρυσε ο Bruce McLaren. Συνολικά κατασκευάστη-
καν 13 P1 για δοκιµές που διένυσαν συνολικά 620.000 χλµ., 5 για την έγκριση τύπου, 3 προ-παρα-
γωγής και οι 375 που πωλήθηκαν. Οι αγοραστές, που πλήρωσαν περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ για 
να την αποκτήσουν, προέρχονται κατά 34% από τις ΗΠΑ, κατά 26% από την Ευρώπη, κατά 13% από 
τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και κατά 27% από την Ασία και την Ωκεανία.

347 χλµ./ώρα  | FERRARI LAFERRARI
H LaFerrari, που διαδέχτηκε την Enzo, αποτελεί την απόλυτη µηχανή για τη Scuderia και ένα από τα 
πιο εξωτικά και ακριβά hypercars που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, µπαίνοντας στο κλαµπ των 
Porsche 918 Spyder και McLaren P1. Η LaFerrari έχει κατασκευαστεί σε 499 κοµµάτια, κοστίζει 
περίπου 1,6 εκατ. ευρώ και αποδίδει συνολικά 963 άλογα, µε τη ροπή να ξεπερνά τα 900 Nm και να 
περνά στους πίσω τροχούς. Στο σαλόνι του Παρισιού παρουσιάστηκε και η ανοιχτή εκδοχή 
LaFerrari Aperta, ενώ αξίζει να σηµειωθεί πως οι Ιταλοί θα κατασκευάσουν µία επιπλέον (από τις 
499 συνολικά) LaFerrari και τα χρήµατα από την πώλησή της θα δοθούν ως ενίσχυση στους πληγέ-
ντες από τον σεισµό που χτύπησε πρόσφατα την κεντρική Ιταλία, στην πόλη Accumoli.

350 χλµ./ώρα  | LAMBORGHINI CENTENARIO
Οι Ιταλοί αποδίδουν φόρο τιµής στα 100ά «γενέθλια» του Ferruccio Lamborghini, ιδρυτή της µάρ-
κας, παρουσιάζοντας την Centenario. Χάρη στην εκτενή χρήση κάρµπον το απόβαρο δεν ξεπερνά 
τα 1.520 κιλά µε αναλογία 1,97 κιλά/ίππο. Εδώ ο ατµοσφαιρικός V12 των 6.500 κ.εκ. αποδίδει 770 
άλογα, µε το 0-100 χλµ./ώρα να επιτυγχάνεται σε µόλις 2,8 δλ. Ενδεικτικό της ταχύτατης 
Centenario είναι το 0-300, που ολοκληρώνεται σε µόλις 23,5 δλ., µε τη βελόνα του κοντέρ να αγγί-
ζει τα 350 χλµ./ώρα.

362 χλµ./ώρα  | NOBLE M600
Στη Noble, τη γνωστή βρετανική εταιρεία που κατασκευάζει σε µικρό αριθµό σπορ µοντέλα, ανή-
κει το M600 των µόλις 4,32 µέτρων που βασίζεται σε ένα ατσάλινο χωροδικτύωµα µε ζώνες από 
ανθρακονήµατα. Με το απόβαρο να µην ξεπερνά τα 1.200 κιλά, ο V8 4.4 της Volvo (που είχε εξελι-
χθεί µε τη βοήθεια της Yamaha, µε διπλό τούρµπο από την Garrett) αποδίδει έως 650 άλογα.



ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΟΡΓΩΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΟ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ
ΘΕΜΑ
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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 
ΤΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
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Η ΕΠΌΜΕΝΗ ΜΕΡΑ  
ΤΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΘΑ ΕΊΝΑΊ 
ΑΥΤΌΝΌΜΗ

Η 
χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στη γεωργία 
δεν εξαντλείται στην ακριβή πρόγνωση του και-
ρού ή στην καταµέτρηση των χωραφιών µε τη 
βοήθεια GPS, καθώς πολύ σύντοµα θα επεκτα-
θεί και στις κύριες ασχολίες της. Τις εργασίες 

στο χωράφι, δηλαδή, που ενώ σήµερα απαιτούν την παρου-
σία του γεωργού, σε λίγα χρόνια, λιγότερα απ’ όσα νοµίζου-
µε, θα γίνονται και χωρίς αυτόν.
Από το όργωµα µέχρι τη σπορά, τα πάντα θα γίνονται από αυ-
τόνοµα τρακτέρ, όπως τα δύο που παρουσίασε πρόσφατα, σε 
έκθεση στις ΗΠΑ, η CNH Industrial. Συγκεκριµένα, πρόκειται 
για δύο πρωτότυπα που βασίζονται στα Case IH Magnum και 
New Holland T8 NHDrive, αποδίδουν το καθένα 420 ίππους 

και είναι εξοπλισµένα µε τα πιο σύγχρονα συστήµατα δορυ-
φορικής πλοήγησης, ώστε η θέση τους στο χωράφι να προσ-
διορίζεται µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.
Η όλη λογική λειτουργίας βασίζεται στον έλεγχο εξ αποστά-
σεως και στον τηλεχειρισµό τόσο του ίδιου του τρακτέρ όσο 
και των συνδεδεµένων µε αυτό µηχανηµάτων, ενώ υπάρ-
χουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: χωρίς θέση οδηγού και 
καµπίνα, όπως στο Case IH Magnum, όπου όλες οι λειτουρ-
γίες είναι φουλ αυτόνοµες, ή µε θέση οδηγού, όπως στο New 
Holland T8 NHDrive, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε 
λειτουργίες όπως π.χ. κίνηση σε δηµόσιο δρόµο, οι οποίες 
για την ώρα δεν υποστηρίζονται από το σύστηµα.
Για τον έλεγχο των αυτόνοµων τρακτέρ εξελίχθηκε µια ενερ-

γή επιφάνεια ελέγχου που είναι σε άµεση επικοινωνία µε το 
όχηµα και επιτρέπει τόσο τη µεταφορά όσο και την επεξεργα-
σία δεδοµένων λειτουργίας. Από κει και πέρα, για την έναρξη 
των εργασιών εισάγονται στο σύστηµα τα όρια του χωραφιού 
και το λογισµικό υπολογίζει τη βέλτιστη διαδροµή που θα α-
κολουθήσει το τρακτέρ, λαµβάνοντας υπόψη τόσο το πλάτος 
των πρόσθετων µηχανηµάτων όσο και την τυχόν παρουσία 
άλλων τρακτέρ στο ίδιο χωράφι. Ο έλεγχος γίνεται µέσω υ-
πολογιστή ή tablet, ενώ τα τρακτέρ είναι εφοδιασµένα µε 
πλήρες πακέτο αισθητήρων, ραντάρ και καµερών. Σε περί-
πτωση που προκύψει κάποιο πρόβληµα, υπάρχει ακουστική 
προειδοποίηση και το τρακτέρ ακινητοποιείται µε το πάτηµα 
ενός κουµπιού.
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