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3 TO FORD ECOSPORT 
ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΡΙΖΙΚΑ, ΤΟΣΟ ΕΝΤΟΣ 
ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΙ 
ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΓΚΑΜΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
4 ΤΟ ΝΕΟ HONDA TYPE R ΚΛΕΒΕΙ 
ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΝ ΤΟ 
Ο∆ΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΑ, ΟΠΟΥ 
ΞΕ∆ΙΠΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 320 ΙΠΠΟΥΣ 
ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ DNA
6 ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ SUV ΤΗΣ PEUGEOT, 
ΤΟ 5008, ΕΧΕΙ ΣΤΙΛ, ΧΩΡΟΥΣ, 

∆ΥΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ. ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ 
ΚΑΝΕΙΣ;
8 ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
INFOTAINMENT ΤΗΣ MERCEDES 
ΛΕΓΕΤΑΙ MBUX ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο,ΤΙ ΠΙΟ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ. 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΘΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ A-CLASS, 
ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΟΣΟΝΟΥΠΩ
10 TO KIA SPORTAGE ΕΧΕΙ ΩΡΑΙΑ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΑΝΕΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΝΑΝ ΚΑΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 141 ΙΠΠΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΝ∆ΥΑΖΕΤΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΛΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΩΝ 7 
ΣΧΕΣΕΩΝ
12 ΤΟ T-ROC ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ SUV ΤΗΣ VW. 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ 
ΝΕΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΠΡΟΣΙΤΟ, 
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ 1.000 ΚΥΒΙΚΑ
14 ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΛΙ ΝΤΑΚΑΡ, 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΘΡΙΑΜΒΟ ΤΟΥ ΓΕΡΟΛΥΚΟΥ 
CARLOS SAINZ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΤΟ VOLVO XC60 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΕΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Από τα πολλά νέα µοντέλα που παρουσιάστηκαν τη χρονιά που µας πέρασε, το Volvo XC60 ήταν αυτό που τελικά κατά-
φερε να συγκεντρώσει τη µεγαλύτερη βαθµολογία στα τεστ του Εuro NCAP.

Πιο συγκεκριµένα, το SUV της Volvo κατάφερε να πλησιάσει στο ιδανικό, αφού στην προστασία των ενηλίκων η α-
ξιολόγηση που πέτυχε ήταν στο 98%, ενώ αυτή για τα συστήµατα υποβοήθησης έφτασε στο 95%. Σηµαντικό ρόλο στο 

πολύ υψηλό ποσοστό του XC60 έπαιξε όχι µόνο το πλαίσιο αλλά και το ηλεκτρονικό δίχτυ ασφαλείας που συνθέτουν όλα µαζί 
τα συστήµατα µε τα οποία εξοπλίζεται.

Τα υπόλοιπα αυτοκίνητα που συγκέντρωσαν τους µεγαλύτερους βαθµούς τόσο στο σύνολο όσο και στις επιµέρους δοκι-
µασίες ανά κατηγορία είναι τα Opel Crossland X, Subaru Impreza και XV και τα VW Polo, T-Roc και Arteon.
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Τ
ο αυτοκίνητο που οδηγήσαμε στην Πορτογαλία δεν 
είναι η νέα γενιά του EcoSport, αλλά με τόσες αλλα-
γές που έχει (2.360 νέα μέρη!) μπορούμε να μιλάμε 
για ριζική ανανέωση. Πριν μπούμε σε λεπτομέρειες, 
τρεις λέξεις αρκούν για να περιγράψουν πώς εξελί-
χθηκε το EcoSport: σπορ, premium, ευρωπαϊκό. 

Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι της Ford ποντάρουν στην πο-
ρεία του μοντέλου στην ευρωπαϊκή αγορά. Και πώς να μην το 
κάνουν, όταν είδαν τις πωλήσεις του να αυξάνονται κατά 40% 
τον προηγούμενο χρόνο και τη συνολική ζήτηση για όλα τα SUV 
τους να αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 30%.

Εξωτερικά το ριζικά ανανεωμένο EcoSport δείχνει πιο μο-
ντέρνο, πιο σπορ και επιθετικό. Με νέους προφυλακτήρες, νέα 
φωτιστικά σώματα, νέα μάσκα (που θυμίζει Kuga και Edge), νέ-
ες ζάντες 16, 17 και 18 (για πρώτη φορά) ιντσών κ.ά., είναι σί-
γουρο πως δεν θα το μπερδέψετε με το προηγούμενο. Και επει-
δή το βασικό κοινό του EcoSport, οι Millennials (17-34 ετών), α-
γαπά το χρώμα και τις τολμηρές εναλλαγές, το ανανεωμένο μο-
ντέλο θα είναι διαθέσιμο σε 12 χρώματα. Και όχι μόνο αυτό αλλά 
πλέον θα διατίθεται και με δυνατότητα επιλογής διαφορετικού 
χρώματος οροφής σε κάποιες εκδόσεις. 

Στο εσωτερικό του EcoSport η εικόνα είναι πολύ διαφορετι-
κή από αυτήν που γνωρίζαμε. Το νέο ταμπλό με τα μαλακά υλι-
κά βελτιωμένης ποιότητας και η επίπεδη «οριζόντια» κεντρική 
κονσόλα με τα λιγότερα κουμπιά δημιουργούν μια μοντέρνα και 
αρμονική εικόνα. Στην κορυφή προεξέχει σαν tablet η οθόνη α-
φής 6,5 ή 8 ιντσών, από την οποία οι επιβάτες διαχειρίζονται 
σχεδόν τα πάντα μέσω του αναβαθμισμένου συστήματος 
infotainment SYNC 3 της Ford. Το σύστημα αυτό υποστηρίζει 
Apple CarPlay και Android Auto. Οι μικρότερες εκδόσεις, ωστό-

ΓΙΆΝΝΗΣ ΖΆΦΕΙΡΌΠΌΥΛΌΣ

σο, θα έρχονται με μια συμβατική οθόνη 4,2 ιντσών με 
Bluetooth και δύο θύρες USB. 

Το SYNC 3 είναι εύκολο στη χρήση και έχει όμορφα γραφι-
κά, όμως ένα πρόβλημα που εντοπίσαμε είναι ότι η οθόνη είναι 
τοποθετημένη εντελώς οριζόντια και πολύ μπροστά και ψηλά, 
με αποτέλεσμα ο οδηγός να τη βλέπει υπό αρκετά μεγάλη γω-
νία. Δεν είναι κάτι που σου χαλάει τη διάθεση, αλλά δεν μπο-
ρούμε να πούμε ότι αυτή είναι η καλύτερη δυνατή εμπειρία για 
τον οδηγό. Το EcoSport δεν είναι ένα αυτοκίνητο που θα επιλέ-
ξεις για την ευρυχωρία του, ωστόσο ένα ζευγάρι ή μια μικρή 
οικογένεια θα βολευτεί χωρίς πρόβλημα στην καμπίνα επιβα-
τών και στα 334 λίτρα του χώρου αποσκευών.

Οδηγώντας το ανανεωμένο μικρό SUV στους δρόμους της 
Πορτογαλίας διαπιστώσαμε ότι οι αλλαγές στην ανάρτηση και το 
βελτιωμένο σύστημα διεύθυνσης έχουν κάνει το αυτοκίνητο 
πιο… Ford (δηλαδή πιο σπορ και οδηγικά πιο ευχάριστο). Η ψη-
λή θέση οδήγησης και τα νέα καθίσματα (η πλάτη των οποίων 
ρυθμίζεται σκαλωτά) χαρίζουν πολύ καλή ορατότητα και αίσθη-
ση ασφάλειας. Το ίδιο ισχύει και για την ηχομόνωση και την 
ποιότητα κύλισης. 

Στη λίστα με τους κινητήρες συναντάμε τους γνώριμους 
βενζίνης 1.0 EcoBoost με 125 και 140 ίππους και τον πετρελαιο-
κινητήρα 1.5 TDCi που αποδίδει 100 ίππους. Από τα μέσα του 
2018, όμως, στην γκάμα θα προστεθούν άλλο ένα σύνολο 1.0 
EcoBoost με 100 ίππους και ένας ολοκαίνουριος diesel 1.5 
EcoBlue που αποδίδει 125 ίππους. Στην Πορτογαλία είχαμε την 
ευκαιρία να οδηγήσουμε το νέο αυτό σύνολο (περισσότερες λε-
πτομέρειες για το οποίο δεν έχουν ανακοινωθεί). Πρόκειται για 
ένα αρκετά καλό μοτέρ που λατρεύει τις μεσαίες στροφές και 
συνδυάζεται, όπως και οι υπόλοιποι κινητήρες, με το νέο κιβώ-

τιο ταχυτήτων έξι σχέσεων που γνωρίσαμε στο νέο Fiesta.
Ο 1.5 EcoBlue θα διατίθεται για πρώτη φορά και σε τετρακί-

νητη έκδοση (αυτήν οδηγήσαμε κατά τη διάρκεια της δοκιμής 
μας). Πρόκειται για το σύστημα Ford Intelligent All-Wheel Drive, 
το οποίο μοιράζει τη ροπή από 100/0 εμπρός-πίσω έως 50/50. 
Το σύστημα επιβλέπει διαρκώς τις συνθήκες πρόσφυσης και 
επεμβαίνει όταν και όσο χρειάζεται σε χρόνο κάτω των 20 χιλι-
οστών του δευτερολέπτου. 

Ένα ακόμη σημείο στο οποίο το ριζικά ανανεωμένο 
EcoSport αλλάζει σελίδα είναι ο εξοπλισμός του. Μεταξύ άλλων 
στοιχείων, θα διαθέτει 9 αερόσακους, αναβαθμισμένο σύστημα 
ευστάθειας, κάμερα οπισθοπορείας, cruise control με ρυθμιζό-
μενη ταχύτητα, θερμαινόμενο τιμόνι, θερμαινόμενο παρμπρίζ, 
σύστημα Blind Spot, ηχοσύστημα B&O PLAY με 10 ηχεία και 
άλλα, που συναντάμε συνήθως σε μεγαλύτερα και πιο πολυτελή 
μοντέλα. 

Το αναβαθμισμένο (σχεδόν καινούργιο) Ford EcoSport θα 
έρθει στη χώρα μας στα μέσα Ιανουαρίου 2018 σε εκδόσεις 
Business, Titanium και ST-Line. Αρχικά θα διατίθεται με τους 
κινητήρες 1.0 EcoBoost με 125 και 140 ίππους και με τον 
diesel 1.5 TDCi με τους 100 ίππους. Στα μέσα της χρονιάς θα 
προστεθούν ο νέος 1.5 EcoBlue 125 ίππων και το σύστημα 
τετρακίνησης. 

Συνολικά το ανανεωμένο EcoSport αποτελεί μία από τις κα-
λύτερες επιλογές στην κατηγορία των μικρών SUV. Με όπλο την 
εξαιρετική οδική συμπεριφορά, αλλά και τη σχεδίαση και τον 
premium εξοπλισμό, είναι σίγουρο ότι θα κεντρίσει το ενδιαφέ-
ρον των αγοραστών αυτής της κατηγορίας. Άλλωστε οι προβλέ-
ψεις της Ford λένε ότι το έτος 2020 ένα στα τρία αυτοκίνητα που 
θα πωλούνται στην Ευρώπη θα είναι SUV ή crossover!

FORD ECOSPORT
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣ

ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ SUV ΤΗΣ FORD ΑΠΟΚΤΑ ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ, 
ΝΕΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, ΝΕΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ.

ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΣΤΉΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ
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Ο∆ΗΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

Α
υτή τη φορά η Honda δεν περίµενε να 
περάσουν δυο-τρία χρόνια από την πρε-
µιέρα του νέου Civic για να παρουσιάσει 
το αντίστοιχο Type R. Αντίθετα, τα εξέλι-
ξε παράλληλα και στην περίπτωση του 
σπορ µοντέλου της χρησιµοποίησε ό,τι 
είχε και δεν είχε στα ράφια και στα σχε-

διαστήριά της. Όχι µόνο για να κατακτήσει το ρεκόρ στο 
Νίρµπουργκρινγκ µεταξύ των hot hatches αλλά και για 
να παρουσιάσει ένα πραγµατικά ξεχωριστό αυτοκίνητο, 
που δεν κάνει καµία απολύτως προσπάθεια να αποκρύ-
ψει τον προορισµό του.

Το νέο Honda Civic Type R, λοιπόν, όπως προαναφέ-
ραµε, δεν κρύβει, απ’ όποια γωνία και αν το κοιτάξεις, 
τον πολεµικό του χαρακτήρα και τον στόχο του, που είναι 
οι επιδόσεις και η όσο το δυνατόν πιο απόλυτη συµπερι-
φορά. Μπορεί για κάποιους να είναι υπερβολικό, αλλά 
στην πράξη δεν θα µπορούσε να είναι διαφορετικό, δη-
λαδή πιο διακριτικό, ειδικά από τη στιγµή που τα πάντα 
έχουν τη σηµασία τους και τον ρόλο τους: από τη µεγάλη 
πίσω αεροτοµή που αυξάνει στις µεγάλες ταχύτητες την 
αρνητική άντωση µέχρι π.χ. τις τρεις απολήξεις της εξά-
τµισης –στη µεσαία οφείλεται και ο πολύ καλός ήχος του 
κινητήρα– ή την εισαγωγή αέρα στο καπό –αλουµινένια 
για χάρη της µείωσης του βάρους– που βελτιώνει την 
ψύξη του τετρακύλινδρου turbo των 2.000 κυβικών.

Αυτός αποδίδει 320 ολόκληρα άλογα, συγκαταλέγεται 

HONDA CIVIC TYPE R
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΟΥ

ΜΕ 320 ΑΛΟΓΑ, ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ ΝΕΟ CIVIC TYPE R ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ 
ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ «ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΡΜΠΟΥΡΓΚΡΙΝΓΚ» 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ HOT HATCHES.
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μεταξύ των πιο ισχυρών δίλιτρων συνόλων που κυκλο-
φορούν, επιζητά την πίεση και τις ψηλές στροφές, αλλά 
σε καμία περίπτωση δεν είναι υποτονικός χαμηλά. Αντι-
θέτως, αποκρίνεται άμεσα στο γκάζι, επιταχύνει το πεντά-
θυρο αμάξωμα σαν ηλεκτρικός (0-100 σε 5,7 δεύτερα, 
τελική ταχύτητα 272 χλμ./ώρα), ανεβάζει ταχύτατα στρο-
φές και μέσα στην πίστα των Μεγάρων, όπου οδηγήσαμε 
το top Civic,δεν έδειχνε σε καμία περίπτωση εκτός ρυθ-
μού.

Είτε τον πιέζεις ψηλά είτε τον λειτουργείς πιο χαλαρά, 
ο τετρακύλινδρος turbo δηλώνει παντού και πάντα «πα-
ρών», ενώ ταυτόχρονα σου δημιουργεί την αίσθηση ότι 
είναι άθραυστος όσο άγαρμπα ή σκληρά και να του φερ-
θείς, κάτι που ισχύει και για το κιβώτιο των 6 σχέσεων 
με την πολύ σωστή κλιμάκωση, τον γρήγορο όσο και α-
κριβή επιλογέα, αλλά και το σύστημα συγχρονισμού του 
με τις στροφές του κινητήρα.

Με όλα αυτά το Type R είναι φυσικό να είναι γρήγορο. 
Πολύ γρήγορο, κάτι που σου δίνει τη δυνατότητα να εκ-
μεταλλευτείς και την πιο μικρή ευθεία για να πιάσεις όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα, ενώ εξίσου εντυπωσι-
ακός με τον τρόπο που επιταχύνει είναι και ο τρόπος που 
επιβραδύνει. Ειδικά αν καθυστερήσεις προκειμένου να 
εκμεταλλευτείς και τα τελευταία μέτρα πριν από τη στρο-
φή, όπου μπαίνει απόλυτα ζυγισμένο, χωρίς αντιδράσεις 
που θα προβληματίσουν ή θα φοβίσουν.

Εδώ το πολύ πιο στιβαρό πλαίσιο, η αύξηση του μετα-

ξονίου στα σχεδόν 2,70 μέτρα αλλά και η παρουσία του 
ιδιαίτερα γρήγορου ελικοειδούς μπλοκέ διαφορικού α-
ποτυπώνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς το 
Type R δείχνει και είναι πέρα από πιο σταθερό –και στις 
μεγάλες ταχύτητες– και πιο ουδέτερο. Και πιο εύκολο, 
κάτι που σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μειονέκτημα 
ή αλλοίωση τουhardcore χαρακτήρα του.

Ειδικά από τη στιγμή που μπορείς να το χρησιμοποι-
είς καθημερινά. Από το σπίτι στο γραφείο, για μια εκδρο-
μή –είναι βέβαιο πως θα μπεις στην πρίζα και θα πας πιο 
γρήγορα σε σχέση με κάποιο άλλο αυτοκίνητο– ή για τα 
ψώνια. Και τους χώρους διαθέτει για όλα αυτά, και τα 
συστήματα ασφάλειας, υποβοήθησης, διασύνδεσης και 
εξυπηρέτησης, και το επίπεδο άνεσής του από την ανάρ-
τηση δεν είναι (πολύ) κουραστικό. Ταυτόχρονα, υπάρχει 
γι’ αυτόν τον σκοπό και το πρόγραμμα Comfort, που προ-
σαρμόζει ανάλογα την ενδοτικότητα της ανάρτησης, τη 
γεωμετρία του συστήματος διεύθυνσης και την απόκριση 
του γκαζιού. Η στάνταρ επιλογή του συστήματος είναι η 
Sport, ενώ υπάρχει και το +R, που προορίζεται για χρήση 
στην πίστα. Εκεί όπου το νέο Honda Civic Type R δείχνει 
να είναι στο στοιχείο του περισσότερο απ’ οποιοδήποτε 
άλλο hot hatch αυτών των δυνατοτήτων και αυτού του 
βεληνεκούς. Εκεί όπου χαίρεσαι να το οδηγείς.

Όσο για την τιμή του, ξεκινά από τα €49.740 για την 
εισαγωγική έκδοσή του, ενώ η πιο πλούσια GT κοστίζει 
επιπλέον €3.910, φτάνοντας τα €53.650.
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Ένα SUV µε επιβλητικό εξωτερικό 
σχεδιασµό
Η µοντέρνα γραµµή του νέου Peugeot 5008 SUV γοητεύει µε την 
πρώτη µατιά. Το σπορ ύφος στον σχεδιασµό του αµαξώµατος, το 
µακρύ και οριζόντιο καπό, το ύψος από το έδαφος, οι µεγάλοι 
τροχοί µε το λεπτό ανάγλυφο στις ζάντες, οι χρωµιωµένες διακο-
σµητικές γραµµές, οι µπάρες οροφής αλουµινίου, η οροφή Black 
Diamond που ανήκει στον βασικό εξοπλισµό της έκδοσης GT, τα 
πάντα αναδεικνύουν µε λεπτότητα τις γενναιόδωρες διαστάσεις 
του και δηµιουργούν την εικόνα ενός καθαρόαιµου SUV. Το περι-
ορισµένο για την κατηγορία ύψος της οροφής (1,64 µέτρα µε τις 
µπάρες οροφής, µόλις 2 εκατοστά ψηλότερο από το 3008 SUV) 
συνεισφέρει στη δυναµική του εµφάνιση. Εµπρός συναντάµε τη 
µάσκα µε λεπτοµέρειες χρωµίου και πίσω τη µαύρη gloss λωρί-
δα µε τα φώτα LED, χαρακτηριστικά της ταυτότητας των SUV.

Εξόχως ευρύχωρο εσωτερικό, υψηλής 
λειτουργικότητας
Με µεταξόνιο 2,84 µέτρα και µήκος 4,64 µέτρα, το νέο Peugeot 
5008 SUV διαθέτει τους µεγαλύτερους χώρους απ’ όλα τα SUV 
της κατηγορίας του. Πιο µακρύ κατά 19,5 εκ. από το 3008, το 5008 
SUV διακρίνεται για τις απολύτως ισορροπηµένες εξωτερικές δι-
αστάσεις του, ενώ το επιπλέον µήκος (+16,5 εκ. στο µεταξόνιο) 
έχει τεθεί σχεδόν όλο στη διάθεση των επιβατών. Προσφέρει δε 
καινοτόµες λύσεις διαµόρφωσης του χώρου µε:
• Τρία ανεξάρτητα, πανοµοιότυπα, αναδιπλούµενα καθίσµατα στη 
δεύτερη σειρά καθισµάτων, που ρυθµίζονται σε µήκος (+/-15 εκ.) 
και σε κλίση (5 ρυθµίσεις πλάτης).
• ∆ύο ανεξάρτητα, αναδιπλούµενα και αφαιρούµενα καθίσµατα 
στην τρίτη σειρά καθισµάτων (βάρος ~11 κιλά/κάθισµα).
• Τον µεγαλύτερο χώρο αποσκευών της κατηγορίας του, 1.060 
λίτρα.

Το νέο 5008 SUV προσφέρει επίσης τη δυνατότητα αναδίπλω-
σης της πλάτης του καθίσµατος του συνοδηγού προκειµένου να 

µεταφερθούν αντικείµενα µήκους µέχρι 3,2 µέτρων, ενώ στον 
προαιρετικό εξοπλισµό είναι διαθέσιµη η πόρτα χώρου απο-
σκευών µε άνοιγµα hands-free, που ανοίγει µε µια απλή κίνηση 
του ποδιού κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα, καθώς και η α-
νοιγόµενη πανοραµική οροφή.

Απολύτως λειτουργικό και διαµορφώσιµο, το εσωτερικό του 
νέου 5008 SUV περιλαµβάνει εξοπλισµό, βασικό ή προαιρετικό 
ανάλογα µε την έκδοση, ειδικά σχεδιασµένο για να διευκολύνει 
τη ζωή εν κινήσει: πρίζες 12 V και 230 V, αναδιπλούµενα τραπε-
ζάκια αεροπορικού τύπου, κουρτινάκια σκίασης, άγκιστρα, ποτη-
ροθήκες και άφθονο αποθηκευτικό χώρο.

Μοναδική εµπειρία οδήγησης
Στο εσωτερικό συναντάµε την τελευταία εξέλιξη του Peugeot i-
Cockpit, που προσφέρει στους επιβάτες µια µοναδική εµπειρία. 
Με το compact τιµόνι µε ενσωµατωµένα χειριστήρια, τη µεγάλη 
οθόνη αφής 8 ιντσών και τον υπερυψωµένο πίνακα οργάνων 
12,3 ιντσών µε δυνατότητες διαµόρφωσης και γραφικά HD που 
απεικονίζει ακριβώς µπροστά στα µάτια του οδηγού όλες τις α-
παραίτητες πληροφορίες, η οδήγηση του νέου 5008 SUV γίνεται 
µια µοναδική, απολαυστική εµπειρία.

Το νέο 5008 SUV σε προκαλεί να ταξιδέψεις µαζί του, προ-
σφέροντας εξαιρετική ηχοµόνωση και πολλαπλά συστήµατα άνε-
σης στον βασικό ή προαιρετικό εξοπλισµό, ανάλογα µε την έκδο-
ση: σύστηµα µασάζ στα εµπρόσθια καθίσµατα, σύστηµα ήχου 
Hi-Fi Premium Focal, ασύρµατη φόρτιση smartphone που γίνε-
ται επαγωγικά σε συσκευές συµβατές µε πρότυπο Qi κ.ά.

∆ιαθέτει επίσης λειτουργία Mirror Screen για σύνδεση µε συ-
σκευές smartphone και tablet συµβατές µε Apple CarPlay, 
MirrorLink ή Android Auto, καθώς και 3D σύστηµα δορυφορικής 
πλοήγησης. Το 3D σύστηµα πλοήγησης προσφέρει πιο ρεαλιστι-
κή τρισδιάστατη απεικόνιση, ενώ δίνεται η δυνατότητα δωρεάν 
αναβάθµισης των χαρτών τέσσερις φορές τον χρόνο, εφ’ όρου 
ζωής, µέσω του επίσηµου δικτύου επισκευαστών Peugeot. Για 
ευκολότερη ανάγνωση και µεγαλ ύτερη ασφάλεια, οι χάρτες του 

συστήµατος πλοήγησης αναπαράγονται και στον ψηφιακό πίνακα 
οργάνων.

Οδηγική απόλαυση
Ευέλικτο όσο και ευρύχωρο, το νέο Peugeot 5008 SUV έχει σχε-
διαστεί για να προσφέρει τις επιδόσεις, το υποδειγµατικό κράτη-
µα στον δρόµο και την άνεση που χαρακτηρίζουν όλα τα SUV by 
Peugeot. Το 5008 SUV µοιράζεται µε τα 308 και 3008 την πλατ-
φόρµα EMP2 και διαθέτει κορυφαία χαρακτηριστικά ασφάλειας 
στον βασικό του εξοπλισµό: ενισχυµένη δοµή αµαξώµατος για 
την απορρόφηση της ενέργειας τυχόν σύγκρουσης, έξι αερόσα-
κους, ABS, ESP κ.ά.

Χάρη στην πλατφόρµα EMP2 και στο προηγµένο σασί, το νέο 
5008 SUV επιτυγχάνει τον ιδανικό συνδυασµό υψηλής άνεσης 
και κορυφαίου κρατήµατος. Η ανάρτηση είναι ρυθµισµένη ιδανι-
κά για κάθε έκδοση και κινητήρα, ενώ πολύ σηµαντικό ρόλο δια-
δραµατίζει το µειωµένο βάρος, επιτυγχάνοντας βέλτιστη κατανά-
λωση καυσίµου, µειωµένους ρύπους, µεγαλύτερη ασφάλεια και 
καλύτερες επιδόσεις.

Κορυφαία τεχνολογία ασφάλειας
Τα συστήµατα υποβοήθησης οδήγησης νέας γενιάς που ανήκουν 
στον βασικό και στον προαιρετικό εξοπλισµό του Peugeot 5008 
SUV είναι πάντα στο πλευρό του οδηγού, χαρίζοντάς του σιγου-
ριά:
• Αναγνώριση σηµάτων ορίου ταχύτητας / Σύσταση ορίου ταχύ-
τητας
• Ρυθµιστής και περιοριστής ταχύτητας
• Σύστηµα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού (Driver 
Attention Alert)
• Προσαρµοζόµενος ρυθµιστής ταχύτητας µε λειτουργία Stop 
(Active Cruise Control)
• Αυτόµατο φρενάρισµα έκτακτης ανάγκης (Active Safety Brake) 
µε ειδοποίηση κινδύνου σύγκρουσης (Distance Alert)

Νέο Peugeot 5008: Mια νέα 
διάσταση στην κατηγορία των SUV

Το ολοκαίνουριο Peugeot 5008 φέρνει νέα δεδοµένα ως επταθέσιο SUV, στοχεύοντας να ανταγωνιστεί ευθέως τα premium 
µοντέλα της κατηγορίας χάρη στην απαράµιλλη δυναµική σχεδίαση, το πρωτοποριακό και εξελιγµένο Peugeot i-Cockpit, 

τους διακεκριµένους κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης Euro 6 και τον πλούσιο εξοπλισµό νέας τεχνολογίας.
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Αποδοτικοί κινητήρες

Το νέο Peugeot 5008 SUV εφοδιάζεται µε 
τους κινητήρες βενζίνης PureTech Turbo 
(«Κινητήρας της Χρονιάς» στην κατηγορία 
του για τρεις συνεχόµενες χρονιές) και πε-
τρελαίου BlueHDi Euro 6, που το κατατάσ-
σουν ανάµεσα στα κορυφαία της κατηγορί-
ας όσον αφορά τις επιδόσεις, την οικονοµία 
και τις εκποµπές CO2. Πιο συγκεκριµένα, η 
γκάµα περιλαµβάνει:

Κινητήρες βενζίνης

Κινητήρες diesel

• 1.2 PureTech 130 S&S, µε µηχανι-
κό 6-τάχυτο κιβώτιο, µεικτή κατανά-
λωση 5,1 ή 5,4 λίτρα / 100 χλµ. και 
εκποµπές CO2 117 ή 124 γρ./χλµ.
• 1.2 PureTech 130 S&S, µε αυτόµα-
το 6-τάχυτο κιβώτιο, µεικτή κατανά-
λωση 5,5 λίτρα / 100 χλµ. και εκπο-
µπές CO2 127 γρ./χλµ.

• 1.6 BlueHDi 100 S&S, µε µηχανικό 
5-τάχυτο κιβώτιο, µεικτή κατανάλω-
ση 4,1 λίτρα / 100 χλµ. και εκποµπές 
CO2 106 γρ./χλµ.
• 1.6 BlueHDi 120 S&S, µε µηχανικό 
6-τάχυτο κιβώτιο, µεικτή κατανάλω-
ση 4,4 λίτρα / 100 χλµ. και εκποµπές 
CO2 115 γρ./χλµ.
• 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6, µε αυ-
τόµατο 6-τάχυτο κιβώτιο, µεικτή κα-
τανάλωση 4,6 λίτρα / 100 χλµ. και 
εκποµπές CO2 118 γρ./χλµ.
• 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6, µε αυ-
τόµατο 6-τάχυτο κιβώτιο, µεικτή κα-
τανάλωση 4,8 λίτρα / 100 χλµ. και 
εκποµπές CO2 124 γρ./χλµ. (διαθέσι-
µος αποκλειστικά στην έκδοση GT).

• Ενεργή προειδοποίηση για ακούσια αλλαγή λωρίδας 
κυκλοφορίας
• Ενεργό σύστηµα ελέγχου γωνίας χωρίς ορατότητα 
κ.ά.

Και για ακόµη καλύτερο έλεγχο του δρόµου, το νέο 
5008 SUV διαθέτει στον βασικό ή στον προαιρετικό εξο-
πλισµό του κάµερα πολλαπλών λειτουργιών στο παρ-
µπρίζ, αισθητήρες παρκαρίσµατος εµπρός και πίσω, 
κάµερες οπισθοπορείας 180° και 360° και Park Assist.

Χαράξτε τον δικό σας δρόµο!
Όπως κάθε γνήσιο SUV, το νέο Peugeot 5008 έχει µε-
γάλες δυνατότητες εκτός δρόµου χάρη στο Advanced 
Grip Control, το προηγµένο σύστηµα ελέγχου της πρό-
σφυσης που βελτιστοποιεί την πρόσφυση των τροχών 
µέσω πέντε προγραµµάτων (Normal, Snow, Mud, 
Sand, ESP OFF), που αποτελεί βασικό εξοπλισµό από 
το επίπεδο Active και συνδυάζεται µόνο µε χειµερινά 
ελαστικά M+S (Mud & Snow) και ζάντες αλουµινίου 
18΄΄ Los Angeles.

Το νέο Peugeot 5008 έχει ξεκινήσει την εµπορική του πορεία στην 
ελληνική αγορά µε τιµή εκκίνησης τα €25.900, περιλαµβανοµένης της 
ισχύουσας εµπορικής πολιτικής.
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ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

ΤΟ MBUX ΤΗΣ MERCEDES ΕΙΝΑΙ Ο,ΤΙ ΠΙΟ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ

Mε λειτουργίες αφής και φωνητικό έλεγχο, το νέο σύστημα infotainment της Mercedes θα 
χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στη νέα Mercedes A-Class.

Ο 
έλεγχος ενός συστήματος με φωνητικές εντο-
λές μπορεί να μην είναι σήμερα κάτι το πρω-
τοποριακό, όμως εμπεριέχει περιορισμούς σε 
ό,τι έχει σχέση τόσο με την προφορά στην εκά-
στοτε γλώσσα όσο και με τις προκαθορισμένες 
εντολές που πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Ακριβώς αυτά τα δύο δεν είναι μεταξύ των 
προϋποθέσεων καλής λειτουργίας του MBUX –η ονομασία 
προέρχεται από το Mercedes-Benz User Experience–, για την 
εξέλιξη του οποίου χρειάστηκαν 30 μήνες και εμπλοκή ειδικευ-
μένων μηχανικών σε όλα τα κέντρα έρευνας και εξέλιξης της 
γερμανικής εταιρείας ανά τον κόσμο.

Το MBUX, λοιπόν, λειτουργεί με χρήση φυσικής γλώσσας, με 
την καθομιλουμένη δηλαδή, και με την εκφορά του λόγου που 
έχει ο κάθε χρήστης, καθώς, από τη στιγμή που βασίζεται στην 
τεχνητή νοημοσύνη, μαθαίνει και προσαρμόζεται στις συνήθειες 

και στο πρόγραμμα του μεμονωμένου οδηγού, προεπιλέγοντας 
π.χ. στο σύστημα πλοήγησης τη διαδρομή που εκτελεί περιοδι-
κά και προτείνοντας από μόνο του εναλλακτικές, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες πληροφορίες για την κυκλοφορία.

Η ενεργοποίησή του γίνεται είτε από ένα μπουτόν στο τιμόνι 
είτε λέγοντας τη φράση «Hey Mercedes». Mercedes είναι η ο-
νομασία της ψηφιακής βοηθού –κατ’ αντιστοιχία π.χ. η Amazon 
ονομάζει τη δική της βοηθό Alexa– και ταυτόχρονα ένας φόρος 
τιμής στη γυναίκα που έδωσε το όνομά της στη μάρκα, τη 
Mercedes Jellinek, το 1900.

Μετά την ενεργοποίησή της η ψηφιακή βοηθός Mercedes 
μπορεί να υλοποιήσει όλες τις εντολές, εκτός απ’ όσες έχουν 
σχέση με θέματα που αφορούν την ασφάλεια, π.χ. αυτές που 
σχετίζονται με τον κινητήρα, τα φώτα και τα συστήματα ασφά-
λειας ή υποβοήθησης. Ενδιαφέρον είναι πως οι εντολές μπο-
ρούν να δοθούν με άμεσο τρόπο, όπως «Mercedes, χαμήλωσε 

την εσωτερική θερμοκρασία», ή με έμμεσο, όπως «Mercedes, 
ζεσταίνομαι». Η απόκριση του συστήματος είναι ιδιαίτερα γρή-
γορη, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης μέχρι και δύο κινητών 
–iOS, Android ή Baidu, που είναι το πιο διαδεδομένο λογισμικό 
στην Κίνα–, ενώ είναι διαθέσιμο σε συνολικά 13 γλώσσες, οι 
οποίες καλύπτουν το 90% των πωλήσεων της γερμανικής εται-
ρείας.

Πέρα από τις φωνητικές εντολές, ο έλεγχος του MBUX γίνε-
ται και μέσω της αφής, μια και υπάρχει touch screen, το γνω-
στό για τα μοντέλα της Mercedes touch pad στην κεντρική κον-
σόλα, καθώς και πλήκτρα αφής στο τιμόνι, όπως και στις E και 
S-Class. Όσο για τη διαμόρφωση του μενού, η λογική που ακο-
λουθείται είναι αυτή των smartphones τελευταίας γενιάς, η ο-
ποία είναι γνωστή και οικεία στους περισσότερους, άρα μειώ-
νεται ο χρόνος προσαρμογής. Σημαντικό είναι πως υπάρχει 
συνεργασία και με την εφαρμογή (app) της Mercedes, οπότε το 
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προφίλ του εκάστοτε οδηγού μπορεί να μεταφέρεται σε περισ-
σότερα του ενός αυτοκίνητα.

Η πρώτη εφαρμογή του MBUX θα είναι στην καινούργια A-
Class, που θα παρουσιαστεί επίσημα σε περίπου δύο εβδομά-
δες στο Άμστερνταμ. Μάλιστα, συνδυάζεται με τον πλήρως ψη-
φιακό και πλήρως προγραμματιζόμενο πίνακα οργάνων –για 
το σύστημα πλοήγησης π.χ. υπάρχει η δυνατότητα προβολής σε 
όλη του την έκταση–, που μαζί με την οθόνη του συστήματος 
infotainment δημιουργεί ένα ενιαίο σύνολο. Στη βασική έκδο-
ση οι οθόνες είναι 7 ιντσών και στην κορυφαία 10,25 ιντσών, 
ενώ υπάρχει και η ενδιάμεση εκδοχή με μία 7 και μία 10,25 ι-
ντσών.

Ανεξάρτητα, πάντως, από το μέγεθος της οθόνης, το αποτέ-
λεσμα είναι ιδιαίτερα σύγχρονο και εντυπωσιακό –τα εξαιρετι-
κά γραφικά εξασφαλίζονται με τη χρήση καρτών της Nvidia– 
και γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό με τη δυνατότητα, όπως 

προαναφέραμε, των φωνητικών εντολών, που θα περιλαμβά-
νονται στον επιπλέον εξοπλισμό.

Το χρονοδιάγραμμα χρήσης του πραγματικά εντυπωσιακού 
και πρωτοποριακού MBUX προβλέπει τη χρήση μετά την και-
νούργια A-Class στα υπόλοιπα προσθιοκίνητα μοντέλα της 
Mercedes, θα ακολουθήσουν τα SUV της, ενώ στη συνέχεια θα 
επεκταθεί σε όλη την γκάμα της.

Φυσικά θα συνδυάζεται και με μια σειρά online υπηρεσι-
ών, όπως π.χ. ειδοποίηση για τυχόν πρόκληση ζημιάς όσο το 
αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο, ειδοποίηση για την απομάκρυν-
σή του με γερανό σε περίπτωση παράνομης στάθμευσης κ.λπ. 
Η σύνδεση με το διαδίκτυο θα γίνεται μέσω κάρτας SIM ενσω-
ματωμένης στο αυτοκίνητο –έτσι κι αλλιώς η τελευταία είναι 
απαραίτητη για τη δυνατότητα κλήσης έκτακτης ανάγκης, που 
πλέον θα είναι υποχρεωτική–, ενώ τα προγράμματα χρήσης 
δεδομένων θα παρέχονται από τη Mercedes.
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ΔΟΚΙΜΗ

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΤΡΙΤΑΡΗΣ

KIA SPORTAGE 
1.7 DIESEL 141 HP DCT

Τ
ο Sportage είναι από τα καθιερωμένα και 
«βαριά» ονόματα της γκάμας της Kia και η τε-
λευταία του εκδοχή διαθέτει ένα νέο πλαίσιο, 
που σύμφωνα με την Kia είναι 39% πιο άκα-
μπτο. Παράλληλα, έχει υπάρξει και μια αύξη-
ση του μήκους κατά 40 χιλιοστά, με το μετα-
ξόνιο να έχει μεγαλώσει κατά 30 ολόκληρα 

χιλιοστά.
Έτσι, τα συνολικά 2,67 μέτρα του έχουν αυξήσει αισθητά 

και τους χώρους για τους επιβάτες, οι οποίοι μάλιστα κάθο-
νται λίγο πιο χαμηλά και έχουν –οι πίσω– αρκετό «αέρα» 
για τα κεφάλια τους. Αντίστοιχα, ο χώρος των αποσκευών 
ξεκινά από τα 503 λίτρα –με κιτ επισκευής ελαστικών, με 
κανονική ρεζέρβα 491 λίτρα– και μπορεί να φτάσει μέχρι 
και τα 1.492 λίτρα με τα καθίσματα αναδιπλωμένα.

Οι αισθητικές αλλαγές στο αμάξωμα έχουν δημιουργή-
σει ένα πιο μοντέρνο σύνολο, ιδίως μπροστά, με τη νέα μά-
σκα και τα πιο εντυπωσιακά φωτιστικά σώματα. Το γενικό-
τερο concept, πάντως, πίσω από το αυτοκίνητο δεν έχει 
μεταβληθεί, με το Sportage να παραμένει ένα πολύ ισορρο-
πημένο σύνολο αυτής της κατηγορίας, που κρύβει σωστά 
τον όγκο του. Παράλληλα, κάποια χαρακτηριστικά του, ό-
πως η αναλογία μετάλλου-γυαλιού στο προφίλ του, θυμί-
ζουν ευρωπαϊκά premium μοντέλα.

Στο σύγχρονο εσωτερικό η έμφαση δίνεται στην ποιότη-
τα των υλικών και στην καλή συναρμογή τους, ενώ η θέση 
οδήγησης είναι πολύ καλή, τα εμπρός καθίσματα ιδιαίτερα 
άνετα και η εργονομία εξαιρετική. Η οθόνη των 7 ιντσών 
είναι μέρος ενός πλήρους συστήματος infotainment που 
διαθέτει πολλές λειτουργίες.

Το αυτοκίνητο που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν η πε-
τρελαιοκίνητη έκδοση με τον 1.7 CRDi και τους 141 ίππους 
στην έκδοση με το αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων που κατα-
σκευάζει η ίδια η Kia (μαζί με τη Hyundai). Η έκδοση αυτή 
παρέχεται αποκλειστικά με το αυτόματο κιβώτιο, ενώ υπάρ-
χει και μία, πιο προσιτή, με 115 ίππους και χειροκίνητο κι-
βώτιο 6 σχέσεων.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι 141 ίπποι είναι επαρκέ-
στατοι για να κινήσουν το μεγάλο αμάξωμα του Sportage σε 
αξιοπρεπείς ρυθμούς, ενώ και το κιβώτιο είναι άμεσο στις 
αλλαγές και με σωστή κλιμάκωση. Ο θόρυβος είναι περιο-
ρισμένος και ακούγεται μόνο σε επιταχύνσεις από χαμηλές 
ταχύτητες με φουλ γκάζι, την ίδια στιγμή που στον αυτοκι-
νητόδρομο –και λόγω της μακριάς 7ης σχέσης– ταξιδεύει 
εντελώς αθόρυβα. Σε ό,τι αφορά δε την κατανάλωση, υπήρ-
ξαν περιπτώσεις που είδαμε και κοντά στα 6 λίτρα σε χαλα-

ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟ
Το Sportage, στην πιο πρόσφατη εκδοχή του, έχει όλα 

τα προσόντα για να πρωταγωνιστήσει.
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1.685 κ.εκ.

141 ίπποι / 4.000 σ.α.λ.

340 Nm / 1.750-2.000 σ.α.λ.

11,5 δλ.

185 χλμ./ώρα

6,9 λίτρα / 100 χλμ.

4,480x1,855x1,635 μέτρα

503-1.492 λίτρα

1.545 κιλά

129 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

KIA SPORTAGE 1.7 
DIESEL 141 HP DCT

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 26.990€
από

ρό ταξίδι, αν και μια τιμή πιο κοντά στην πραγματικότητα 
είναι γύρω στα 7 λίτρα, χωρίς εμφανείς τάσεις να ανέβει 
πολύ περισσότερο σε κίνηση μέσα στην πόλη.

Στον δρόμο το Sportage χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο 
από την άνεση που εξασφαλίζει στους επιβάτες του, κάτι 
που πιστώνεται αφενός στη ρύθμιση της ανάρτησης και α-
φετέρου στα λάστιχα με το 70άρι προφίλ, που κυριολεκτικά 
ισοπεδώνουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Η επιλογή των τε-
λευταίων βεβαίως έχει τις αναμενόμενες επιπτώσεις σε ό,τι 
αφορά τις κλίσεις στις στροφές, που είναι σχετικά αυξημέ-
νες σε γρήγορη οδήγηση, όμως αυτό δεν πρόκειται να προ-
βληματίσει σε καμία περίπτωση, καθώς το μεγάλο SUV της 
Kia καταφέρνει τελικά να στρίβει με αρκετά περιθώρια α-
σφάλειας, προειδοποιώντας παράλληλα τον οδηγό του αν 
έχει υπερβεί τα εσκαμμένα (υπάρχουν άλλωστε και τα ηλε-
κτρονικά συστήματα γι’ αυτόν τον λόγο).

Όπως και να ’χει, η γρήγορη οδήγηση δεν είναι η τυπική 
συνθήκη κίνησης ούτε του Sportage ούτε της πλειονότητας 
των SUV, οπότε σε καθημερινή οδήγηση και ως οικογενει-
ακό μεταφορικό μέσο αποτελεί ένα ευχάριστο και αρκετά 
προσαρμοστικό αυτοκίνητο. Ταξιδεύει ιδιαίτερα ήσυχα σε 
ταχύτητες που αγγίζουν τα 150-160 χλμ./ώρα, έχει επαρκές 
σε αίσθηση τιμόνι –διαθέτει και σπορ ρύθμιση με μικρή αλ-
λά υπαρκτή διαφοροποίηση– και φρένα στο ύψος των περι-
στάσεων. Εκτός δρόμου, όταν και όπου μπορεί να κινηθεί 
με μόνους κινητήριους τροχούς τους εμπρός, είναι πραγμα-
τική απόλαυση, κυρίως χάρη στα υψηλού προφίλ ελαστικά, 
που απορροφούν ιδανικά τις τυπικές ανωμαλίες των ελλη-
νικών χωματόδρομων.

Συμπερασματικά, το ανανεωμένο Sportage παραμένει 
μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτοκινήτου της 
κατηγορίας του, με ξεχωριστή εμφάνιση (ιδίως στα σκούρα 
χρώματα), πολύ μεγάλους χώρους για επιβάτες και απο-
σκευές, έναν ικανό συνδυασμό κινητήρα και αυτόματου κι-
βωτίου και μια οδική συμπεριφορά με έμφαση στην άνεση 
και στην κάλυψη πολλών χιλιομέτρων χωρίς να κουράζει 
τους επιβάτες του.

H τιμή του βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο της κατηγορίας, 
αφού ξεκινά από τα €26.990 (περιλαμβάνεται έκπτωση 
€1.000) για τη συγκεκριμένη έκδοση με τους 141 ίππους, το 
αυτόματο κιβώτιο και ένα πλήρες πακέτο εξοπλισμού με έξι 
αερόσακους, διζωνικό κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, 
οθόνη αφής 7 ιντσών με σύστημα infotainment κ.λπ. Για ό-
σους χρειάζονται κάτι πιο οικονομικό υπάρχει, όπως προα-
ναφέραμε, η έκδοση των 115 ίππων με το χειροκίνητο κι-
βώτιο, που ξεκινά από τα €20.890 (εδώ περιλαμβάνεται 
έκπτωση €1.400).
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ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ

∆ΟΚΙΜΗ

Ε
ίναι το νέο T-Roc ένα ακόµη SUV; Φαινοµε-
νικά έτσι έχουν τα πράγµατα για µια κατηγο-
ρία που βρίσκεται σε κατάσταση limit-up, σε 
σηµείο να προκαλεί πονοκέφαλο στον υπο-
ψήφιο αγοραστή, που έχει να επιλέξει ανά-
µεσα σε πολλά αξιόλογα µικρά και µεγάλα 
crossovers-SUV.

Στην περίπτωση του T-Roc η VW καταφέρνει να κάνει τη 
διαφορά, παρουσιάζοντας ένα πολύ ενδιαφέρον σχεδιαστικά 
σύνολο που δεν περιορίζεται στην εµφατική µάσκα (µε τα 
κάπως υπερβολικά LED χαµηλά στον προφυλακτήρα).Το 
στιλ του αµαξώµατος έχει υιοθετήσει µια σπορ κουπέ γραµ-
µή η οποία πιστώνεται κυρίως στην έντονη κλίση της ορο-
φής προς το σβήσιµό της σε ένα πολύ όµορφο πίσω µέρος. 
Εδώ να πούµε πως κατά τη συνήθη τακτική των εταιρειών 
προσφέρονται 4 διαφορετικές βαφές οροφής που µαζί µε το 
βασικό χρώµα του αµαξώµατος οδηγούν σε 24 διαφορετι-
κούς συνδυασµούς για τον πελάτη (υπάρχουν και 11 επιλο-
γές στις ζάντες).

Tο µήκος του T-Roc φτάνει τα 4,234 µέτρα και είναι περί-
που 4,3 εκατοστά µακρύτερο από το Audi Q2. Από την άλλη, 
το φάρδος των 1,819 µέτρων σε συνδυασµό µε το ύψος των 
1,573 µέτρων (δηλαδή λίγο ψηλότερο από το Audi) δίνει την 
εντύπωση ενός δυναµικού crossover που χορταίνει το µάτι 
(ειδικά στις εκδόσεις µε έντονα χρώµατα). Όσο για την από-
σταση του αµαξώµατος από το έδαφος, αυτή είναι ικανοποι-
ητική για τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, στα 16,1 εκατοστά.

Εις τα ενδότερα τα πράγµατα είναι πιο αναµενόµενα, α-

φού υπάρχει το γνωστό στιλ από το νέο Polo. Πάντως, αρνη-
τική εντύπωση προκαλούν τα σκληρά πλαστικά παντού (α-
κόµη και στις πλούσιες εξοπλιστικά εκδόσεις, που στο Polo 
έχουν πιο soft υλικά), µε αποτέλεσµα όσοι λαµβάνουν αυτό 
το κριτήριο ως δείκτη ποιότητας (προσωπικά δεν µε ενοχλεί 
και τόσο) να απογοητεύονται. Ωστόσο, πέρα από το οπτικό 
του θέµατος και την αίσθηση στην αφή, τα σκληρά πλαστικά 
πρακτικά δεν επηρεάζουν σε τίποτα το προσεγµένο κατα-
σκευαστικά και εργονοµικά ταµπλό µε την εξαιρετική σε α-
πόκριση και λειτουργία touch screen διάστασης 8 ιντσών 
(6,5 στις βασικές εκδόσεις). Το µοντέλο που οδηγήσαµε είχε 
αναλογικό πίνακα οργάνων, αλλά προαιρετικά υπάρχει και 
φουλ ψηφιακός (Active Info Display).

Τον νεανικό και χαριτωµένο διάκοσµο υπογραµµίζουν οι 
εξατοµικευµένες βαµµένες επιφάνειες στο ταµπλό, ενώ οι 
θήκες για µικροαντικείµενα είναι ικανοποιητικές σε αριθµό 
και πρακτικότητα. Η θέση οδήγησης είναι πολύ καλή και τα 
µπροστινά καθίσµατα δεν κουράζουν στην πολύωρη διαµο-
νή. Όσο για τους πίσω επιβάτες, υπάρχει αρκετός αέρας για 
τα γόνατα και τα κεφάλια τους, ενώ ένας τρίτος θα χωρέσει 
µε αρκετές παραχωρήσεις. Το πορτµπαγκάζ είναι πρακτικό 
και µεγάλο, µια και µε ρεζέρβα ασφαλείας προσφέρει 415 
λίτρα (50 λιγότερα στις εκδόσεις µε κανονική ρεζέρβα ή στις 
τετρακίνητες εκδόσεις, 445 µε κιτ ασφαλείας).

Το T-Roc της δοκιµής µας προφανώς και θα είναι το δη-
µοφιλέστερο, αφού είναι το πιο προσιτό και οικονοµικό. Συ-
γκεκριµένα, πρόκειται για την έκδοση 1.0 TSI µε τον γνωστό 
τρικύλινδρο που καταφέρνει να κινεί αγόγγυστα το αµάξωµα 

VOLKSWAGEN T-ROC 1.0 TSI
ROCK AND… ROC!
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999 κ.εκ.

115 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

200 Nm / 2.000-3.500 σ.α.λ.

10,1 δλ.

187 χλμ./ώρα

7,2 λίτρα / 100 χλμ.

4,234x1,819x1,573 μέτρα

415-1.290 λίτρα

1.270 κιλά

117 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

VOLKSWAGEN T-ROC 1.0 TSI (115 PS)

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 19.650€
από

των 1,2 τόνων και μάλιστα με πιο ραφιναρισμένο τρόπο απ’ 
ό,τι στο Polo (εδώ προφανώς υπάρχει καλύτερη ηχομόνω-
ση). Το μοτέρ έχει καλή ροπή από χαμηλά, βγάζοντας μια 
κάπως «σπορτίφ» χροιά που δεν ενοχλεί σε καμία περίπτω-
ση, ενώ είναι ελαστικό στη λειτουργία του, δίχως να δυσκο-
λεύεται να πιάσει ακόμη και την τελική του κατασκευαστή.

Οδηγώντας όλο και περισσότερο το T-Roc διαπιστώναμε 
δύο πράγματα: τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα του αυτοκινή-
του και το σφιχτό set-up του σασί. Το T-Roc δεν αποδείχθη-
κε σπορ μόνο στο μάτι αλλά και στις κλειστές στροφές, όπου 
περνά με μικρές κλίσεις, όταν το ηλεκτρομηχανικό τιμόνι και 
τον ακριβέστατο 6άρι επιλογέα θα τα ζήλευαν πολλά σπορ 
μοντέλα. Με δεδομένη τη δύσκαμπτη βάση MQB-A, το T-Roc 
εμπνέει απόλυτη εμπιστοσύνη (ακόμη και με… χιονόνερο) 
και μεγάλη σταθερότητα στις στροφές και, παρόλο που η α-
νάρτηση είναι σχετικά σφιχτή (δίχως να τη λες σκληρή ή ε-
νοχλητική, επηρεάζει ως έναν βαθμό την άνεση), σπάνια και 
μόνο σε έντονες λακκούβες θα αντιδράσει ξερά.

Εδώ να πούμε πως πέρα από τον χιλιάρη TSI (από 
€19.650) υπάρχει ο μεγαλύτερος 1.5 TSI Evo (από €23.950) 
με τα 150 άλογα, που συνδυάζεται και με DSG7 (η 4Motion 
έκδοση από τα μέσα του 2018). Η top έκδοση είναι η 2.0 TSI 
4Motion με DSG6 και 190 ίππους (από €32.250). Η ντίζελ έκ-
δοση 1.6 TDI με τα 115 άλογα αναμένεται και αυτή από τα 
μέσα του 2018 και προς το παρόν είναι διαθέσιμη η δίλιτρη 
έκδοση με 150 άλογα (από €26.700, με τα 190 άλογα από το 
καλοκαίρι και μετά).Με το T-Roc (με υπερπλήρη εξοπλισμό 
από τη βασική έκδοση) η VW ρίχνει στην αγορά ένα πολύ 

ενδιαφέρον SUV (του χρόνου αναμένεται το μικρότερο κατά 
περίπου 10 ποντάκια T-Cross) για όσους το Tiguan τους πέ-
φτει too much τόσο σε μέγεθος όσο και σε τιμή.
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ΑΓΩΝΕΣ

Νικητής αναδείχθηκε ο παλιός γνώριµος από το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Ράλι, ο δύο φορές πρωταθλητής Carlos Sainz, ο οποίος στα 55 του χρόνια έκανε τη 
δεύτερη νίκη του στον αγώνα (η πρώτη ήταν το 2010 µε τη VW, στην πρώτη διοργάνωση στη Νότια Αµερική).

Ο Sainz οδήγησε από την αρχή στρωτά και χωρίς υπερβολές και κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα σε 49 ώρες, 16 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, όντας 43 
λεπτά µπροστά από τον δεύτερο Nasser Al-Attiyah µε Toyota. Στις δηλώσεις του φάνηκε ιδιαίτερα χαρούµενος γι’ αυτή την επιτυχία και µάλλον περισσότερο για το γε-
γονός ότι έσωσε τα προσχήµατα για την υπεροµάδα της Peugeot, που υπέστη πανωλεθρία µε τις ατυχίες των Loeb και του µετρ του αγώνα (µε 13 νίκες) Peterhansel.

Τα χαµόγελα, πάντως, περίσσευαν στην Τoyota, όπου τα Hilux από την Gazoo Racing κατάφεραν να πλασαριστούν στη δεύτερη και τρίτη θέση, µε τον οδηγό από το 
Kατάρ Nasser Al-Attiyah και τον Giniel de Villiers να εκµεταλλεύονται τις αστοχίες των Peugeot και να κάνουν έναν εξαιρετικό αγώνα για την ιαπωνική εταιρεία. Στις 
µοτοσικλέτες πρώτος τερµάτισε ο Αυστριακός Matthias Walkner µε KTM.

Ο CARLOS SAINZ 
ΚΑΙ Η PEUGEOT ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΑΝ 

ΣΤΟ ΡΑΛΙ ΝΤΑΚΑΡ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ CORDOBA ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΤΟ 40o ΡΑΛΙ 
ΝΤΑΚΑΡ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟ∆ΕΙΧΘΗΚΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ∆ΥΣΚΟΛΑ 

ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ.
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ΤΟ ΝΤΑΚΑΡ 2018 ΜΕ ΝΟΥΜΕΡΑ
∆ιερχόµενες χώρες: Περού, Βολιβία, Αργεντινή
Συνολική απόσταση: 8.793 χλµ. σε 14 σκέλη 
και 13 ειδικές διαδροµές
Νίκες σε ειδικές: 7 για τα PEUGEOT 3008 DKR 
Maxi στις 13 συνολικά που έγιναν
3 για τους Peterhansel/Cottret (SS5, SS8 
και SS10)
2 για τους Sainz/Cruz (SS6 και SS7)
1 για τους Despres/Castera (SS2)
1 για τους Loeb/Elena (SS4)
«1-2» και «1-2-3»: τέσσερα «1-2» (SS2, SS4, SS6 
και SS8) και δύο «1-2-3» (SS2 και SS4)
Πρωτιές στη γενική κατάταξη: Despres/Castera 
(SS2), Peterhansel/Cottret (SS3 έως SS6) 
και Sainz/Cruz (SS7 έως SS14)
Μέγιστη ταχύτητα: 
195,9 χλµ./ώρα (Despres/Castera SS3)
Υψηλότερη µέση ωριαία ταχύτητα: 
108 χλµ./ώρα (Sainz/Cruz SS6)
Υψηλότερη θερµοκρασία περιβάλλοντος: 
35°C (SS13)
Χαµηλότερη θερµοκρασία περιβάλλοντος: 
6°C (SS6)
Μεγαλύτερο υψόµετρο: 
4.786 µέτρα (SS8, Uyuni-Tupiza)

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
1. Carlos Sainz  49h 16΄ 18΄΄
2. Nasser Al-Attiyah + 43 40΄΄
3. Giniel de Villiers + 1 16΄ 41΄΄
4. Stéphane Peterhansel + 1 25΄ 29΄΄
5. Jakub Przygonski + 2 45΄ 24΄΄
6. Sheikh Khalid Al Qassim + 4 20΄ 58΄΄
7. Martin Prokop + 7 20΄ 49΄΄
8. Peter van Merksteijn + 7 41΄ 28΄΄
9. Sebastian Halpern + 9 08΄ 10΄΄
10. Lucio Ezequiel Alvarez + 9 18΄ 46΄΄

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
1. Matthias Walkner 43h 06΄ 01΄΄
2. Kevin Benavides + 16 53΄΄
3. Toby Price + 23 01΄΄
4. Antoine Meo + 47 28΄΄
5. Gerard Farres + 1 01΄ 04΄΄
6. Johnny Aubert + 1 53΄ 53΄΄
7. Oriol Mena + 2 22΄ 52΄΄
8. Pablo Quintanilla + 2 24΄ 05΄΄
9. Daniel Oliveras Carreras + 2 37΄ 20΄΄
10. Jose Ignacio Cornejo Florimo + 2 42΄ 36΄΄

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ QUADS
1. Ignacio Casale 53h 47΄ 04΄΄
2. Nicolas Cavigliasso + 1 38΄ 52΄΄
3. Jeremias Gonzalez Ferioli + 2 08΄ 14΄΄
4. Marcelo Medeiros + 4 30΄ 00΄΄
5. Alexis Hernandez + 4 38΄ 53΄΄
6. Dmitriy Shilov + 6 44΄ 57΄΄
7. Nelson Augusto Sanabria Galeano + 8 02΄ 56΄΄
8. Kees Koolen + 8 24΄ 58΄΄
9. Axel Dutrie + 8 30΄ 22΄΄
10. Giuliano Horacio Giordana + 9 18΄ 25΄΄

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
1. Eduard Nikolaev 54h 57΄ 37΄΄
2. Siarhei Viazovich + 3 57΄ 17΄΄
3. Ayrat Mardeev + 5 22΄ 34΄΄
4. Artur Ardavichus + 6 38΄ 22΄΄
5.Martin Macik Jr + 7 58΄ 45΄΄
6. Teruhito Sugawara + 8 10΄ 16΄΄
7. Gert Huzink + 9 19΄ 23΄΄
8. Ton van Genugten + 9 24΄ 54΄΄
9. Maurik van den Heuvel + 9 55΄ 05΄΄
10. Dmitry Sotnikov + 10 03΄ 47΄΄

Eduard Nikolaev Matthias Walkner

Ignacio Casale
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