AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 • ΤΕΥΧΟΣ 32

www.freesunday.gr issuu.com/autosunday

NEO VDS
7
CROSSBACK
IVE LA FRANCE!
NEO HONDA CR-V

1.5 TURBO VTEC & 7 ΘΕΣΕΙΣ

JEEP RENEGADE

ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ 1.000 ΚΥΒΙΚΑ

MERCEDES A 200, HYUNDAI 1.0T, VOLVO XC40 T3, VW T-CROSS
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«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α»:
τα 10 µοντέλα που θα διεκδικήσουν τον επίζηλο τίτλο

Η

διαδικασία για την ανάδειξη του «Αυτοκινήτου του 2019 για την Ελλάδα» έχει
µπει στο τελικό της στάδιο. Έτσι έπειτα
από ψηφοφορία των 26 εκλεκτόρων του θεσµού
προέκυψαν τα 10 αυτοκίνητα -από 23 συνολικά
νέα µοντέλα που παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα
τους τελευταίους 12 µήνες- που θα διεκδικήσουν τον επίζηλο τίτλο.
Οι 10 φιναλίστ είναι:
CITROEN C3 AIRCROSS
DACIA DUSTER
FORD FOCUS
HYUNDAI KONA
KIA CEED
MERCEDES A-CLASS
SEAT ARONA
SKODA KAROQ
VOLVO XC40
VW T-ROC
Το «Αυτοκίνητο του 2019 για την Ελλάδα» θα
προκύψει έπειτα από ψηφοφορία τα αποτελέσµατα της οποίας θα ανακοινωθούν σε ειδική
εκδήλωση στις 12 ∆εκεµβρίου.
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Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ FREE SUNDAY
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
4. ΤΟ JEEP RENEGADE
ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ
ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ DOWNSIZING, ΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 1.000
ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 120 ΙΠΠΟΥΣ.
6. ΤΟ DS 7 CROSSBACK ΕΙΝΑΙ Η
ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΕΡΙ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΩΣ Η ΠΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΜΑΡΚΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ PSA ΕΧΕΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΞΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ

ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ.
8. Ο ΤΡΙΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ TURBO
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΩΝ 1.000 Κ.ΕΚ.
ΤΗΣ HYUNDAI ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΝΟΛΑ ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΕΙ
ΠΟΛΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
10. ΤΟ ΝΕΟ HONDA CR-V
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΗΚΕ, ΑΠΕΚΤΗΣΕ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ TURBO ΒΕΝΖΙΝΗΣ
1.500 ΚΥΒΙΚΩΝ, ΑΚΟΜΑ
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ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 7.
11. Η ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΟΥ VOLVO XC40, Η T3,
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ PREMIUM
SUV.
12. H ΝΕΑ MERCEDES A-CLASS
ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΗΣ ΤΩΝ
1.330 Κ.ΕΚ. ΚΑΙ ΤΩΝ 163 ΙΠΠΩΝ.
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210-6754430 εσωτ.301
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To µικρότερο SUV της VW
παρουσιάστηκε επίσηµα
και στην ευρωπαϊκή
αγορά, ενώ το εµπορικό
του λανσάρισµα θα
ξεκινήσει το πρώτο
τετράµηνο του 2019.
Στην Ελλάδα την άνοιξη.

Μ

ετά από πολλά teaser στοιχεία η VW
παρουσίασε το T-Cross, που τοποθετείται απέναντι από τα Seat Arona, Kia
Stonic, Hyundai Kona, Renault
Captur, Opel Crossland-X, Citroën C3
Aircross, Ford Ecosport κ.ά. Σχεδιαστικά, το αµάξωµα µήκους 4,107 µέτρων και ύψους
1,558 µέτρων παραπέµπει στα µεγαλύτερα T-Roc και
Tiguan, τη στιγµή που στο πίσω µέρος υπάρχει µια πιο
κλασική γραµµή προς όφελος της πρακτικότητας. Εδώ
µια έξυπνη σκούρα φάσα που διατρέχει απ’ άκρη σ’ άκρη την τελευταία πόρτα δηµιουργεί µια πιο φαρδιά άποψη. Συγκριτικά, το T-Cross είναι περίπου 13 εκατοστά
κοντύτερο από το T-Roc.
Ως προς τον τοµέα της πρακτικότητας, ο χώρος αποσκευών θα είναι στα 385 λίτρα, τα οποία θα µπορούν να
γίνουν έως και 455 χάρη στη δυνατότητα µετακίνησης
των συρόµενων πίσω καθισµάτων σε µια διαδροµή 14
εκατοστών. Όταν οι πλάτες αυτών των καθισµάτων αναδιπλωθούν (διαιρούνται σε ποσοστό 60:40), ο χώρος
φόρτωσης φτάνει έως και τα 1.281 λίτρα. Σχετικά µε το
µεταξόνιο (2,56 µέτρα), είναι ίδιο µε του Polo και οι χώροι
για τους επιβάτες αναµένονται περίπου στα ίδια πολύ καλά επίπεδα.
Στο εσωτερικό η εικόνα θυµίζει το ταµπλό του Polo
και του T-Roc. Στο κέντρο κυριαρχεί µια οθόνη αφής 8 ιντσών, ενώ προαιρετικά στη θέση του αναλογικού πίνακα οργάνων µπορεί να υπάρξει ψηφιακός πίνακας οργάνων. Όπως συνηθίζει η γερµανική εταιρεία, ο εξοπλισµός
άνεσης και ασφάλειας είναι υπερπλήρης, µε όλα τα συστήµατα υποβοήθησης.
Η γκάµα των κινητήρων ξεκινά από τους τρικύλινδρους 1.0 TSI µε τους 95 και 115 ίππους (µε φίλτρο µικροσωµατιδίων). Ψηλότερα τοποθετείται η έκδοση 1.5
TSI µε 150 ίππους, ενώ υπάρχει και diesel 1.6 TDI µε 95
άλογα. Όλες οι εκδόσεις είναι προσθιοκίνητες, ενώ ανάλογα µε τον κινητήρα υπάρχουν χειροκίνητα κιβώτια µε
5 ή 6 σχέσεις και φυσικά αυτόµατα DSG-7. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πλάνα για µια έκδοση GTI και πολύ

T-CROSS: TΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ SUV
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΠΟΤΕ Η VW

πιο πιθανό είναι να δούµε µια έκδοση TGI (όπως στην περίπτωση του Seat
Arona).
To νέο T-Cross βασίζεται στην πλατφόρµα MQB A0 και θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο στην Παµπλόνα της Ισπανίας (δίπλα στο Polo κ.ά.). Επίσης, θα κατασκευάζεται στην Κίνα και στη Βραζιλία. Στη Γερµανία οι τιµές
του T-Cross ξεκινούν από τα €17.975.

VW: Έως το 2025 το 50% των πωλήσεων θα είναι SUV

H

γερµανική εταιρεία εκτιµά πως µέχρι το 2030 θα έχει στην παραγωγή περίπου 30 µοντέλα SUV, ενώ το 50%
των πωλήσεών της θα αφορά αυτού του τύπου τα οχήµατα. Συγκεκριµένα, η VW έχει ήδη στην γκάµα της το
Tiguan στη δεύτερη πλέον γενιά του, που είναι µέσα στα δέκα best sellers της παγκόσµιας αγοράς µε σχεδόν
5 εκατοµµύρια πωλήσεις µέχρι τώρα, ενώ ακολουθούν το Touareg, µε σχεδόν 1 εκατοµµύριο πωλήσεις, και το T-Roc,
που ήδη έχει φτάσει τις 130.000 µονάδες. Την γκάµα θα συµπληρώσει το µικρό T-Cross, που θα λανσαριστεί την άνοιξη, ενώ µέσα στα επόµενα δύο-τρία χρόνια τα SUV της VW θα γίνουν ακόµα περισσότερα, µε την προσθήκη και των
ηλεκτρικών της. Οι αγορές που προβλέπεται να παρουσιάσουν τη µεγαλύτερη άνοδο είναι της Κίνας και της Βόρειας
και Νότιας Αµερικής.
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και η Audi, η οποία επίσης προβλέπει ότι το 2025 οι µισές πωλήσεις της θα είναι
SUV. Κάτι που ήδη έχει επιτύχει στη Βόρεια Αµερική, όπου οι πωλήσεις των µοντέλων της σειράς Q αντιπροσωπεύουν το 51% των πωλήσεών της για φέτος.
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JEEP RENEGADE: ∆ΕΥΤΕΡΗ ΝΙΟΤΗ

Τ

ο νέο Jeep Renegade
έρχεται µε ουσιαστικές
παρεµβάσεις σχεδίασης και τεχνολογίας
που το καθιστούν πιο
δυναµικό, πιο ασφαλές, πιο ποιοτικό και συγχρόνως πιο οικονοµικό, χωρίς να αλλοιώνουν τον
αυθεντικό Go Anywhere – Do
Anything χαρακτήρα του. Εξωτερικά, το αναβαθµισµένο
Renegade διαφοροποιείται από
τους νέους σπορ εµπρός και πίσω προφυλακτήρες. Νέα είναι
και τα φωτιστικά σώµατα µε τεχνολογία LED (εµπρός και πίσω),
ενώ µικρές επεµβάσεις έχουν
γίνει και στην εµβληµατική µάσκα µε τις επτά γρίλιες.
Οι καινούργιοι τρικύλινδροι
και τετρακύλινδροι turbo κινητήρες βενζίνης Multiair III που κάνουν το ντεµπούτο τους στο νέο
Jeep Renegade περιλαµβάνουν
µία µονάδα 1 λίτρου απόδοσης
120 ίππων και τον 1,3 λίτρων κινητήρα που αποδίδει 150 ίππους
ή 180 ίππους (ανάλογα µε την έκδοση). Η γκάµα κινητήρων του
νέου Renegade ολοκληρώνεται
µε τους ανανεωµένους πετρελαιοκινητήρες MultiJet II µε SCR
(Selective Catalytic Reduction)
1,6 λίτρων, 120 ίππων και 2 λίτρων µε απόδοση 140 και 170 ίππων (ανάλογα µε την έκδοση).
Οι δεδοµένες ικανότητες της
Jeep στην εκτός δρόµου κίνηση
εξασφαλίζονται και στο νέο
Renegade µέσω δύο συστηµά-

των 4x4, του Jeep Active Drive
και του Jeep Active Drive Low,
που προσφέρουν τις κορυφαίες
επιδόσεις εκτός δρόµου κίνησης
στην κατηγορία.
Οι αναβαθµίσεις στο Jeep
Renegade MY2019 περιλαµβάνουν ακόµα σχεδιαστικές επεµβάσεις στο εσωτερικό µε νέα υλικά και ανασχεδιασµένη κεντρική κονσόλα που διαθέτει ειδική
θήκη για κινητά τηλέφωνα, νέες
ποτηροθήκες και περισσότερες
θέσεις για µικροαντικείµενα. To
νέο µοντέλο εφοδιάζεται µε το
νέο σύστηµα infotainment
Uconnect 4ης γενιάς, µε οθόνες
αφής υψηλής ανάλυσης 5, 7 και
8,4 ιντσών και πλήρη ενσωµάτωση Apple CarPlay και Android
Auto.
Το Renegade έχει αναβαθµιστεί περαιτέρω, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει ένα πακέτο συστηµάτων που εξασφαλίζει απόλυτη ασφάλεια και άνεση. Στον
βασικό εξοπλισµό του συµπεριλαµβάνονται πλέον το ενεργό σύστηµα Lane Sense Departure
Warning-Plus και το Intelligent
Speed Assist µε αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας, ενώ προσφέρεται και αναβαθµισµένη έκδοση του Automatic park assist
- park sense που µπορεί να εκτελεί αυτόµατα ελιγµούς παρκαρίσµατος αλλά και εξόδου από
θέση στάθµευσης.
Για να εγγυηθεί την απόλυτη
ασφάλεια των επιβατών του, το

Η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τη
διάθεση του ανανεωµένου Renegade µε τους
νέους κινητήρες. Από €18.900!

πλήρες πακέτο συστηµάτων του
νέου Renegade περιλαµβάνει επίσης το σύστηµα αποτροπής
πρόσκρουσης Forward Collision
Warning-Plus µε Active
Emergency Braking, τον ενεργό
αυτόµατο πιλότο Adaptive Cruise
Control, την ειδοποίηση τυφλών
σηµείων Blind-Spot Monitoring,
αλλά και την παρακολούθηση
κάθετου εµποδίου κατά την οπισθοπορεία Rear Cross Path
Detection.Το νέο Jeep Renegade
διατίθεται για την περίοδο του
λανσαρίσµατος σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιµές που ξεκινούν από
€18.900 και µε πλούσιο εξοπλισµό. Αναλυτικά οι τιµές:

ΝΕΟ JEEP RENEGADE

Εκποµπή CO2
(γρ./χλµ.)

Τιµή
πώλησης

Εκδόσεις Βενζίνης
SPORT Gas 1.0 GSE T3 120hp MT FWD

135

€18.900

LONGITUDE Gas 1.0 GSE T3 120hp MT FWD

135

€20.900

LONGITUDE Gas – 1.3 GSE 150hp T4 DDCT FWD

142

€21.900

LIMITED Gas – 1.3 GSE 150hp T4 DDCT FWD

145

€24.400

127

€20.900

Εκδόσεις Πετρελαίου
SPORT Diesel – 1.6 120hp E6d MT FWD
LONGITUDE Diesel – 1.6 120hp E6d MT FWD

127

€21.900

LONGITUDE Diesel -1.6 120hp E6d DDCT FWD

127

€24.900

LIMITED Diesel – 1.6 120hp E6d MT FWD

129

€24.900

LIMITED Diesel -1.6 120hp E6d DDCT FWD

131

€27.700

LONGITUDE Diesel – 2.0 140hp E6d MT 4WD

148

€27.700

TRAILHAWK Diesel – 2.0 170hp E6d ATX 4WD LOW

173

€36.900
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

ΝΕΟ DS 7 CROSSBACK
Μ Ε ΓΑ Λ Λ Ι Κ Η Φ Ι Ν Ε Τ Σ Α

Η ναυαρχίδα της DS Automobiles ξεχωρίζει ε το στιλ της,
την πολυτελή της διάσταση και τον πλούσιο εξοπλισό της.

H

DS Automobiles για το DS 7
Crossback, τη νέα της ναυαρχίδα που είχε εµφανιστεί για
πρώτη φορά σε µια ειδική έκδοσή της στην ορκωµοσία του
Προέδρου της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας Μακρόν, υιοθέτησε σε
όλα τα επίπεδα τη γαλλική
σχολή. Όχι µόνο την αυτοκινητική αλλά κυρίως αυτήν των
προϊόντων πολυτελείας, όπου οι γαλλικές εταιρείες δίνουν διαχρονικά τον τόνο και καθορίζουν σε πολύ µεγάλο βαθµό τις τάσεις.
Έτσι, λοιπόν, οι σχεδιαστές της DS εµπνεύστηκαν από
τις µάρκες πολυτελείας της χώρας τους και είναι γεγονός
πως το DS 7 και χαρακτήρα έχει και αβανγκάρντ εικόνα.
Επίσης γεγονός είναι πως δείχνει και είναι πιο ώριµο από τα προγενέστερα σύγχρονα µοντέλα της µάρκας και
κυρίως πιο κατασταλαγµένο. Από πλευράς διαστάσεων
–το µήκος του είναι 4,573 µέτρα–, τοποθετείται ανάµεσα
στα C και D SUV, ενώ µεγάλα –αναλογικά πάντα µε το
µήκος– είναι τόσο το πλάτος του, που ξεπερνά έστω και
για λίγο τα 1,90 µέτρα, όσο και το µεταξόνιο των 2.738
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χιλιοστών.
Και τα δύο συμβάλλουν θετικά στους χώρους στο εσωτερικό, ενώ το πλάτος και στη δυναμική εμφάνιση, η
οποία προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εμφατική
μάσκα. Αυτή συμπληρώνεται από τους χαρακτηριστικούς
προβολείς, που, όπως και στην αρχέτυπη DS, τον γνωστό
Βάτραχο, ακολουθούν τις κινήσεις του τιμονιού, καθώς
και από τα ιδιαίτερα φώτα ημέρας. Εξίσου χαρακτηριστικά και τα πίσω φώτα, που συνδέονται οπτικά μεταξύ
τους, τονίζοντας έτσι και το πλάτος του αμαξώματος.
Ιδιαίτερη είναι και η σχεδίαση του εσωτερικού, όπου
προσέχει κανείς τους μεγάλους και ιδιαίτερους αεραγωγούς με το σχεδόν τριγωνικό σχήμα, την ευμεγέθη οθόνη
αφής στο μέσο του ταμπλό, καθώς και την κεντρική κονσόλα με τους πρωτότυπους διακόπτες. Η κονσόλα, μαζί
με την πλαφονιέρα, είναι τα μόνα σημεία όπου υπάρχουν
διακόπτες στην καμπίνα των επιβατών.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της τελευταίας είναι πως οι
πιο πολλές επιφάνειές της, της κονσόλας συμπεριλαμβανομένης, είναι καλυμμένες από το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται και για τις επενδύσεις των καθισμάτων, γεγονός που προσφέρει έναν αέρα πολυτέλειας, που γίνεται
ακόμη πιο έντονος όσο ανεβαίνει το επίπεδο εξοπλισμού.

Συνολικά είναι διαθέσιμα τέσσερα στιλ για τον διάκοσμο
(Rivoli, Opera, Bastille, Performance Line), καθώς και
τρία επίπεδα εξοπλισμού (Chick, Be Chick και So Chick),
ενώ δεν λείπουν οι πλήρεις δυνατότητες διασύνδεσης
smartphones, μια σειρά από συστήματα υποβοήθησης
του οδηγού, ένα premium ηχοσύστημα της Focal, καθώς
και ένα εντυπωσιακό περιστρεφόμενο ρολόι της BRM για
τις top εκδόσεις.
Από τα πολλά συστήματα με τα οποία μπορεί να εξοπλιστεί γενικά το DS 7 Crossback ξεχωρίζουμε δύο, που
μάλλον είναι και μοναδικά στις κατηγορίες C και D. Το
πρώτο είναι το σύστημα νυχτερινής όρασης (Night
Vision) και το δεύτερο η Active Scan Suspension. Πρόκειται για έναν τύπο ενεργητικής ανάρτησης που έχει τη
δυνατότητα να σκανάρει τον δρόμο και να προσαρμόζει
ανάλογα τα χαρακτηριστικά απόσβεσης. Ο λόγος είναι
προκειμένου το DS 7 να παρέχει το καλύτερο δυνατό επίπεδο άνεσης αλλά και ιδιαίτερα καλά δυναμικά χαρακτηριστικά.
Το σημαντικό είναι πως η Active Scan Suspension
είναι πράγματι αποτελεσματική και στην πράξη. Το κορυφαίο μοντέλο της DS στον δρόμο προς το Σούνιο, όπου το
οδηγήσαμε, «διάβαζε» το ανάγλυφο του δρόμου, με απο-

τέλεσμα οι πιο πολλές από τις ανωμαλίες να μη φτάνουν
μέχρι τους επιβάτες. Ταυτόχρονα, ήλεγχε αποτελεσματικά
τις κινήσεις του αμαξώματος. Περιορισμένες ήταν και οι
κλίσεις στις στροφές, ενώ το όλο στήσιμο είναι ιδιαίτερα
ικανοποιητικό και με τη στάνταρ ανάρτηση, ακόμα κι αν ο
ρυθμός είναι αρκετά γρήγορος.
Το τελευταίο εξασφαλίζεται και από τους κινητήρες
που κινούν το μεγαλύτερο SUV της μάρκας. H γκάμα αυτών της βενζίνης ξεκινά από τους 130 ίππους του τρικύλινδρου turbo των 1.200 κυβικών, ενώ ο τετρακύλινδρος
1.6 THP αποδίδει είτε 180 είτε 225 ίππους. Η τελευταία
έκδοση αποδεικνύεται ιδιαίτερα γρήγορη (0-100 σε 8,2
δεύτερα, τελική 234 χλμ./ώρα), ενώ συνδυάζεται αποκλειστικά με το αυτόματο κιβώτιο των 8 σχέσεων.
Οι diesel ξεκινούν με τον καινούργιο 1.5 BlueHDi των
130 ίππων, που, όπως διαπιστώσαμε, και ελαστικός είναι
και ψυχωμένος, καθώς και πολιτισμένος, ενώ ακολουθεί
ο 2.0 BlueHDi των 180 ίππων.
Το DS 7 Crossback είναι, όπως είπαμε, άμεσα διαθέσιμο και σε τιμές που ξεκινούν από τα €27.999 της εισαγωγικής έκδοσης βενζίνης. Η αντίστοιχη diesel ξεκινά
από τα €32.100, ενώ σε έναν χρόνο από τώρα θα κάνει
την εμφάνισή της και η υβριδική εκδοχή.
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HYUNDAI 1.0 T-GDI

Ο

HIGH TECH ΑΠ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

αγώνας για τη µείωση της κατανάλωσης και των
εκποµπών ρύπων είναι συνεχής και σκληρός, µια
και οι προδιαγραφές γίνονται ολοένα και πιο αυστηρές. Ο βασικός κανόνας θέλει τα λιγότερα κυβικά εκατοστά να έχουν µικρότερες απαιτήσεις σε
καύσιµο, ενώ ταυτόχρονα η µείωση του αριθµού
των κυλίνδρων, πέρα από τον περιορισµό των τριβών και κατά
συνέπεια και των απωλειών, έχει σαν καλοδεχούµενο αποτέλεσµα τη µείωση του βάρους αλλά και του όγκου του κινητήριου
συνόλου.
Το τελευταίο έχει θετική επίδραση και στην εκµετάλλευση
των χώρων στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, µε αποτέλεσµα το
downsizing, σε συνδυασµό και µε τη µείωση του αριθµού των
κυλίνδρων, να επιφέρει στην ουσία µόνο πλεονεκτήµατα.
Ο συνδυασµός όλων των παραπάνω είναι και ο λόγος που ο
1.0 T-GDI, ο υπερτροφοδοτούµενος και υπερσύγχρονος τρικύλινδρος κινητήρας των 1.000 κυβικών της Hyundai, θεωρείται από
τους κορυφαίους της κατηγορίας του. Ελαφρύς και µικρός σε διαστάσεις, επιδεικνύοντας σε κάθε ευκαιρία τις υψηλές του αποδόσεις των 100 ή των 120 ίππων, την εξαιρετική του ελαστικότητα
από χαµηλά –ροπή 172 Nm στις µόλις 1.500 σ.α.λ. και µέχρι τις
4.000 σ.α.λ.– και την καταπληκτική διαχείριση του καυσίµου, µε
αποτέλεσµα τις ιδιαίτερα χαµηλές καταναλώσεις ανεξάρτητα από
το µοντέλο που κινεί και βέβαια τις περιορισµένες εκποµπές ρύπων.
Για να επιτευχθούν όλα αυτά οι µηχανικοί της Hyundai στο
Τεχνολογικό Κέντρο Namyang στην Κορέα, αλλά και οι συνάδελφοί τους στο αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη, χρησιµοποίησαν
λύσεις όπως η ηλεκτρονικά ελεγχόµενη βαλβίδα διαφυγής
(waste gate) για τo turbo, η οποία περιορίζει τις απώλειες και
βελτιώνει την απόκριση και την ελαστικότητα χαµηλά, ενώ µια ακόµα είναι το διπλό κύκλωµα ψύξης. Με την παρουσία του η κυλινδροκεφαλή φτάνει πιο γρήγορα την κανονική θερµοκρασία
λειτουργίας της χάριν της µείωσης των απωλειών και της πιο αποτελεσµατικής λειτουργίας – το κύκλωµα της κυλινδροκεφαλής
ψύχει ταυτόχρονα και την πολλαπλή εξαγωγή. Την ίδια στιγµή το
µπλοκ του κινητήρα έχει σαφώς πιο χαµηλές θερµοκρασίες, µε
αποτέλεσµα τη βελτίωση της συµπίεσης και του ψεκασµού. Σε
ό,τι αφορά τον ψεκασµό, γίνεται µέσω µπεκ GDI 6 οπών και µε
πίεση µέχρι και 200 bar.
Όπως όλοι οι κινητήρες της Hyundai, έτσι και ο 1.0 T-GDI κα-

Το downsizing των κινητήρων είναι καθοριστικός παράγοντας
για την εξοικονόµηση καυσίµου και τις χαµηλές εκποµπές
ρύπων και η Hyundai έχει ένα από τα καλύτερα σύνολα.

λύπτει πλήρως τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές Euro 6d-ΤEMP,
αποδεικνύοντας τόσο την υψηλή του τεχνολογία και την κορυφαία
του σχεδίαση όσο και την ευαισθησία της µάρκας για την όσο το
δυνατόν µικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και βέβαια για
την επίτευξη του πιο χαµηλού κόστους λειτουργίας.
Στο i20 ο 1.0 T-GDI ξεκινά από τους 100 ίππους και τα 172 Nm
ροπής, που αποδίδονται σταθερά από τις µόλις 1.500 σ.α.λ. έως
και τις 4.000 σ.α.λ. –για τις επιδόσεις σηµειώστε 0-100 χλµ./ώρα
σε 10,8 δεύτερα, τελική ταχύτητα 188 χλµ./ώρα, µέση κατανάλωση 5,1 λίτρα / 100 χλµ., εκποµπές CO2 117 γρ./χλµ.–, ενώ πέρα από το χειροκίνητο κιβώτιο των 5 σχέσεων µπορεί να συνδυαστεί
και µε το αυτόµατο κιβώτιο διπλού συµπλέκτη 7-DCT µε τις 7 σχέσεις.
Το τελευταίο είναι διαθέσιµο και για την έκδοση των 120 ίππων και των επίσης 172 Nm, που στάνταρ συνδυάζεται µε χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Εδώ οι επιδόσεις είναι ακόµα καλύτε-

ρες σε σχέση µε την εισαγωγική έκδοση (0-100 χλµ./ώρα σε 10,2
δεύτερα, τελική ταχύτητα 190 χλµ./ώρα), ενώ η κατανάλωση και
οι εκποµπές CO2 παραµένουν ιδιαίτερα χαµηλές (µέση κατανάλωση 5,2 λίτρα / 100 χλµ., εκποµπές CO2 119 γρ./χλµ.).
Ο 1.0 Τ-GDI των 120 ίππων είναι από τους κινητήρες που χρησιµοποιούνται σε πολλά µοντέλα της Hyundai, γεγονός που αποδεικνύει την κορυφαία τεχνολογία του και τις µεγάλες δυνατότητές
του. Έτσι, κινεί όλες ανεξαιρέτως τις εκδόσεις του i30, τόσο το πεντάθυρο και το στέισον όσο και το πιο σπορτίφ Fastback, αλλά και
το Kona, το πιο µικρό και ιδιαίτερα φιλόδοξο SUV της Hyundai, ενώ όπου κι αν χρησιµοποιείται εξασφαλίζει πολύ καλές επιδόσεις
(i30: 0-100 σε 11,4 δεύτερα, τελική ταχύτητα 188 χλµ./ώρα, Kona:
0-100 σε 12 δεύτερα, τελική ταχύτητα 181 χλµ./ώρα), αλλά και χαµηλές καταναλώσεις και εκποµπές ρύπων (i30: 4,9-5,2 λίτρα για
κάθε 100 χλµ., εκποµπές CO2 115-120 γρ./χλµ., Kona: 5,3 λίτρα για
κάθε 100 χλµ., εκποµπές CO2 119 γρ./χλµ.).
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ΝΕΟ HONDA CR-V

ΠΙΟ UPPER CLASS, ΜΕ 7 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΜΕ TURBO ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1.500 ΚΥΒΙΚΩΝ

To επιτυχηένο SUV της Honda είναι στη νέα του γενιά
κοένο και ραένο στις απαιτήσεις της εποχής.

Τ

ο CR-V είναι σταθερά στο Top 10 των
πιο δηµοφιλών αυτοκινήτων σε παγκόσµια κλίµακα, οπότε η αντικατάσταση της προηγούµενης γενιάς του
κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση
ήταν – ούτε για τους µηχανικούς ούτε για τους σχεδιαστές της Honda, οι
οποίοι, πάντως, τα κατάφεραν ιδιαίτερα καλά. Κι αυτό γιατί κατόρθωσαν να διατηρήσουν και να επαυξήσουν τα στοιχεία εκείνα που θεµελίωσαν την επιτυχία του και να προσθέσουν και καινούργια.
Αισθητικά, το νέο CR-V δείχνει πιο δυναµικό, αλλά και µε
πιο χαρακτηριστική εµφάνιση, γεγονός που πρέπει να πιστωθεί
αφενός στην πιο εµφατική του µάσκα και αφετέρου στη διαφοροποίηση των αναλογιών του. Έτσι, ναι µεν το µήκος του αυξήθηκε ανεπαίσθητα –κατά 5 χιλιοστά–, αλλά από την άλλη µεγάλωσε σηµαντικά τόσο η απόστασή του από το έδαφος –στις τετρακίνητες εκδοχές φτάνει τα 201 χιλιοστά (191 στις προσθιοκίνητες)– όσο και το µεταξόνιό του (+32 χιλιοστά).
Το τελευταίο διευκόλυνε και την ακόµα καλύτερη εκµετάλλευση των χώρων στο εσωτερικό σε σχέση µε την προηγούµενη πια γενιά του – ενδεικτικό γι’ αυτό είναι το πορτµπαγκάζ, που
κυµαίνεται από τα 561 έως τα 1.756 λίτρα. Μάλιστα, η βελτίωση

είναι τέτοια που επέτρεψε, για πρώτη φορά, και την παρουσίαση µιας επταθέσιας εκδοχής του, η οποία διευρύνει κι άλλο το
κοινό στο οποίο απευθύνεται.
Η αύξηση των χώρων συνοδεύεται και από µια αναβάθµιση της ποιότητας των υλικών, αλλά και της αίσθησης µεγαλύτερης πολυτέλειας που δηµιουργείται, ενώ ο διάκοσµος, πέρα από την κεντρική οθόνη αφής του συστήµατος infotainment
Honda Connect, περιλαµβάνει και έναν µερικώς ψηφιακό πίνακα οργάνων µε οθόνη 7 ιντσών, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστος. Γενικά η εργονοµία κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα –εξαιρετική η θέση του επιλογέα ψηλά στην κονσόλα–, ενώ αξιοσηµείωτη είναι η πολύ καλή ορατότητα από τη θέση του οδηγού.
Για το παρκάρισµα, πάντως, µια και το CR-V εξακολουθεί
να είναι ένα µεγάλο αυτοκίνητο, οι πιο πλούσιες εκδόσεις έχουν και κάµερα οπισθοπορείας. Στάνταρ από τη βασική έκδοση είναι τόσο τα πολλά συστήµατα υποβοήθησης του οδηγού
που απαρτίζουν το Honda Sensing όσο και το σύστηµα ακύρωσης του θορύβου, που χρησιµοποιεί για τον σκοπό αυτόν το ηχοσύστηµα και τα ηχεία του.
Παρ’ όλα αυτά, ο turbo κινητήρας των 1.500 κυβικών αν πιεστεί ψηλά ακούγεται ελαφρώς, χωρίς όµως να γίνεται ενοχλητικός. Βέβαια δεν υπάρχει λόγος να ανέβει ψηλά, µια και, όπως
διαπιστώσαµε οδηγώντας το νέο CR-V µέχρι τη Βυτίνα, στις
χαµηλές και µεσαίες στροφές είναι και πρόθυµος και ζωντανός

και άµεσος στην απόκρισή του. Τόσο στην έκδοσή του των 173
ίππων, όταν το κιβώτιο µε το οποίο συνδυάζεται είναι το χειροκίνητο των 6 σχέσεων, όσο και σε αυτήν των 192 ίππων µε το
αυτόµατο κιβώτιο CVT µε τις επτά προκαθορισµένες σχέσεις.
Ο υπερτροφοδοτούµενος τετρακύλινδρος αντιµετωπίζει χωρίς πίεση και τα αρκετά κιλά του αµαξώµατος, κάτι που απεικονίζεται και στις επιδόσεις που εξασφαλίζει (0-100 σε 9,3 δεύτερα, τελική ταχύτητα 211 χλµ./ώρα για την προσθιοκίνητη έκδοσή του των 173 ίππων) αλλά και στην επίσηµη µέση κατανάλωσή του (6,3 λίτρα για κάθε 100 χλµ.).
Παράλληλα, το ταξίδι µε το νέο CR-V, πέρα από γρήγορο και
οικονοµικό, είναι άνετο όσο και ασφαλές, χάρη στις πολύ καλές
ρυθµίσεις της ανάρτησης και στα υψηλά περιθώρια πρόσφυσης
ακόµα και στις προσθιοκίνητες εκδοχές του. Πέρα από την άσφαλτο σαφώς και βοηθά η αυξηµένη πλέον απόστασή του από
το έδαφος, ενώ η τετρακίνηση αυξάνει κι άλλο τα όριά του.
Το νέο Honda CR-V είναι διαθέσιµο σε τρεις εκδόσεις εξοπλισµού, τις Comfort, Elegance και Lifestyle. Η εισαγωγική έκδοση είναι αποκλειστικά προσθιοκίνητη και πενταθέσια και ξεκινά από τα €33.650, ενώ η κορυφαία Lifestyle, που κοστίζει
από €41.650, είναι στάνταρ αυτόµατη –µε 193 ίππους– και τετρακίνητη. Η ενδιάµεση Elegance (από €35.650) καλύπτει όλους τους συνδυασµούς, ενώ στην πορεία, πιο συγκεκριµένα
στις αρχές του χρόνου, θα προστεθεί στην γκάµα και υβριδική
έκδοση.
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VOLVO XC40 T3

Σ

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ

πάνια καταλήγει κανείς να πει ότι η βασική έκδοση ενός µοντέλου είναι και η καλύτερη, στην προκειµένη όµως περίπτωση αυτό ισχύει. Φορώντας
ίσως τον καλύτερο 1.500άρη της αγοράς, το XC40
T3 προσφέρει όλα όσα θα περίµενε κανείς από ένα καλό SUV, της premium κατηγορίας. Και ακόµα περισσότερα. Και µάλιστα µε τιµή-έκπληξη!
Και θα ξεκινήσουµε από τον κινητήρα, αφού αποτελεί ίσως
τη µεγαλύτερη έκπληξη στο σύνολο. Αφαιρώντας έναν κύλινδρο από το δίλιτρο µοτέρ της φίρµας, οι Σουηδοί µηχανικοί
παρουσίασαν ένα τρικύλινδρο σύνολο µε ισχύ 156 ίππων και
ροπή 265 Nm. Το εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι ότι το έκαναν µε
τέτοιον τρόπο που όχι µόνο δεν επηρέασαν τη λειτουργία του
κινητήρα αλλά πιθανόν τη βελτίωσαν κιόλας!
Πρακτικά, µιλάµε για το καλύτερο, ίσως, τρικύλινδρο σύνολο της αγοράς, ανεξαρτήτως κυβισµού. Με άφθονη δύναµη
από χαµηλά, απίστευτα πολιτισµένη λειτουργία, πολύ καλή
γραµµικότητα και παντελή έλλειψη κραδασµών, ενοχλητικού
ήχου ή οποιουδήποτε άλλου ψήγµατος θα µπορούσε να αλλοιώσει, έστω και στο ελάχιστο, τη συνολική εικόνα. Αυτό, µάλιστα, έρχεται και δένει αρµονικά µε ένα καλό σε αίσθηση και
κλιµάκωση κιβώτιο, καθώς και µε ένα εξαιρετικά άκαµπτο
πλαίσιο.
Από άποψη ισχύος δεν διαθέτει το µπρίο των µεγαλύτερων
εκδόσεων. Και πάλι, όµως, οι επιδόσεις που εξασφαλίζει είναι
παραπάνω από ικανοποιητικές. Αναδεικνύονται, δε, από το
καλοστηµένο setup της ανάρτησης, που χαρίζει ένα σύνολο
ευχάριστο στην οδήγηση, άµεσο και ακριβές στις αντιδράσεις
του και ποιοτικό από άποψη κύλισης. Παρ’ ότι διατηρεί την αυξηµένη απόσταση από το έδαφος, οι κλίσεις που παίρνει στις
στροφές δεν είναι τόσο έντονες. Αντίστοιχα, τα διαφορετικά
προγράµµατα οδήγησης επεµβαίνουν σε κινητήρα και άλλες
λειτουργίες, αλλάζοντας τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου κατά
το δοκούν.
Αναφορικά µε τον οδηγό, ίσως να µην απολαµβάνει την
καλύτερη περιµετρική ορατότητα, λόγω των πίσω κολονών
της οροφής, κάθεται όµως µε περισσή άνεση σε ένα µαλακό
και µε ικανοποιητική πλευρική στήριξη κάθισµα. Τα πάντα
ρυθµίζονται εύκολα στα µέτρα του. Σοβαρές παραφωνίες στην
εργονοµία δεν υπάρχουν, παρά µόνο σε ό,τι έχει να κάνει µε
τη µεγάλη οθόνη τύπου ταµπλέτας, των 9 ιντσών, που θα χρει-

Από την πρώτη κιόλας επαφή µας µε το XC40 είχαµε αναφέρει
ότι πρόκειται για το πιο απολαυστικό οδηγικά µοντέλο της Volvo.
Πλέον βρήκαµε και την ιδανική έκδοση αυτού.
θεκτικό πάτωµα που αρίστευσε στις σχετικές δοκιµές πρόσκρουσης του Euro NCAP και µια µακροσκελή λίστα ηλεκτρονικών βοηθηµάτων.
Ενδεικτικά αναφέρουµε τις δύο µεγάλες ψηφιακές οθόνες
(οργάνων και infotainment), συστήµατα αυτόµατης πέδησης,
ελέγχου αλλαγής λωρίδας και το Run-Off Road Mitigation που
ελέγχει το όχηµα σε περίπτωση που πάει να βγει εκτός δρόµου. Με όλα αυτά, αξίζει και µε το παραπάνω να το βάλετε σε
προτεραιότητα, αν κοιτάζετε προς αυτή την κατηγορία.

VOLVO XC40 T3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ
ΙΣΧΥΣ

αστεί ένα µικρό στάδιο προσαρµογής.
Κατά τα άλλα, τα συνολικά ποιοτικά υλικά και οι πρακτικές
θέσεις για µικροαντικείµενα αναβαθµίζουν την εµπειρία της
µετακίνησης. Αυτό το τελευταίο ισχύει και για τους πίσω επιβάτες, αφού ο προσφερόµενος χώρος για τα πόδια και το κεφάλι τους είναι παραπάνω από επαρκής. Αντίστοιχα και το διαµέρισµα των αποσκευών είναι επαρκές σε διαστάσεις, µε µεγάλο άνοιγµα πόρτας και ένα πλήρως εκµεταλλεύσιµο σχήµα.
Η τελευταία µεγάλη έκπληξη έρχεται από την τιµή. Το µικρό XC40 T3 ξεπερνά µεν –έστω και ελαφρά– το ψυχολογικό
όριο των 30.000 ευρώ, υπολογίστε όµως ότι µε αυτά τα χρήµατα αποκτάτε ένα αντικειµενικά premium για την κατηγορία µοντέλο. Με όµορφο σχεδιασµό, αρκετή ισχύ, ένα εξαιρετικά αν-

1.477 κ.εκ.
156 ίπποι / 5.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

265 Nm / 1.850-3.850 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

9,4 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

200 χλµ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

8,2 λίτρα / 100 χλµ.

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

4,425 χ1,863 χ 1,652 µέτρα

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)
ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

από

460-1.336 λίτρα
1.775 κιλά
144 γρ./χλµ.

30.713€
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ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

MERCEDES-BENZ A200

Ε

ΜΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ!

άν η προηγούµενη, τρίτη γενιά έκανε την υπέρβαση
και αποτίναξε τον MPV χαρακτήρα από το παρουσιαστικό της A-Class, η νέα, τέταρτη γενιά έρχεται να
δώσει τα δικά της διαπιστευτήρια, κάνοντάς την να
ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα µοντέλα της κατηγορίας.
Εδώ πλέον δεν µιλάµε για µεγάλες αλλαγές αλλά
για βελτιώσεις στα σωστά σηµεία και σε τέτοιον βαθµό που, τελικά, φέρνουν δικαίως την πρόταση της Mercedes στην πρώτη
γραµµή.
Ξεκινώντας από την εξωτερική εµφάνιση, ίσως να µην µπορεί κανείς να αντιληφθεί τα 12 επιπλέον εκατοστά του αµαξώµατος, σίγουρα όµως θα του τραβήξει το βλέµµα ο έντονος, επιθετικός σχεδιασµός του µπροστινού µέρους. Και το καλύτερο; Όλο
αυτό αντικατοπτρίζεται και στην οδική συµπεριφορά. Τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα της νέας A-Class, που στην προκειµένη όµως περίπτωση η αυξηµένη ισχύς των 163 ίππων αναδεικνύει
σαφώς καλύτερα τις δυνατότητες του αυτοκινήτου.
Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τέσσερα διαφορετικά modes
οδήγησης, Eco, Comfort, Sport και Individual. Ανάλογα, λοιπόν, µε
τις διαθέσεις του, µπορεί να µετακινείται είτε άνετα, είτε οικονοµικά, είτε σβέλτα, απολαµβάνοντας τη διαδροµή. Οι βελτιστοποιηµένες ρυθµίσεις των ηλεκτρονικών αλλάζουν ουσιαστικά τον χαρακτήρα του οχήµατος. Την ίδια στιγµή οι αναρτήσεις ακολουθούν
εξαιρετικά το ανάγλυφο του οδοστρώµατος και προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα κύλισης –σίγουρα από τις δύο-τρεις καλύτερες
της κατηγορίας–, µε µειωµένες κλίσεις και απόλυτα ουδέτερη οδική συµπεριφορά. Το σύστηµα διεύθυνσης είναι σχετικά άµεσο,
µε ικανοποιητική πληροφόρηση, ενώ τα φρένα δείχνουν αντάξια
των προσδοκιών. Συνολικά, η ευθυβολία του αυτοκινήτου, η ακρίβεια στις αλλαγές κατεύθυνσης και η ασφάλεια που µεταφέρει
στα χέρια του οδηγού το καθιστούν ένα από τα κορυφαία της κατηγορίας.
Καταλυτικό ρόλο εδώ παίζει και η συµπεριφορά του κινητήρα. Το σύνολο των 1.332 κ.εκ. προέρχεται από τη Renault και ταιριάζει γάντι στην περίσταση. Απόλυτα γραµµικό, απόλυτα ήσυχο,
χωρίς κραδασµούς και µε άφθονη ροπή από το ρελαντί, χαρίζει
τις απαραίτητες επιδόσεις και παράλληλα διατηρεί την κατανάλωση σε λογικά επίπεδα, καθώς υπό προϋποθέσεις µπορεί να απενεργοποιεί τους δύο του κυλίνδρους. Κι εδώ, λοιπόν, η Mercedes
φλερτάρει µε την κορυφή. Αναφορικά µε το αυτοκίνητο της δοκιµής, εφοδιάζεται µε το αυτόµατο κιβώτιο διπλού συµπλέκτη

Μεγαλύτερη, επιθετικότερη, καλύτερη. Με τρεις απλές λέξεις,
η νέα A-Class έρχεται για να σταθεί ξεκάθαρα στην κορυφή
της µικροµεσαίας κατηγορίας.
ντώνται σε µεγαλύτερες και ακριβότερες προτάσεις της φίρµας
κάνουν κι εδώ την εµφάνισή τους. Κρίνοντας πραγµατικά αυστηρά, το µόνο σηµείο της Α200 που βάζει σε σκέψεις έχει να κάνει
µε την τιµή της. Τα σχεδόν 35.000 ευρώ για µία Α200 µε αυτόµατο
κιβώτιο δεν είναι λίγα. Από τη στιγµή, όµως, που µιλάµε για το πιο
πολυτελές και ολοκληρωµένο µοντέλο της κατηγορίας –το καλύτερο, µε απλά λόγια–, έχει κάθε δικαίωµα και η τιµή της να είναι
εκεί που είναι.

MERCEDES-BENZ
A200 7G-DCT
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ

7G-DCT.
Κατά τα άλλα, η διαβίωση στο εσωτερικό της Α200 θα ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό. Κατ’ αρχάς, διαθέτει ένα από τα πιο
ευρύχωρα σαλόνια, ντυµένο µε ποιοτικά υλικά. Η συναρµογή και
η αισθητική των διαφόρων µερών είναι υπεράνω κριτικής. Η µεγαλύτερη διαφορά, ωστόσο, βρίσκεται στην ψηφιακή πλατφόρµα
MBUX. Αυτή µπορεί να θέλει λίγη δουλειά αναφορικά µε την ευκολία στη χρήση του µεγάλου touchpad, προσφέρει ωστόσο
πρωτόγνωρες δυνατότητες. Το να χρησιµοποιείς, για παράδειγµα,
φωνητικές εντολές για να επιλέξεις τον αγαπηµένο σου σταθµό
δεν είναι κάτι που γίνεται σε πολλά µικροµεσαία.
Φυσικά, το επίπεδο ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης δεν περιορίζεται εδώ. Συστήµατα αυτόνοµου φρεναρίσµατος, ελέγχου της
προσοχής του οδηγού, αναγνώρισης σηµάτων και άλλα που απα-

ΙΣΧΥΣ

1.332 κ.εκ.
163 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

250 Nm / 1.620-4.000 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

8,0 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

225 χλµ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

6,8 λίτρα / 100 χλµ.

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

4,419 x 1,796 x 1,440 µέτρα

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)
ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

από

360-1.200 λίτρα
1.375 κιλά
123 γρ./χλµ.

32.605€

