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VOLVO V60 SKODA FABIA MONTE CARLO

SUZUKI JIMNYPEUGEOT 3008 GT

SEAT TARRACOΟΔΗΓΏΝΤΑΣ ΤΟ ΧΕΙΜΏΝΑ



∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 201802CIGARETTE RACING 515 PROJECT ONE 
ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 225 ΧΛΜ./ ΩΡΑ!

6  TO VOLVO V60 ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ, ΑΛΛΑ 
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΣΤΕΪΣΟΝ. 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 
ΟΜΟΡΦΟ ΟΣΟ ΚΑΙ PREMIUM ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΥ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ.
8  ΟΙ 182 ΙΠΠΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΙ Ο TURBO 
DIESEL ΤΟΥ PEUGEOT 3008 GT ΕΓΓΥΑΤΑΙ 
ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, Ο 
ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΑ 
∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ DESIGN.

10  Η SEAT ΠΗΡΕ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ 
ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ 
ΤΡΙΤΟ SUV ΤΗΣ ΓΚΑΜΑΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ. ΤΟ TARRACO ΕΙΝΑΙ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 7 ΚΑΙ 
ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 1.500 ΚΥΒΙΚΑ.
11  Η SKODA FABIA ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΚΑΙ 
ΕΓΙΝΕ ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ, ΕΝΩ ΣΤΗΝ TOP 
ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ MONTE CARLO ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ 
ΠΙΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ. ΤΗ ∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΩΣ 1.0 
TSI ΜΕ 95 ΙΠΠΟΥΣ.
12  ΤΟ SUZUKI JIMNY ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ SUV. ΜΕ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ, 
ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ , ΚΟΝΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1.500 ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ 
ΩΡΑΙΟ ΣΤΥΛ.
14  Η Ο∆ΗΓΗΣΗ ΜΕ ΚΑΚΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΥΝΕΣΗ, 
ΠΡΟΛΗΨΗ, ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΟΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Θεοδωρίδου Βίκυ
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, 
ή διασκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρο-
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Οι one off παραλλαγές super και hyper sport µοντέλων, αυτές δηλαδή που κατασκευά-
ζονται σε ένα και µοναδικό αντίτυπο, είναι της µόδας τελευταία και ένα τέτοιο είναι και 
η συγκεκριµένη ΜcLaren P1 GTR. Η οποία είναι αφιερωµένη στο πρώτο πρωτάθληµα 

που κέρδισε ο Ayrton Senna στην F1, το 1988, πριν από ακριβώς 30 χρόνια.
Έτσι είναι βαµµένη στα χρώµατα της McLaren MP4/4, του µονοθεσίου δηλαδή µε το οποίο ο 
µεγάλος Βραζιλιάνος είχε πάρει τον πρώτο τίτλο του στην κορυφαία κατηγορία. Έτσι επανέρ-
χεται στο προσκήνιο και η Marlboro που ήταν τότε βασικός χορηγός, µιας και δεν υπήρχαν 
τότε απαγορεύσεις στις διαφηµίσεις των προϊόντων καπνού.
Η McLaren αναφέρει πως για τη βαφή -στις πόρτες αλλά και σε άλλα σηµεία υπάρχουν σλό-
γκαν όπως το «Driven to Perfection» ή η σηµαία της Βραζιλίας και το 12, το νούµερο του 
Senna- χρειάστηκαν σχεδόν 800 εργατοώρες. Παράλληλα υπάρχουν τόσο αεροδυναµικές 
βελτιώσεις όσο και αναβαθµίσεις στο πλαίσιο. 
Ενδιαφέρον είναι πως αυτή η σπέσιαλ P1 GTR ονοµάζεται Beco, που είναι το χαϊδευτικό µε 
το οποίο φώναζαν το Senna οι γονείς του όταν ήταν µικρός.

Η µοναδική McLaren P1 GTR Βeco 
είναι αφιερωµένη στο µεγάλο Ayrton Senna 
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SKODA
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ!

Η πληρέστατη γκάµα της Skoda διαθέτει εντυπωσιακά και πρακτικά αυτοκίνητα µε 
προηγµένες τεχνολογίες, αποδοτικούς κινητήρες και υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Κάντε ένα 

δώρο σ’ εσάς και στην οικογένειά σας!

ΝΕΟ SKODA CITIGO
Είναι ένα έξυπνο αυτοκίνητο πόλης µε ελκυ-
στική σχεδίαση. Μικρό εξωτερικά για ευκολία 
στην πόλη, µεγάλο εσωτερικά για ό,τι χρειάζε-
στε. Το νέο Citigo µε νέα µοντέρνα εµφάνιση 
και χαρακτηριστικά είναι ιδανικό για τις καθη-
µερινές σας αστικές µετακινήσεις και όχι µό-
νο. ∆ιατίθεται τόσο σε τρίθυρο όσο και σε πε-
ντάθυρο αµάξωµα στην έκδοση 1.0 (60 ίπποι), 
καθώς και στην οικονοµική έκδοση G-TEC µε 
φυσικό αέριο (68 ίπποι).Κάντε το δικό σας, α-
πό €9.780.

ΝΕΑ SKODA FABIA
H νέα Fabia είναι µία από τις πιο συµφέρου-
σες επιλογές στην κατηγορία της. Η νέα Fabia 
είναι ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο, το οποίο 
θα ενθουσιάσει όλους τους εξερευνητές της 
πόλης, καθώς και τις νεαρές οικογένειες. Με 
δυνατότητα εξατοµίκευσης της εµφάνισης και 
του έξυπνου εξοπλισµού του αυτοκινήτου 
σας. Προσφέρεται σε πεντάθυρο αµάξωµα, 
στη συναρπαστική έκδοση Monte Carlo και 
στην πρακτική Combi µε ισχύ από 75 έως 110 
ίππους. Αποκτήστε την τώρα, από €10.980.

SKODA KAROQ
Είναι το Αυτοκίνητο του 2019 για την Ελλάδα. 
Και µόνο αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει την 
ηγετική θέση του Karoq στην κατηγορία των 
κόµπακτ SUV, προσφέροντας µια νέα προο-
πτική οδήγησης. To Karoq διαθέτει σύγχρονη 
σχεδίαση και πλούσιο εξοπλισµό τελευταίας 
τεχνολογίας µε ισορροπηµένα οδηγικά χαρα-
κτηριστικά και αποδοτικούς κινητήρες µε ι-
σχύ από 116 έως 190 ίππους και ανάλογα µε 
την έκδοση αυτόµατο κιβώτιο DSG7 και τε-
τρακίνηση έως την κορυφαία έκδοση Scout. 
Ζήστε την εµπειρία, από €19.480.

SKODA OCTAVIA
Πολύ περισσότερα από ένα αυτοκίνητο, 
για την οποία οι συστάσεις περιττεύουν. 
Τα νέα σχεδιαστικά στοιχεία στο εµπρός 
και στο πίσω µέρος δεν περνούν απαρα-
τήρητα, µε τους επιβάτες να απολαµβά-
νουν άνετες διαδροµές στην ποιοτική κα-
µπίνα της Octavia Limo και Combi µε την 
πληθωρική γκάµα κινητήρων από 116 έ-
ως 184 ίππους. Απολαύστε την, από 
€17.380!

SKODA KODIAQ
Ένα αυτοκίνητο που τα κάνει όλα, χωράει 
τα πάντα, αψηφώντας τον  τύπο οδοστρώ-
µατος. Το απόλυτο οικογενειακό SUV µε 
µέχρι και 7 θέσεις αποτελεί έναν τέλειο 
συνδυασµό ευρυχωρίας, προηγµένων 
συστηµάτων υποβοήθησης και συνδεσι-
µότητας. Με κίνηση µπροστά ή στους τέσ-
σερις τροχούς, µε ισχύ από 150 έως 190 
άλογα, το Kodiaq δίνει λύσεις σε κάθε 
περίσταση. Μπείτε στον αστερισµό του 
Kodiaq, από €26.280!

SKODA SUPERB
Κοµψή, φίνα, γοητευτική, µε ασυναγώνι-
στη τιµή πώλησης. Η νέα Superb διαθέτει 
επαναστατική σχεδίαση, κορυφαία άνεση, 
πρωτοποριακές δυνατότητες συνδεσιµό-
τητας, πρωτοποριακά συστήµατα ασφά-
λειας και άνεσης για όλη την οικογένεια. 
Προσφέρεται στις εκδόσεις Limo και 
Combi στις αποδοτικές εκδόσεις 1.5 TSI, 
1.6 ΤDI και 2.0 TDI. Κατακτήστε την, από 
€21.870.



Ώρα να απολαύσετε πρωτοποριακή σχεδίαση, κορυφαία άνεση, απόλυτη εξατοµίκευση και βραβευµένους κινητήρες βενζίνης! 
Ώρα να αποκτήσετε το νέο SUV C3 AIRCROSS iTouch µε το προηγµένο σύστηµα Citroën Advanced Comfort®, 
εργοστασιακό navigation, κάµερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσµατος... πιο άνετα από ποτέ! Θέλετε ακόµη περισσότερες 
επιλογές; CITROE

..
N COMFORT DAYS: ένα µοναδικό χρηµατοδοτικό πρόγραµµα που περιλαµβάνει 36 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 

άτοκες δόσεις, 5 χρόνια εγγύηση και CITROËN Smile Deals για περιορισµένο αριθµό αυτοκινήτων!
CITROE

..
N. Πάντα µε τις καλύτερες επιλογές!

Μικτή κατανάλωση και εκποµπές CO2 Citroën C3 AIRCROSS: από 4,0 έως 5,7 lt/100km και από 105 έως 131 gr/km.
*2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση συν 3 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης.

•ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ NAVIGATION•ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ•ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

E U R O P E A N  A W A R D

www.citroen.gr

NEO SUV C3 AIRCROSS
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∆ΟΚΙΜΗ

To νέο V60 έχει ξεχωριστό στιλ, πρακτικούς 
premium χώρους και εξαιρετικά οδηγικά χαρακτηριστικά. 

Πού πήγαν οι λι�ουζίνες;

Τ
ο νέο V60 (έπεται από το νέο έτος και το 
S60) είναι το πιο πρόσφατο µοντέλο της 
εταιρείας που συνεχίζει να κατασκευά-
ζει premium επιλογές µε αυθεντικό 
σουηδικό ντιζάιν. Και σε µια εποχή που 
τα SUV έχουν τον κυρίαρχο λόγο, ένα 
πολυτελές wagon µε τόσο κοµψή σχεδί-
αση ίσως αποτελεί µια πολύ καλή εναλ-
λακτική απέναντι στις κλασικές σεντάν 
λιµουζίνες. Από την άλλη, το νέο V60 εί-

ναι ένα φαρδύ και χαµηλό αυτοκίνητο µε εξαιρετικά δυναµικά 
χαρακτηριστικά, προσφέροντας κορυφαία ποιότητα κύλισης 
και επίπεδα άνεσης στο ταξίδι.

Ειδικά στην T6 έκδοση µε τον δίλιτρο τετρακύλινδρο turbo 
βενζίνης µε τα 310 άλογα η υπόθεση «ταξίδι» είναι απολαυστι-
κή. Το V60 κινείται σαν βέλος στον ανοιχτό δρόµο και το χτι-
σµένο πάνω στην πλατφόρµα SPA σασί «κρύβει» την ταχύτητα 
µε την οποία κινείσαι, ειδικά αν ξεχαστείς. Άλλωστε το 0-100 
(σε 5,8 δλ.) και η τελική (250 χλµ./ώρα) που δίνει ο κατασκευα-
στής είναι ενδεικτικά των επιδόσεων ενός πραγµατικά απο-
λαυστικού οδηγικά αυτοκινήτου.

Στις στροφές το V60 κινείται µε εξίσου αρχοντικό τρόπο και 
αν θελήσεις µια πιο σπορ οδήγηση µπορείς να γυρίσεις τη ρο-
δέλα στην κονσόλα και να επιλέξεις το σπορ πρόγραµµα πα-
ραµετροποίησης. Μην περιµένετε καµιά τροµερή αλλαγή, άλ-

VOLVO V60 T6 AWD 
Π Ο Λ Υ Τ Ε Λ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο Τ Η ΤΑ

λωστε ο χαρακτήρας του V60 είναι στέισον. Παρά ταύτα, κατα-
φέρνει και στρίβει εντυπωσιακά και µε πολύ υψηλά επίπεδα 
πρόσφυσης, που ακόµη κι ένας έµπειρος οδηγός µε κόπο θα 
υπερνικήσει. Ειδικά στην τετρακίνητη έκδοσή µας µε ηλεκτρο-
ϋδραυλικό συµπλέκτη Borg Warner, δηλαδή πρώην Haldex 
τελευταίας γενιάς, και µε ένα άρτιο σύνολο ηλεκτρονικών να 
επιβλέπουν συνεχώς την παραµικρή απόκλιση πορείας. Τα 
φρένα είναι απλά εξαιρετικά.

Η ανάρτηση µε διπλά ψαλίδια µπροστά και πολλαπλούς 
συνδέσµους πίσω ακούγεται ως ένας ιδανικός συνδυασµός. 
Στην περίπτωση του V60 µην περιµένετε ένα πλαδαρό και α-
διάφορο στέισον. Είναι τόσο σφιχτή όσο χρειάζεται για να εί-
ναι ευχάριστο οδηγικά και να µη γέρνει, αλλά και τόσο µαλα-
κή όσο απαιτεί ο οικογενειακός χαρακτήρας του αυτοκινή-
του. Όσο για το κιβώτιο µε τις 8 σχέσεις της Getrag, η λειτουρ-
γία του είναι σωστά ρυθµισµένη πάνω στον χαρακτήρα του 
αυτοκινήτου, µε γρήγορες και οµαλές αλλαγές. Πάντως, θα 
θέλαµε στο σπορ πρόγραµµα πιο εύστοχα kick-downs και λίγο 
πιο βαρύ τιµόνι. Σχετικά µε την κατανάλωση καυσίµου, σηµει-
ώστε περίπου 12 λίτρα ανά 100 χιλιόµετρα, όταν στην εθνική 
οδό αυτή η τιµή µπορεί να διατηρηθεί εύκολα στα 9-10 λίτρα.

Από πλευράς διαστάσεων, το V60 είναι ένα µακρύ στέισον 
(+13 εκ. από το προηγούµενο), µε µήκος που φλερτάρει µε τα 
4,8 µέτρα (4,761 για την ακρίβεια). Ενδιαφέρον είναι πως, παρ’ 
ότι είναι έστω και ελάχιστα µικρότερο από τον προκάτοχό του 

–ταυτόχρονα είναι και ελαφρώς πιο στενό–, δείχνει ιδιαίτερα 
δυναµικό και φαρδύ. Κυρίως λόγω του πιο χαµηλού και επί-
πεδου εµπρός µέρους του, µε τη χαρακτηριστική σχεδόν κά-
θετη µάσκα. Χαρακτηριστικό είναι και το σχήµα των πίσω φώ-
των, που δηµιουργεί µια έντονη οπτική ταυτότητα το βράδυ, η 
οποία ναι µεν θυµίζει αυτήν του XC60, ωστόσο οι παρατηρητι-
κοί θα διαπιστώσουν πως διαφοροποιείται στα σηµεία.

Το µεγάλο του φάρδος γίνεται αντιληπτό κοιτώντας το κα-
τάµατα ή από πίσω, αλλά και όταν βρεθείς στο πολύ άνετο ε-
σωτερικό του. Το ταµπλό είναι οικείο, αφού υιοθετεί το µοτίβο 
που εισήγαγε το XC90 µε την όρθια έγχρωµη οθόνη 9,3" µε τα 
υψηλής ανάλυσης γραφικά και κάµερα, όπως και τον ψηφιακό 
πίνακα οργάνων 12,3" (ανάλογα µε την έκδοση, ξεκινά από 8").

Η µίνιµαλ άποψη και η κορυφαία ποιότητα κατασκευής, 
µε τα ιδιαίτερα προσεγµένα υλικά και φινίρισµα, κερδίζει µο-
νοµιάς και τους πιο δύσκολους, που δεν έχουν πειστεί πως η 
Volvo είναι µια premium εταιρεία. Μάλιστα, τα καθίσµατα 
είναι ιδιαίτερα αναπαυτικά και εργονοµικά, ενώ γενικότερα 
στον διάκοσµο του V60 είναι διάχυτη η αύρα της πολυτέλειας. 
∆ίχως να απουσιάζει η στέισον πρακτικότητα, αφού η πιο κά-
θετη πίσω πόρτα δεν παίζει ρόλο µόνο στην εµφάνιση του 
νέου V60 αλλά και στην πρακτική του διάσταση. Οι µηχανικοί 
της σουηδικής εταιρείας και οι σχεδιαστές την εκµεταλλεύτη-
καν στο έπακρο, µια και η ελάχιστη χωρητικότητα των 529 
λίτρων του χώρου αποσκευών είναι η καλύτερη της κατηγο-
ρίας (µέγιστη στα 1.441 λίτρα) και υπολείπεται µόλις κατά 70 
λίτρα αυτής του σηµαντικά µεγαλύτερου V90.

Από τους µεγαλύτερους της κατηγορίας είναι και ο χώρος 
που αντιστοιχεί σε όσους κάθονται στο πίσω κάθισµα – ενδια-
φέρον στοιχείο που δικαιολογεί και τη συγκεκριµένη διάσταση 
είναι πως το µεταξόνιο των 2.872 χιλιοστών είναι µόλις 7 εκα-
τοστά µικρότερο του V90 και 9,6 εκατοστά µεγαλύτερο από αυ-
τό του προηγούµενου µοντέλου. Από κει και πέρα, τόσο στον 
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χώρο αποσκευών όσο και στο εσωτερικό υπάρχουν έξυπνες 
λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα.

Καμία έκπληξη δεν υπάρχει στο υπερπλήρες πακέτο α-
σφάλειας και άνεσης, το οποίο είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, 
αντίστοιχο αυτού που υπάρχει στο V90. Μεταξύ άλλων, περι-
λαμβάνεται το σύστημα City Safety με τεχνολογία Autobrake. 
Για πρώτη φορά έχει και λειτουργία που φρενάρει το αυτοκί-
νητο όταν ανιχνεύσει την πιθανότητα μετωπικής σύγκρου-
σης, ενώ διενεργεί και τις υπόλοιπες λειτουργίες του, δηλαδή 
προειδοποιεί τον οδηγό για ενδεχόμενη σύγκρουση με πεζό, 
ποδηλάτη ή μεγάλο ζώο και επιβραδύνει το όχημα όταν αυ-
τός δεν αντιδράσει έγκαιρα. Επίσης, διαθέτει το σύστημα Pilot 
Assist, το οποίο συνδράμει τον οδηγό κατά την κίνηση σε 
δρόμο με καλή διαγράμμιση, μέχρι την ταχύτητα των 130 
χλμ./ώρα.

Αυτά για ένα κομψό και πρακτικό στέισον που απευθύνε-
ται σε όσους ζητούν και φυσικά διαθέτουν το κάτι παραπάνω, 
μια και οι τιμές πώλησης ξεκινούν από τα €44.928 για τον 
κινητήρα diesel D3 των 150 ίππων. Ακολουθούν οι εκδόσεις 
με τον κινητήρα diesel D4 που αποδίδει 190 ίππους, με τιμή 
από €51.324, και οι εκδόσεις με τον κινητήρα βενζίνης Τ6, 
απόδοσης 310 ίππων, με τετρακίνηση (AWD) και τιμή από 
€54.648. Στην κορυφή της γκάμας του νέου V60 τοποθετού-
νται δύο εκδόσεις με υβριδική Plug-In τεχνολογία και τετρα-
κίνηση (AWD): T8 Twin Engine με απόδοση 390 ίππους και 

T6 Twin Engine με απόδοση 340 ίππους, που θα διατεθεί λίγο 
αργότερα.

1.969 κ.εκ.

310 ίπποι / 5.700 σ.α.λ.

400 Nm / 2.200-5.100 σ.α.λ.

5,8 δλ.

250  χλμ./ώρα

11,0 λίτρα / 100 χλμ.

4,761 x 1,850 x 1,427μέτρα

529-1.441 λίτρα

1.903 κιλά

171 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

VOLVO V60 T6 AWD

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 54.648€
από



08 ∆ΟΚΙΜΗ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

PEUGEOT 3008 GT 
Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΕΝΟΣ SUV

∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗ GT, ΜΕ ΤΟ HIGHTECH ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΟΥ 3008 ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΓΑΝΤΙ ΜΕ ΤΟΝ 

∆ΙΛΙΤΡΟ DIESEL ΤΩΝ 181 ΙΠΠΩΝ.
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Ό
πως και να το κάνουμε, το 3008 αποτελεί 
ορόσημο για την Peugeot, αφού ουσιαστικά 
είναι το μοντέλο που τοποθετεί τη γαλλική 
εταιρεία σε μια πιο premium κατεύθυνση. 
Και δεν είναι μόνο το κομψό αμάξωμα των 
4,47 μέτρων με τη φουτουριστική αύρα, που 
δεν περνά σε καμία περίπτωση απαρατήρη-
το. Είναι και αυτός ο μεταμοντέρνος διάκο-
σμος με το κομψό i-cockpit (με την touch 
screen 8 ιντσών και τον εντυπωσιακό ψηφι-

ακό πίνακα 12,3 ιντσών), που προσδίδει έναν hightech αέρα που 
δύσκολα θα βρεις σε κάποιο άλλο μοντέλο του ανταγωνισμού.

Ψηφιακούς πίνακες έχουν κι άλλα SUV, αλλά η κεντρική οθόνη 
με τη μίνιμαλ σε άποψη κεντρική κονσόλα και τους χαρακτηριστι-
κούς διακόπτες είναι ένας συνδυασμός που δημιουργεί έναν πολυ-
τελή και προηγμένο τεχνολογικά διάκοσμο. Ειδικά το βράδυ, που 
τονίζεται ακόμη περισσότερο με τον κρυφό φωτισμό. Πέρα από ε-
ντυπωσιακό στο μάτι, το 3008 είναι και πρακτικό, προσφέροντας με-
γάλους και άνετους χώρους για όλους τους επιβάτες και ένα βολικό 
πορτμπαγκάζ από 520 λίτρα.

Και περνάμε στην ουσία της έκδοσης GT (με τα σχετικά λογότυπα 
ισχύος τόσο εντός όσο και εκτός), που δεν είναι άλλη από τον δίλιτρο 
πετρελαιοκινητήρα των 181 ίππων που για την περίσταση συνδυάζε-
ται με το αυτόματο 8άρι κιβώτιο με μετατροπέα ροπής της Aisin. 
Πρόκειται για ένα πολύ καλύτερο κιβώτιο από το προηγούμενο 6άρι, 
με πολύ γλυκές αλλαγές. Δεν είναι τόσο γρήγορες όσο οι «διπλόδι-
σκες», αλλά το 8άρι σε κερδίζει με την απολύτως ομαλή λειτουργία 
και κλιμάκωσή του.

Επίσης, στο πρόγραμμα Sport είναι σαφώς πιο γρήγορο, το τιμό-
νι αποκτά περισσότερο βάρος, ενώ, πέρα από την απόκριση του 
γκαζιού, το μοτέρ βγάζει και ελαφρώς ενισχυμένο τεχνητό ήχο. Ο 
τετρακύλινδρος diesel είναι στρωτός και προσφέρει τη ροπή του α-
πό χαμηλά και με πολλή δύναμη. Πολύ καλές οι ρεπρίζ και δίχως 
άγχος, αφού ακόμη και με βαρύ πόδι η κατανάλωση δεν θα ξεφύγει 
πάνω από τα 9 (άντε 10) λίτρα. Σε νορμάλ συνθήκες εμείς καταγρά-
ψαμε περίπου 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.

Το 3008 GT έχει τον τρόπο του για να σε κερδίσει. Η ανάρτησή 
του είναι πολύ καλά ρυθμισμένη, ώστε να προσφέρει πολύ καλά ε-
πίπεδα άνεσης ακόμη και με τις 18άρες ζάντες, ενώ ταυτόχρονα εί-
ναι τόσο σφιχτή όσο χρειάζεται για να μην παίρνει μεγάλες κλίσεις 
στις στροφές, κάτι αξιοσημείωτο, μια και η απόσταση από το έδαφος 
δεν είναι και μικρή (21,4 εκατοστά).

Το 3008 GT μας άρεσε. Ειδικά στο ταξίδι, είναι απολαυστικό, με 
κορυφαία ποιότητα κύλισης. Είναι ένα σύγχρονο SUV με GT χαρα-
κτήρα και ολοκληρωμένο από κάθε άποψη, με υπερπλήρη εξοπλι-
σμό. Ωστόσο, η σχετικά υψηλή τιμή πώλησής του (η ύπαρξη τετρακί-
νησης θα τη δικαιολογούσε σε μεγάλο βαθμό) είναι το μοναδικό 
σημείο που προβληματίζει απέναντι σε έναν δύσκολο ανταγωνισμό. 
Πάντως, σε περίπτωση που απορείτε, θα πρέπει να γνωρίζετε πως 
από τα €46.900 που κοστίζει το 3008 GT, τα €17.440 αναλογούν σε 
φόρους.

1.997 κ.εκ.

181 ίπποι / 3.750 σ.α.λ.

400 Nm / 2.000 σ.α.λ.

7,5 δλ.

215 χλμ./ώρα

8,0 λίτρα / 100 χλμ.

4,447 x 1,841 x 1,624 μέτρα

520-1.482 λίτρα

1.555 κιλά

129 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

PEUGEOT GT 2.0 BLUEHDi

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 46.900€
από
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Η 
Seat έχει αναπτύξει μια ταχεία διείσδυση στην 
κατηγορία των SUV και πλέον διαθέτει μία ολο-
κληρωμένη γκάμα, λανσάροντας δίπλα στα Ateca 
και Arona το Tarraco. To μεγαλύτερο από πλευ-
ράς χώρων και όγκου Seat, του οποίου η ονομα-
σία επιλέχθηκε μετά από διαδικτυακή ψηφοφο-
ρία και προέρχεται από την αρχαία ισπανική πόλη 

Ταραγόνα. Το Tarraco σχεδιάστηκε στο εργοστάσιο του Μαρτορέλ 
(Βαρκελώνη) και κατασκευάζεται στο Βόλφσμπουργκ (Γερμανία).

Από κοντά, αποσπά κολακευτικά σχόλια και δείχνει πιο όμορφο 
απ’ ό,τι στις φωτογραφίες. Η μάσκα δένει πολύ όμορφα με τους δυ-
ναμικούς σε σχήμα προβολείς, ενώ η οροφή χαμηλώνει κομψά 
προς τα πίσω, όπου τα φωτιστικά σώματα γεφυρώνει μια λεπτή 
κόκκινη λωρίδα, δημιουργώντας ένα χαρακτηριστικό αποτύπωμα 
στο σκοτάδι.

Για να εξασφαλιστεί η προαιρετική επταθέσια διάταξη (στάνταρ 
η πενταθέσια), το μήκος του αμαξώματος δεν θα μπορούσε να είναι 
κάτω από τα 4,73 μέτρα, με το ύψος να φτάνει τα 1,65 και το πλάτος 
τα 1,83 μέτρα. Τα μεσαία καθίσματα σύρονται και αναδιπλώνονται 
αρκετά, ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στις δύο τελευταίες 
θέσεις, όπου μπορούν να βολευτούν δύο παιδιά. Στην πενταθέσια 
διάταξη ο χώρος αποσκευών είναι στα 760 λίτρα και στην επταθέ-
σια μειώνεται ελαφρώς, στα 700.

Κατά τα ειωθότα του γερμανικού ομίλου και της Seat, στο μέσο 
του ταμπλό φιλοξενείται μια οθόνη αφής 8΄΄ που προεξέχει «ελεύ-
θερη», προσδίδοντας μια διαφορετική νότα στο ποιοτικό εσωτερικό 
με τα προσεγμένα σε φινίρισμα και συναρμολόγηση πλαστικά. Η 
touch screen έχει εξαιρετικά γραφικά, πολύ γρήγορη απόκριση και 
φυσικά υποστηρίζει όλες τις επιλογές συνδεσιμότητας μέσω του 
SEAT Full Link και smartphones που υποστηρίζουν τα πρωτόκολ-
λα Android Auto και Apple CarPlay.

Επιπρόσθετα, το SEAT Drive App παρέχει στους χρήστες εξατο-
μικευμένες επιλογές για να απολαμβάνουν λειτουργίες όπως κατα-
γραφή διαδρομών, έλεγχος κατάστασης αυτοκινήτου, αναγνώριση 
τραγουδιού μέσω Shazam (μόνο για Android Auto) κ.ά. Επίσης, υ-
πάρχει επιλογή του ψηφιακού πίνακα οργάνων Digital Cockpit με 

SEAT 
TARRACO

οθόνη 10,25" και τρεις διαφορετικές θεματικές ενότητες, ενώ αξιο-
σημείωτο είναι πως το Tarraco είναι το πρώτο Seat που θα διαθέτει 
λειτουργία ελέγχου με χειρονομίες (στην έκδοση με Navigation 
Plus).

Το Tarraco θα διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις κινητήρων: στις 
βενζίνης 1.5 TSI (150 ίππων) και 2.0 TSI (190 ίππων), καθώς και στις 
diesel 1.5 TDI (150 ίππων) και 2.0 TDI (190 ίππων). Οι εκδόσεις των 
150 ίππων συνδυάζονται με μηχανικό 6άρι κιβώτιο με επιλογή σε 
διπλόδισκο DSG-7 και τετρακίνηση 4Drive, ενώ οι εκδόσεις των 
190 ίππων έχουν μόνο αυτόματες εκδόσεις.

Η πρώτη μας επαφή έγινε με την προσθιοκίνητη 1.5 TSI Evo 
των 150 ίππων, που λογικά θα γνωρίσει τη μεγαλύτερη ζήτηση. Ο 
τετρακύλινδρος TSI είναι γνωστός και από άλλα μοντέλα του ομίλου 
και με την καλή του ροπή κινεί αγόγγυστα το απόβαρο των 1.600+ 
κιλών. Είναι πολύ ήσυχος και γραμμικός στη λειτουργιά του, συμ-
βάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στην εξαιρετική ποιότητα κύλισης και 
στα χαμηλά επίπεδα θορύβου.

Συνδυάζεται στάνταρ με μηχανικό 6άρι κιβώτιο, ενώ από πλευ-
ράς επιδόσεων η Seat δίνει τα 0-100 χλμ./ώρα σε 9,78 δλ. με τελική 
στα 201 χλμ./ώρα. Το τιμόνι έχει σωστό βάρος και είναι πολύ καλό 
σε πληροφόρηση, ενώ η ανάρτηση (πίσω πολλαπλοί σύνδεσμοι) 
είναι αυτή που ταιριάζει στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, ώστε να 
εξασφαλίζονται υψηλά επίπεδα άνεσης και να διατηρείται το οδηγο-
κεντρικό στοιχείο της Seat.

Οδηγήσαμε και τις diesel εκδόσεις, τόσο τη βασική με τους 150 
ίππους όσο και την κορυφαία τετρακίνητη με τους 190 ίππους. Κι 
εδώ το Tarraco εντυπωσιάζει, παρόλο που δεν είναι τόσο ήσυχο 
όσο με τον TSI. Από την άλλη, υπάρχει το πλεονέκτημα της μεγαλύ-
τερης ροπής (από 340 Nm αντί των 250) και φυσικά το μικρότερο 
κόστος χρήσης.

Συμπερασματικά, η Seat κατάφερε να κατασκευάσει ένα ευρύ-
χωρο και απολαυστικό SUV με αποδοτικούς κινητήρες. Το τρίτο 
και… μεγαλύτερο SUV της αποτελεί αναμφίβολα μία εξαιρετική ε-
πιλογή για όποιον γλυκοκοιτάζει π.χ. ένα Skoda Kodiaq, ένα Nissan 
X-Trail ή ένα Peugeot 5008 και, αν δεν υπάρχει βιασύνη, σίγουρα 
αξίζει να περιμένει μέχρι το Tarraco να φτάσει στη χώρα μας.

ΣΠΟΡ ΚΑΊ 
ΕΥΡΥΧΩΡΟ

To Tarraco θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά τον ερχόμενο Μάρτιο, ως μία ακόμη επιλογή 
στα μεγάλα ευρύχωρα πενταθέσια ή επταθέσια SUV. Εκτιμώμενη τιμή έναρξης τα €28.000.
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999 κ.εκ.

95 ίπποι / 5.000-5.500 σ.α.λ.

160 Nm / 1.800-3.500 σ.α.λ.

10,8 δλ.

184 χλμ./ώρα

6,5 λίτρα / 100 χλμ.

3,997x1,732x1,467 μέτρα

330-1.150 λίτρα

1.046 κιλά

116,50 έως 135,60 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

SKODA FABIA 1.0 TSI (95 PS)

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 12.980€
από

Η 
ανανέωση της Fabia μπορεί να μη συνδυά-
στηκε με ριζικές αλλαγές στην εμφάνισή της, 
αλλά κατόρθωσε να της εξασφαλίσει μια πιο 
σύγχρονη και αναβαθμισμένη εικόνα. Ειδικά 
στην έκδοση Monte Carlo της δοκιμής μας, η 
οποία, πέρα από τη μεγαλύτερη και πιο εμφα-

τική μάσκα, τα στάνταρ LED φώτα ημέρας και τους επανα-
σχεδιασμένους προφυλακτήρες, ξεχωρίζει και για κάποιες ι-
διαίτερες λεπτομέρειες, όπως η δυνατότητα διχρωμίας του 
αμαξώματος, τα σπόιλερ μπροστά και πίσω, ο διαχύτης σε 
συνδυασμό με τα μαύρα στοιχεία αλλά και τις μαύρες ζάντες 
των 18 ιντσών, καθώς και τα πάντα απαραίτητα λογότυπα 
στην κεντρική κονσόλα.

Αντίστοιχα στο εσωτερικό τα καθίσματα είναι σπορ με καλή 
πλευρική στήριξη και «καπιτονέ» επενδύσεις και το τιμόνι τρι-
άκτινο. Ταυτόχρονα, ο εξοπλισμός της, πέρα από το νέο σύστη-
μα infotainment με τις αναβαθμισμένες δυνατότητες διασύνδε-
σης και τις δύο θύρες USB, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κά-
μερα οπισθοπορείας, cruise control, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο 
κλιματισμό και σύστημα εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί.

Παράλληλα, ο πίνακας οργάνων είναι επανασχεδιασμένος 
και πιο ευανάγνωστος, ενώ από τη στιγμή που το μήκος εξα-
κολουθεί να είναι έστω και οριακά κάτω από τα 4 μέτρα και το 

ΔΟΚΙΜΗ
ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΏΡΓΑΚΗΣΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

μεταξόνιο και πάλι στα 2.470 χιλιοστά, οι χώροι στο εσωτερικό 
παραμένουν οι ίδιοι. Έτσι, είναι άνετη ακόμα και για πέντε, με 
βάση πάντα τα δεδομένα των υπερ-μίνι, ενώ το πορτμπαγκάζ, 
με χωρητικότητα από 330 έως 1.150 λίτρα, είναι από τα πιο με-
γάλα της κλάσης.

Τη Fabia Monte Carlo που είχαμε στη διάθεσή μας κινούσε 
ο τρικύλινδρος 1.0 TSI των 95 ίππων και των 160 Nm, ο οποίος 
συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, είναι ελαστι-
κός από αρκετά χαμηλά και στο στοιχείο του βρίσκεται μέχρι 
και τη μεσαία κλίμακα των στροφών του. Αν πιεστεί πιο ψηλά, 
θα έρθει ακουστικά πιο έντονα στο προσκήνιο, αφού θα αυξη-
θεί και η κατανάλωσή του, η οποία, αν τον λειτουργήσει κανείς 
όπως προαναφέραμε, θα είναι γύρω στα 6,5 λίτρα για κάθε 100 
χιλιόμετρα.

Οι επιδόσεις που εξασφαλίζει (0-100 χλμ./ώρα σε 10,8 δεύ-
τερα, τελική 184 χλμ./ώρα) είναι ικανοποιητικές για την κατη-
γορία και τον χαρακτήρα του, ενώ χάρη και στο πολύ καλό 
στήσιμό της η Fabia μπορεί να κινηθεί αρκετά γρήγορα και ά-
νετα τόσο στις εθνικές όσο και στις επαρχιακές οδούς.

Η νέα και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα Skoda Fabia 1.0 TSI των 
95 ίππων με το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού Monte Carlo 
ξεκινά από τα €14.880, ενώ για την εισαγωγική της έκδοση 
Ambition η τιμή εκκίνησης είναι €12.980.

SKODA FABIA 1.0 TSI (95 PS)
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΠΟΡΤΙΦ ΩΣ MONTE CARLO

Η Skoda Fabia μετά το facelift και στην έκδοση Monte Carlo είναι 
αναβαθμισμένη, πιο δυναμική και νεανική.
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ΔΟΚΙΜΗ

ΜΙΧΆΛΗΣ ΚΆΤΩΠΌΔΗΣ ΝΙΚΌΣ ΜΆΡΙΝΌΠΌΥΛΌΣ

Π
ριν από πολλά χρόνια, η ελληνική έκδοση του 
«Autocar» ανέφερε –εμπνευσμένα– για το τότε 
Wrangler πως «δεν το σταματά τίποτα, εκτός από την 
άσφαλτο». Εν έτει 2018 το ίδιο θα μπορούσε να ει-
πωθεί και για το ολοκαίνουριο Suzuki Jimny. Ένα 
μοντέλο 100% offroad, που η σχέση του με το οδό-

στρωμα περιορίζεται σε μερικά σύγχρονα ηλεκτρονικά αποφυγής 
σύγκρουσης και ένα όμορφο και πρακτικό infotainment. Προτού ό-
μως μας παρεξηγήσει κάποιος, ας παραθέσουμε μερικά από τα τε-
χνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.

Πρόκειται για ένα μοντέλο με σοκαριστικά μικρούς προβόλους 
και 211 χλστ. απόσταση από το έδαφος. Φυσικά το πλαίσιο είναι το 
παραδοσιακό τύπου σκάλας, οι αναρτήσεις έχουν μεγάλες διαδρο-
μές, ενώ αποτελούνται από άκαμπτους άξονες, τόσο πίσω όσο και 
εμπρός. Τα ελαστικά του είναι offroad με πολύ υψηλό προφίλ 
(195/80!). Το σύστημα τετρακίνησης υπό κανονικές συνθήκες μετα-
φέρει την κίνηση πίσω. Μέσω ενός μοχλού, ωστόσο, εμπλέκει την 
τετρακίνηση, καθώς και τα κοντά. Όσο για το σύστημα διεύθυνσης, 
είναι με επανακυκλοφορούντα σφαιρίδια.

Και τώρα που αναφέραμε τα βασικά, ας περάσουμε στην παγίδα. 
Αυτή έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση. Αντικειμενικά, το νέο 
Jimny είναι ένα όμορφο 4x4, που ξεχειλίζει «αντρίλα». Λιλιπούτειο 
σε διαστάσεις, με μήκος και ευελιξία που θα ζήλευαν αυτοκίνητα 
πόλης και ταυτόχρονα με τουπέ που θυμίζει μίνι Defender και G-
Wagen. Δεν κρύβουμε ότι ακόμα κι εμείς περιμέναμε με ανυπομο-
νησία για τη δοκιμή του.

Από την εξωτερική εμφάνιση, όμως, μέχρι την πρακτικότητα η 
απόσταση είναι μεγάλη. Το νέο Jimny έχει σχεδιαστεί ως ένα καθα-
ρόαιμο εκτός δρόμου όχημα. Δεν έχει σχέση με SUV και λοιπά on-
off, που κατακλύζουν τους δρόμους. Αυτό σημαίνει πως αν το θέλετε 
για τα βουνά, με το χέρι στην καρδιά δεν θα βρείτε κάτι καλύτερο 
κάτω από τα 40.000-50.000 ευρώ. Εάν, πάλι, η καθημερινότητά σας 
περιστρέφεται γύρω από το Παγκράτι, αφήστε το καλύτερα.

Ανοίγοντας την πόρτα, το πρώτο πράγμα που θα διαπιστώσει κα-
νείς είναι ότι η σπαρτιάτικη περιβολή του προηγούμενης γενιάς 
Jimny έχει πάει περίπατο. Μην περιμένετε μεγαλεία, υπάρχουν ό-
μως αρκετά στοιχεία για να κάνουν τη ζωή σας καλύτερη. Κατ’ αρ-
χάς, το εσωτερικό πλάτος έχει κάπως μεγαλώσει, οπότε χωράνε με 
περισσότερη άνεση δύο ενήλικες εμπρός (και σχετικά στριμωγμένοι 
άλλοι δύο πίσω). Με τη σειρά του, το διαμέρισμα των αποσκευών 
φλερτάρει ευθέως με τη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ (85, έναντι 
40 λίτρων). Ρίχνοντας, ωστόσο, τα πίσω καθίσματα, δημιουργείται έ-
νας σχετικά επίπεδος χώρος που θα φιλοξενήσει αρκετά μπαγκάζια.

Τα πλαστικά στο εσωτερικό είναι όλα heavy duty και κανείς δεν 
θα στενοχωρηθεί αν μπει μέσα με λάσπες στα παπούτσια και στα 
ρούχα του. Χώροι για μικροαντικείμενα υπάρχουν λίγοι και μικροί. 
Το κάθισμα του οδηγού είναι σχετικά άνετο, χωρίς όμως πλευρική 
στήριξη. Η θέση οδήγησης, ωστόσο, είναι κορυφαία (ανεξαρτήτως 
κατηγορίας!) σε ό,τι αφορά στην περιμετρική ορατότητα και τον έλεγ-
χο των διαστάσεων του αυτοκινήτου. Τέλος, ορισμένες ηλεκτρονικές 
ευκολίες, όπως το σύστημα πλοήγησης, θα κάνουν καλύτερη τη ζωή 
σας εντός.

SUZUKI JIMNY 1.5 VVT
ΕΚΑΣΤΟ ΣΤΟ ΕΊΔΟΣ ΤΟΥ!
Μετά από δύο δεκαετίες, η Suzuki έβγαλε ένα από τα ικανότερα «off-roaders» της αγοράς. 
Και μια παγίδα, παράλληλα, για όσους δεν προσέξουν.
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1.462 κ.εκ.

102 ίπποι / 6.000 σ.α.λ.

130 Nm / 4.000 σ.α.λ.

- δλ.

145  χλμ./ώρα

8,5 λίτρα / 100 χλμ.

3,480 x 1,645 x 1,720 μέτρα

85-830 λίτρα

1.090 κιλά

154 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

SUZUKI JIMNY 1.5 VVT

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 16.270€
από

Από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα επιβεβαιώνει κανείς όσα μέχρι 
στιγμής διαβάσατε. Ο κινητήρας του είναι αρκετά τραχύς και θορυ-
βώδης, με ισχύ που δεν θα εντυπωσιάσει. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
το γεγονός ότι η Suzuki αποφεύγει να αναγράψει το 0-100 χλμ./ώρα. 
Αυτό που θα εντυπωσιάσει είναι η ροπή του, που υπάρχει άφθονη 
από το ρελαντί και πραγματικά βοηθά τα μέγιστα εκτός δρόμου. Το 
κιβώτιο, με τη σειρά του, είναι πολύ κοντό. Σε βαθμό που μπορεί 
κανείς να κινηθεί άνετα χρησιμοποιώντας μόνο τις δύο από τις πέντε 
σχέσεις: τη δευτέρα και την πέμπτη.

Οι αναρτήσεις του Jimny, λόγω της φιλοσοφίας τους, δεν μπο-
ρούν να φιλτράρουν επαρκώς τις περισσότερες ανωμαλίες του οδο-
στρώματος, ενώ ενέχουν και αρκετή κλίση στις στροφές. Τα χιλιόμε-
τρα δεν ανεβαίνουν εύκολα, όταν μιλάμε για την εθνική, ενώ οι αε-
ροδυναμικοί θόρυβοι επιβαρύνουν την όλη κατάσταση. Όσο για την 
πρόσφυση των Dueler H-T, δεν θα εντυπωσιάσει. Γενικά, εντός 
δρόμου μην περιμένετε κάτι συνταρακτικό, με εξαίρεση την ευελιξία 
και τον κύκλο στροφής, που ταπεινώνει πολλά αυτοκίνητα πόλης.

Εκτός δρόμου, τώρα, στο στοιχείο του, τα πράγματα αντιστρέφο-
νται. Βράχια και νεροφαγώματα, που λες ότι δύσκολα ξεπερνιούνται, 
στην πράξη αποτελούν βούτυρο για το ψωμί του νέου Jimny. Μεγά-
λες λακκούβες με σχετική ταχύτητα, που υπό φυσιολογικές συνθή-
κες ένα SUV θα άφηνε εκεί τα ψαλίδια του, έχουν επίδραση μόνο 
στον οδηγό, που παλεύει να κρατηθεί στη θέση του. Γενικά, ανωφέ-
ρειες, κατωφέρειες και κάθε λογής κακοτράχαλο έδαφος δεν στέκο-
νται αρκετά για να το πτοήσουν. Το σύστημα τετρακίνησης είναι πολύ 
καλό και δείχνει να αντέχει σε αρκετό ζόρι.

Οι αναρτήσεις με τις μεγάλες διαδρομές τους, σε συνεργασία με 
τις 37 μοίρες της γωνίας πρόσβασης και τις 49 μοίρες της γωνίας 
διαφυγής, πραγματικά βοηθούν, ακόμη και σε πολύ απαιτητικά ανά-
γλυφα. Το τιμόνι έχει αρκετό τζόγο και ασάφεια, που είναι κακό για 
εντός αλλά μεταφράζεται σε πλεονέκτημα εκτός δρόμου, καθώς δεν 
ταλαιπωρεί τον οδηγό. Μάλιστα, σε συνδυασμό με τις μαζεμένες δι-
αστάσεις του οχήματος, βοηθά τα μέγιστα σε κινήσεις ακριβείας. Όσο 

για το κιβώτιο υποπολλαπλασιασμού των σχέσεων, δεν χρειάζεται 
εύκολα, αλλά όταν χρειαστεί, θα κάνει τη διαφορά.

Εν κατακλείδι, το νέο Jimny είναι αυτό ακριβώς που θα περίμε-
νε κανείς κοιτώντας πίσω, την ιστορία του μοντέλου. Ίσως και κάτι 
καλύτερο. Για τα χρήματα που ζητάει, δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζο-
ντα που να μπορεί να σταθεί απέναντι, εκτός δρόμου. Εάν, λοιπόν, 
είστε φίλος του offroad και αποζητάτε μια μεγάλη δόση αγνής «χαρ-
ντκορίλας», με έντονες τις μνήμες των παραδοσιακών 4x4, μην ψά-
χνετε άλλο. Η κουβέντα τελειώνει εδώ.



14 Ο∆ΗΓΩΝΤΑΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

Ο∆ΗΓΗΣΗ 

ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

ΟΙ ΚΑΚΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
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Η 
κακοκαιρία και ιδιαίτερα η χιονόπτωση δηµιουργεί, ειδικά στη 
χώρα µας, πολλά προβλήµατα στις µετακινήσεις, που συνεπάγο-
νται καθυστερήσεις αλλά και ταλαιπωρία. Παρά τον πανικό, που 
µεγιστοποιείται κι από τα κανάλια, υπάρχουν κάποιες απλές, βασι-
κές αρχές που κάνουν την οδήγηση µε κακές καιρικές συνθήκες 
πιο εύκολη και προπάντων ασφαλή. Αρχές όπως η προσοχή και η 
σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου.

Τι σηµαίνει για την περίσταση «σωστή συντήρηση»; Πέρα από τα κλασικά, όπως 
κατάσταση µπαταρίας, λάδια κινητήρα, µάκτρα καθαριστήρων και υγρό πλύσης παρ-
µπρίζ, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα λάστιχα. Όχι µόνο να έχουν τη σωστή πίεση, αλ-
λά και η κατάστασή τους. Έτσι, αν ανήκετε στην κατηγορία που τα αφήνει και πέρα 
από την τετραετία ή τα λιώνει µε τα διπλάσια από τα προβλεπόµενα χιλιόµετρα, κα-
λύτερα να µη µετακινήσετε καν το αυτοκίνητό σας, καθότι θα είστε επικίνδυνοι κατ’ 
αρχάς για όλους τους άλλους κι έπειτα για τον εαυτό σας.

Για τη συνέχεια, και αν πρόκειται να ταξιδέψουµε, δεν χρειάζεται τίποτα παραπά-
νω από την κοινή λογική και µια στοιχειώδη οργάνωση: φροντίζουµε να έχουµε 
καθαρά τα κρύσταλλα για καλύτερη ορατότητα, τοποθετούµε τις κατάλληλες αλυσί-
δες ή κάποιο άλλο βοήθηµα στο πορτµπαγκάζ, έχουµε γεµάτο ρεζερβουάρ και φορ-
τισµένο κινητό – ακόµα καλύτερα αν υπάρχει και φορτιστής στο αυτοκίνητο. Ειδικά 
αν ταξιδέψετε µε παιδιά, δεν χάνετε τίποτα να έχετε µαζί σας καµιά κουβέρτα, νερό 
και κάτι φαγώσιµο.

Από κει και πέρα, διατηρούµε απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόµενα αυ-
τοκίνητα, κινούµαστε µε µικρή ταχύτητα και δεν το παίζουµε οδηγοί αγώνων, δεν 
φρενάρουµε απότοµα, δεν κάνουµε άγαρµπες κινήσεις, έχουµε τους προβολείς και 
–όταν είναι πραγµατικά απαραίτητο– τα φώτα οµίχλης αναµµένα, στρίβουµε χωρίς 
να προκαλέσουµε υποστροφή και στις κατηφόρες φρενάρουµε και µε τον κινητήρα, 
έχοντας «κουµπωµένη» στο κιβώτιο τη δευτέρα ή, αν χρειαστεί, και την πρώτη.

Τα προσθιοκίνητα έχουν θέµα στις ανηφόρες, καθώς το βάρος µετατοπίζεται 
προς τα πίσω. Αν η κατάσταση δυσκολέψει και έχετε δυνατότητα για µανούβρα, ανη-
φορίστε µε όπισθεν και θα διαπιστώσετε πόσο πιο εύκολο είναι. Στα πισωκίνητα, ό-
που ο πίσω άξονας θέλει βάρος προκειµένου να έχει καλύτερη πρόσφυση, κάνουµε 
ακριβώς το αντίθετο και πάντα µέσα στα πλαίσια της λογικής.

Στην εκκίνηση, τώρα, το σπινάρισµα των τροχών δεν οφείλεται στα επιπλέον ά-
λογα που εξασφαλίζει το turbo, η λειτουργία του οποίου ευνοείται από χαµηλές θερ-
µοκρασίες, αλλά στα χαµηλά επίπεδα πρόσφυσης. Έτσι, είναι πιο εύκολο και πιο α-
σφαλές να ξεκινήσετε µε δευτέρα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε σηµεία που 
δεν τα βλέπει ο ήλιος και δηµιουργείται πάγος. Ακόµα χειρότερα αν πρόκειται για 
«µαύρο» πάγο, που δεν φαίνεται.

Οδηγώντας, µη βάζετε τη θέρµανση στο φουλ, καθώς έτσι µειώνονται τα αντανα-
κλαστικά σας, ενώ αν δεν ξέρετε να τοποθετείτε τις αλυσίδες, που, όπως είπαµε, έ-
χετε στο πορτµπαγκάζ σας, και θα ταλαιπωρηθείτε και θα εκνευριστείτε προσπαθώ-
ντας στην παγωνιά – ειδικά αν δεν έχετε γάντια, σκούφο και ζεστό µπουφάν. Φυσικά 
θα πρέπει να θυµάστε πως οι αλυσίδες µπαίνουν στους κινητήριους τροχούς – 
µπροστά στα προσθιοκίνητα, πίσω στα πισωκίνητα, µπροστά στα τετρακίνητα για 
καλύτερο τιµόνι ή στους τροχούς που συστήνει ο κατασκευαστής ή και στους τέσσε-
ρις αν υπάρχουν δύο σετ.

Αν, πάλι, έχετε επιλέξει πολύ µεγάλες ζάντες, υπάρχει σοβαρό ενδεχόµενο να 
µην µπορείτε να βάλετε αλυσίδες παρά µόνο «κουβέρτες», που δεν πρέπει σε καµία 
περίπτωση να «πατήσουν» άσφαλτο. Όσο για τον µύθο της µη συµβατότητας του ESP 
µε τις αλυσίδες και την ανάγκη απενεργοποίησής του, η απάντηση έρχεται από το 
ότι πολλά σύγχρονα µοντέλα δεν παρέχουν καν αυτή τη δυνατότητα.

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε πως ακόµα κι αν τα (καλοκαιρινά) 
λάστιχά σας είναι καινούργια, η οδήγηση στην άσφαλτο και σε πολύ χαµηλές θερµο-
κρασίες σκληραίνει ακόµα περισσότερο την ήδη σκληρή γόµα. Τα πιο κατάλληλα 
λάστιχα δεν είναι άλλα από τα χειµερινά, που έχουν την κατάλληλη χάραξη και τόσο 
µαλακή γόµα, που δεν χάνει τα χαρακτηριστικά της ούτε στις πολύ χαµηλές θερµο-
κρασίες (-20 βαθµούς Κελσίου και βάλε). Έτσι, αν δείτε κάποιον οδηγό, ειδικά στη 
Βόρεια Ελλάδα, να κινείται πιο άνετα από εσάς και χωρίς αλυσίδες, αυτό θα οφείλε-
ται κατά 99% στα (χειµερινά) λάστιχά του.

Αν βρέχει πολύ ή, ακόµη περισσότερο, αν 
χιονίζει, οι µετακινήσεις γίνονται σίγουρα πιο 
δύσκολες, αλλά όχι αδύνατες. Αρκεί να 
έχουµε λάβει τα µέτρα µας.
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