AUTO
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 • ΤΕΥΧΟΣ 42

www.freesunday.gr issuu.com/autosunday

NEO HYUNDAI i10
Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

NEO

VW GOLF

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΚΤΟΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΕΝΤΟΣ
+ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α • MERCEDES GLA • TESLA CYBERTRUCK • VOLVO XC60 B4 & B5

02

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

To Nissan Leaf, το πιο επιτυχηµένο ηλεκτρικό
στον κόσµο, ανανεώνεται!

Μ

ε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 10 χρόνων από την πρεµιέρα του
πρώτου Leaf η Nissan προχωρά στην ανανέωση της δεύτερης γενιάς του, η οποία θα παρουσιαστεί στη νέα της εκδοχή τον Φεβρουάριο στην Ιαπωνία.
Η ανανέωση του Leaf χαρακτηρίζεται από µια σηµαντική τεχνολογική αναβάθµιση, καθώς θα διαθέτει ένα βελτιωµένο πακέτο του Pro Pilot, µε εξελιγµένο
έλεγχο της ταχύτητας και σύστηµα αυτόµατης στάθµευσης, καθώς και έν α πιο
έξυπνο σύστηµα Blind Spot. Ταυτόχρονα θα εφοδιάζεται µε το Canto, που εκπέµπει έναν συγκεκριµένο ήχο ώστε το αυτοκίνητο να γίνεται αντιληπτό στην κίνηση.
Επίσης υπάρχουν αρκετές νέες λειτουργίες που προκύπτουν από την πιο στενή
και διευρυµένη συνεργασία µε την Google, όχι µόνο στους χάρτες αλλά και στον
εξ αποστάσεως έλεγχο, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα δηµιουργίας ενός
WiFi hot spot εντός του αυτοκινήτου. Το σύστηµα infotainment θα έχει οθόνη 9
ιντσών και πιο φιλικό µενού.
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Το Peugeot 208 είναι
το «Αυτοκίνητο του 2020»
Το γαλλικό υπερ-µίνι ήταν αυτό που συγκέντρωσε τους περισσότερους
βαθµούς και κατέκτησε τον επίζηλο τίτλο.

Ο

ι δηµοσιογράφοι-µέλη του ανεξάρτητου δηµοσιογραφικού θεσµού «Αυτοκίνητο της
Χρονιάς για την Ελλάδα» επέλεξαν το
Peugeot 208 ως «Αυτοκίνητο του 2020». Η
επιλογή έγινε µε ανοιχτή ψηφοφορία, σύµφωνα µε την οποία κάθε µέλος του θεσµού
κατένειµε ένα σύνολο 100 βαθµών στα 10 αυτοκίνητα που
συµµετείχαν στην ψηφοφορία.
Τα 10 αυτοκίνητα είχαν περάσει στην τελική φάση κατά τη
διαδικασία προεπιλογής (η οποία επίσης πραγµατοποιείται
µε ψηφοφορία) από 29 νέα µοντέλα τα οποία παρουσιάστη-

καν κατά το προηγούµενο 12µηνο στην ελληνική αγορά. Τα
αυτοκίνητα της τελικής φάσης ήταν (µε αλφαβητική σειρά) τα
Audi A1, Citroën C5 Aircross, DS 3 Crossback, Kia XCeed,
Mazda 3, Peugeot 208, Renault Clio, Skoda Scala, Suzuki
Jimny και VW T-Cross.
Μετά την καταµέτρηση των ψήφων νικητής και «Αυτοκίνητο
του 2020» αναδείχθηκε το Peugeot 208 µε 412 βαθµούς.
Οι δηµοσιογράφοι-µέλη του θεσµού επιλέγουν κάθε χρόνο
το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» ανάµεσα στα
καινούργια αυτοκίνητα που έχουν εµφανιστεί στην ελληνική
αγορά κατά τους 12 µήνες που προηγούνται και που έχουν

οδηγήσει στους ελληνικούς δρόµους, µε κριτήρια που αφορούν την τεχνολογία, την ασφάλεια, την ποιότητα, την πληρότητα της γκάµας, το κόστος αγοράς και χρήσης, αλλά και
κάθε άλλο χαρακτηριστικό που συµβάλλει ώστε ένα αυτοκίνητο να ταιριάζει στην ελληνική πραγµατικότητα και στην αντίληψη της αυτοκίνησης από τους Έλληνες καταναλωτές.
Η φετινή εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Domotel Kastri
Hotel. Χορηγοί ήταν η Εθνική Ασφαλιστική και τα λιπαντικά
Eneos. Την όλη διοργάνωση επιµελήθηκε η Promevent
και την εκδήλωση η CGC Communications. Περισσότερα
στο atx.gr.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

HYUNDAI i10

Φως στο τούνελ
της πόλης

Η νέα γενιά του δηοφιλούς i10 ξεχωρίζει ε την ελκυστική
της σχεδίαση, τους πρακτικούς χώρους, την αστική ευελιξία
και τον πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισό της.

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
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Τ

ο νέο i10 παρουσιάστηκε πριν από µερικούς µήνες στη Φρανκφούρτη και σε µερικές εβδοµάδες θα ξεκινήσει την εµπορική του πορεία και στην εγχώρια αγορά.
∆ιατηρώντας την ελκυστική φόρµα του απερχόµενου µοντέλου, το νέο i10 ξεχωρίζει
µε την µπροστινή ολοκαίνουρια µάσκα µε τα
LED προβολάκια και τα µεγαλύτερα φωτιστικά σώµατα µε το
νέο ντιζάιν. Το πίσω µέρος είναι εξίσου όµορφο, ενώ από το
πλάι το πίσω µέρος κάθε πόρτας ανασηκώνεται ως την τελευταία κολόνα, προσδίδοντας ένα ισχυρό στοιχείο αναγνωρισιµότητας.
Οι εξωτερικές διαστάσεις είναι περίπου ίδιες µε του τωρινού
i10 (µήκος στα 3,670 µέτρα), µε εξαίρεση το πλάτος, που έχει
µεγαλώσει κατά 20 χιλιοστά (συνολικό 1,680 µέτρα). Αντίθετα, η οροφή έχει χαµηλώσει κατά επίσης 20 χιλιοστά (συνολικό ύψος 1,480 µέτρα), µε το µεταξόνιο να βρίσκεται στα
2.425 χιλιοστά. Ταυτόχρονα, ο αεροδυναµικός συντελεστής
έχει µειωθεί από το 0,32 στο 0,31, συµβάλλοντας στη µικρότερη κατανάλωση καυσίµου και στη µείωση των ρύπων.
Στο εσωτερικό ξεχωρίζει η υπερυψωµένη οθόνη αφής 8 ιντσών και το σύγχρονο ταµπλό, που µοιάζει να αγκαλιάζει
µαζί στην ίδια περιοχή τον ευανάγνωστο και πλήρη σε πληροφορίες πίνακα οργάνων. Γενικότερα, το νέο i10 δείχνει να
έχει την αύρα ενός µεγαλύτερου µοντέλου, µε πολύ πιο υψηλά ποιοτικά στάνταρ από αυτά της απερχόµενης γενιάς,
ενώ και οι θήκες για µικροαντικείµενα έχουν γίνει πιο έξυπνες. Από την άλλη, οι χώροι για τους επιβάτες είναι µεγαλύτεροι και πιο άνετοι, όπως και ο χώρος αποσκευών, που
φτάνει τα 252 λίτρα και είναι από τους κορυφαίους στην κατηγορία.
Παράλληλα, η Hyundai τονίζει τον πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισµό, µε όλα τα σύγχρονα συστήµατα άνεσης και υποβοήθησης που µπορεί να έχει ένα µοντέλο της κατηγορίας, περιλαµβάνοντας το σύνολο ασφάλειας Hyundai SmartSense.
Επίσης, η κορεατική εταιρεία κάνει ιδιαίτερο λόγο για τα δυ-

ναµικά χαρακτηριστικά του νέου i10, καθώς και για την πίσω νέα
ανάρτηση που προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης.
Το νέο Hyundai i10 θα είναι διαθέσιµο µε δύο κινητήρες, την τρικύλινδρη έκδοση 1.0 MPi µε 67 ίππους και 96 Nm (CO2: 116-121 γρ./
χλµ., τελική ταχύτητα: 156 χλµ./ώρα) και τη µεγαλύτερη, τετρακύλινδρη 1.2 MPi µε 84 ίππους και 118 Nm (CO2: 121-126 γρ./χλµ.,
τελική ταχύτητα: 171 χλµ./ώρα). Και οι δύο εκδόσεις συνδυάζονται
µε µηχανικό ή αυτοµατοποιηµένο κιβώτιο 5 σχέσεων. Στάνταρ είναι το σύστηµα start/stop (ISG). Επίσης, η Hyundai έχει επιβεβαιώσει την έκδοση N Line, η οποία θα είναι διαθέσιµη από το καλοκαίρι στην turbo έκδοση 1.0 T-DGI µε απόδοση 100 ίππους και 172
Nm ροπής.

Το χρώµα του χρήµατος

Το νέο i10 κερδίζει όχι µόνο σε εµφάνιση αλλά και σε κάθε άλλο
επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένου του τεχνολογικού υπόβαθρου και
του επιπέδου εξοπλισµού. Στην ελληνική αγορά αναµένεται να κυκλοφορήσει προς τα τέλη Ιανουαρίου, στις δύο εκδόσεις κινητήρων και τέσσερα επίπεδα εξοπλισµού.
Η βασική έκδοση θα εφοδιάζεται µε το προαναφερόµενο µοτέρ 1.0
MPi, το οποίο υπόσχεται µειωµένη κατανάλωση και εκποµπές ρύπων. Στη βασική έκδοση εξοπλισµού Fresh τιµάται 11.190 ευρώ.
Αµέσως µετά ακολουθεί η Style, µε κόστος 11.990 ευρώ, η

Premium µε 12.790 ευρώ και, τέλος, η Distinctive µε 13.790 ευρώ.
Εάν τώρα επιλέξει κανείς το αυτόµατο κιβώτιο των πέντε σχέσεων
έναντι του µηχανικού, θα πρέπει να υπολογίζει σε κάθε περίπτωση
επιπλέον 700 ευρώ.
Με τη σειρά του, το i10 στην έκδοση 1.2 MPi ξεκινά από 11.750 ευρώ στο βασικό επίπεδο εξοπλισµού Fresh και ανέρχεται αντίστοιχα
στα 12.550, 13.350 και 14.350 ευρώ για τα Style, Premium και
Distinctive. Και εδώ ισχύει το επιπλέον κόστος των 700 ευρώ για
όσους επιλέξουν το αυτόµατο κιβώτιο.
Αναφορικά µε τον εξοπλισµό του µοντέλου, κρίνεται πληρέστατος
από τη βασική κιόλας έκδοση, Fresh. Αυτή ενσωµατώνει το πακέτο ασφάλειας Hyundai SmartSense, µε 6 αερόσακους, Hill Assist,
σύστηµα αυτόµατης πέδησης, αναγνώρισης πεζών, προειδοποίησης απόσπασης της προσοχής του οδηγού, υποβοήθησης διατήρησης της λωρίδας, προειδοποίησης µετωπικής σύγκρουσης, εξοικονόµησης καυσίµου ISG (Idle stop and go) και E-call για άµεση
ενηµέρωση των υπηρεσιών ασφαλείας σε περίπτωση ανάγκης.
Από άποψη άνεσης, διαθέτει cruise control, δερµάτινο τιµόνι (πολλαπλών λειτουργιών) και λεβιέ ταχυτήτων, air condition, συναγερµό και αυτόµατο άναµµα φώτων! Πρακτικά, το µόνο που λείπει είναι η µεγάλη οθόνη 8 ιντσών, µε κάµερα οπισθοπορείας, Apple
CarPlay, Android Auto και διάφορες άλλες λειτουργίες, η οποία
προστίθεται στην αµέσως επόµενη έκδοση, Style.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

Το νέο VW Golf
είναι ιδιαίτερα εξελιγµένο τεχνολογικά
Η 8η γενιά του Golf ακολουθεί τη λογική της
εξέλιξης που έχει υιοθετήσει η VW για την
εξωτερική του εφάνιση, ενώ το εσωτερικό
του είναι τελείως διαφορετικό.
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Χ

ωρίς αµφιβολία το Golf είναι το αυτοκίνητο που τις
τελευταίες τέσσερις και πλέον δεκαετίες έχει
προσδιορίσει τη µικρή-µεσαία κατηγορία – τόσο
µε τον όγκο των πωλήσεών του, που ξεπερνά τα
35 εκατοµµύρια και το καθιστά το απόλυτο best
seller, αλλά και γιατί είναι αυτό που σε κάθε του
γενιά δίνει τον τόνο και προσδιορίζει τις εξελίξεις.
Η νέα του γενιά και 8η κατά σειρά διαφοροποιείται από τις προηγούµενες, γιατί έχει να αντιµετωπίσει την όλο και µεγαλύτερη
διείσδυση των SUV, καθώς και την παρουσία όλο και περισσότερων ηλεκτρικών µοντέλων – µεταξύ αυτών και το ID.3 της ίδιας της VW.
Έτσι, η γερµανική εταιρεία ακολούθησε τον λογικό και αναµενόµενο δρόµο της αναβάθµισης σε όλους τους τοµείς και της προετοιµασίας του για τα χρόνια που έρχονται. To Golf της 8ης γενιάς, λοιπόν, έχει κορυφαία διασύνδεση, αναπτυγµένη ψηφιοποίηση και τη δυνατότητα όχι µόνο της αναβάθµισης λειτουργιών µε την πάροδο του χρόνου αλλά και της προσθήκης καινούργιων, όπως π.χ. η αυτόµατη διατήρηση απόστασης ACC, η
υποβοήθηση µεγάλης σκάλας προβολέων Light Assist, η πλοήγηση, όταν και αν χρειαστούν.
Αισθητικά, η προσέγγιση δεν θα µπορούσε να είναι άλλη από
αυτήν που ευλαβικά ακολουθούσε η VW στο Golf τα προηγούµενα 45 χρόνια. Και τώρα η λογική είναι αυτή της εξέλιξης και
όχι της επανάστασης, µε αποτέλεσµα να είσαι εξαρχής βέβαιος
πως πρόκειται για Golf, και µάλιστα για το πιο καινούργιο, µε τη
διαφοροποιηµένη πίσω κολόνα –το βασικό σχεδιαστικό στοιχείο
του µοντέλου από την πρώτη του κιόλας γενιά–, τους χαρακτηριστικούς προβολείς που εισέρχονται στα εµπρός φτερά και την
πιο εµφατική µάσκα. Στο πίσω µέρος, πάντως, οι Γερµανοί, όπως το θέλει η σύγχρονη τάση, αναφέρουν την επωνυµία του
µοντέλου.
Στο εσωτερικό, ακόµα και η βασική έκδοση, που λέγεται Golf –
από κει και πάνω υπάρχουν οι Life, Style και R-Design–, έχει

στάνταρ τον ψηφιακό πίνακα οργάνων, µια οθόνη 8,5 ιντσών για
το εξελιγµένο σύστηµα infotainment, τη δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ αυτοκινήτων και υποδοµών, την Car2X και µια σειρά
συστηµάτων υποβοήθησης.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι προαιρετικές επιλογές, που
περιλαµβάνουν HUD (Head Up Display) που προβάλλεται στο
παρµπρίζ, το Discover Media, στο οποίο η οθόνη του
infotainment ανεβαίνει στις 10,25 ίντσες, ενώ υπάρχει και η ψηφιακή βοηθός Alexa – ενεργοποιείται λέγοντας «Hello
Volkswagen». Επίσης διατίθεται ένα εξελιγµένο ηχοσύστηµα
των 450 Watt και των 11 ηχείων της Harman Kardon, καθώς
και το σύστηµα ηµιαυτόνοµης οδήγησης Travel Assist που είναι
ενεργό µέχρι τα 210 χλµ./ώρα.
Άλλο ένα στοιχείο που δείχνει την αναβάθµιση του Golf είναι η
γκάµα των κινητήρων του, η οποία πρέπει να είναι η πιο ευρεία
στην κατηγορία. Κι αυτό γιατί στην πορεία θα καλύπτει όλες τις
πιθανές ανάγκες και προτιµήσεις. Η αρχή γίνεται µε τα συµβατικά σύνολα βενζίνης, τους ανανεωµένους TSI –τρικύλινδρος 1.0
TSI µε 90 και 110 ίππους, τετρακύλινδρος 1.5 TSI µε 130 και 150
ίππους– που συνδυάζονται αποκλειστικά µε χειροκίνητα κιβώτια 6 σχέσεων, και τους κινητήρες πετρελαίου Evo τελευταίας
γενιάς (2.0 TDI) µε διπλό ψεκασµό AdBlue, χαµηλότερους ρύπους και 110 ή 150 ίππους.
Από κει και πέρα υπάρχουν τρία ήπια υβριδικά σύνολα (MHEV)
τα οποία χαρακτηρίζονται ως eTSI, έχουν σύστηµα µίζας γεννήτριας µε ιµάντα και δευτερεύον ηλεκτρικό κύκλωµα 48 V, απόδοση 110 ίππων από 1.000 κυβικά και 130 ή 150 ίππων από
1.500 κυβικά. Και τα τρία συνδυάζονται αποκλειστικά µε αυτόµατο κιβώτιο DSG επτά σχέσεων. ∆ηλαδή, αν θέλετε αυτόµατο
κιβώτιο µε κινητήρα βενζίνης, η επιλογή που έχετε είναι οι eTSI
και µόνο.
Τέλος, υπάρχουν και δύο plug-in υβριδικές εκδόσεις, µε τον 1.4
TSΙ ηλεκτροκινητήρα και µπαταρία 13 kWh, ενώ η απόδοση είναι 204 ίπποι στη στάνταρ εκδοχή και 245 στην GTE.

Βάση του καινούργιου Golf είναι η τελευταία εξέλιξη του πλαισίου MQB, οι διαστάσεις του δεν έχουν ξεχειλώσει (µήκος 4,284
µέτρα), το µεταξόνιο εγγυάται τους ικανοποιητικούς χώρους
(πορτµπαγκάζ από 380 έως 1.237 λίτρα) και η σωστά ρυθµισµένη ανάρτηση τα καλά δυναµικά χαρακτηριστικά και την ασφαλή
οδική συµπεριφορά.
Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν στους δρόµους γύρω από το
Πόρτο στην Πορτογαλία, όπου οδήγησα τα καινούργιο Golf, που
οµολογουµένως είναι ένα πολύ ευχάριστο αυτοκίνητο, το οποίο,
αν το επιδιώξεις, πιέζοντάς το, µπορεί να αποδειχθεί και διασκεδαστικό, χωρίς σε καµία περίπτωση να φέρνει σε δύσκολη θέση
τον οδηγό του, ενώ σε σχέση µε την προηγούµενη γενιά το σύστηµα διεύθυνσής του έχει καλύτερη αίσθηση και µεγαλύτερη
ακρίβεια. Αναβαθµισµένη είναι και η άνεση, καθώς η ανάρτηση
απορροφά εξαιρετικά ακόµα και τις κοφτές εγκάρσιες ανωµαλίες.
Από τους κινητήρες που θα είναι ευθύς εξαρχής διαθέσιµοι, οδήγησα τον 1.5 TSΙ των 130 ίππων µε χειροκίνητο κιβώτιο και
αυτόν των 150 ίππων µε αυτόµατο. ∆ηλαδή τη συµβατική έκδοση και αυτήν µε την ήπια υβριδική υποβοήθηση. Σε καµία από
τις δύο περιπτώσεις ο τετρακύλινδρος turbo δεν πιέζεται να κινήσει το πεντάθυρο αµάξωµα, ενώ στη δεύτερη η ηλεκτρική υποβοήθηση πραγµατικά δίνει ένα επιπλέον boost στον κινητήρα,
όταν πραγµατικά το χρειάζεται.
Όπως έγραψα στην αρχή, το Golf έχει πίσω του µια µεγάλη παράδοση κι ένα συγκεκριµένο DNA που η 8η γενιά του το εξελίσσει ακόµα περισσότερο προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόκειται
για ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που… υπερθεµατίζει σε όλους
σχεδόν τους τοµείς και δείχνει πιο έτοιµο απ’ οποιοδήποτε άλλο
της κλάσης του, τόσο για το παρόν όσο και για το µέλλον.
Στην Ελλάδα θα είναι διαθέσιµο από τον Μάρτιο µε βασική έκδοση αυτή µε τον 1.0 TSI των 110 ίππων –αυτός των 90 δεν θα
εισαχθεί, όπως ούτε ο 2.0 TDi των 115 ίππων– και επίπεδο εξοπλισµού το µεσαίο, Life. Όσο για τις τιµές του, ενδεικτικά θα ξεκινούν από τα 22.000 ευρώ.
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Οι νέες, ήπια υβριδικές
εκδόσεις B4 & B5 του XC60
δείχνουν το µέλλον της Volvo
H Volvo είναι από τις εταιρείες που έχουν δηλώσει ευθύς εξαρχής την
προσήλωσή τους στον εξηλεκτρισό και πιστή σε αυτή τη λογική έχει
διευρύνει την γκάα των οντέλων της ε ηλεκτρική υποβοήθηση.
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Τ

ο ιδιαίτερα επιτυχηµένο
XC60, που είναι πρώτο
σε πωλήσεις µεταξύ
των premium µεσαίων SUV στην Ευρώπη,
όπως άλλωστε και το
XC90, είναι πλέον διαθέσιµο και µε τη νέα
γενιά κινητήρων πετρελαίου µε τον κωδικό B. Ως Β4 µε 197 ίππους και ως B5
µε 235 ίππους, πάντα από 2.000 κυβικά.
Οι καινούργιοι αυτοί κωδικοί σηµαίνουν
τον συνδυασµό των δύο ιδιαίτερα σύγχρονων και εξελιγµένων κινητήρων
diesel της γενιάς Drive E της Volvo µε ένα ήπιο υβριδικό σύστηµα. Αυτό στην
πράξη σηµαίνει πως κατ’ αρχάς έχει τη
δυνατότητα να ανακτά την ενέργεια που
απελευθερώνεται κατά το φρενάρισµα
και να την αποθηκεύει σε µια πρόσθετη
µπαταρία ιόντων λιθίου που βρίσκεται
στο πορτµπαγκάζ. Στη συνέχεια, και όταν
χρειάζεται, κυρίως κατά την εκκίνηση από στάση και στις ενδιάµεσες επιταχύνσεις, υπάρχει η δυνατότητα απόδοσης
της ενέργειας αυτής και της υποβοήθησης του κινητήρα πετρελαίου µε έως και
16 ίππους και έως 40 Nm.
Το όφελος από αυτό το boost είναι η µειωµένη κατανάλωση καυσίµου και κατά
συνέπεια οι πιο χαµηλές εκποµπές ρύπων, ενώ τα ήπια υβριδικά συστήµατα
συµβάλλουν και στις πιο οµαλές εκκινήσεις.
Πιο αναλυτικό το στάνταρ αυτόµατο και
τετρακίνητο XC60 Β4, στο οποίο ο δίλιτρος diesel αποδίδει 197 ίππους και 420
Nm, επιταχύνει από στάση έως το 100
χλµ./ώρα σε µόλις 8,3 δεύτερα (D4 µε
χειροκίνητο κιβώτιο: 8,8 δεύτερα) και η
τελική του ταχύτητα είναι 205 χλµ./ώρα.
Όσο για τη µέση κατανάλωσή του, κυµαίνεται κατά WLTP από 6,1 έως 7,2 λίτρα
για κάθε 100 χιλιόµετρα (εκποµπές CO2
από 159 έως 187 γρ./χλµ.).
Ίδιες τιµές µέσης κατανάλωσης, άρα και
εκποµπών ρύπων, παρουσιάζει και το
XC60 B5 των 235 ίππων –επίσης αυτόµατο και τετρακίνητο–, που φτάνει τα 220
χλµ./ώρα και ολοκληρώνει το 0-100
χλµ./ώρα σε 7,1 δεύτερα, τιµή εξαιρετική.
Οι κινητήρες µε το ήπιο υβριδικό σύστηµα, όµως, δεν είναι ο µόνος τοµέας στον
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οποίο το XC60 πρωτοπορεί τεχνολογικά.
Ταυτόχρονα διαθέτει µια µεγάλη γκάµα
από κορυφαία συστήµατα υποβοήθησης
του οδηγού, τα οποία είναι είτε στάνταρ
είτε προαιρετικά. Στην πρώτη κατηγορία
ανήκει το City Safety, που αποτρέπει πιθανές συγκρούσεις µε προπορευόµενα
οχήµατα, πεζούς, δικυκλιστές και µεγάλα
ζώα και συνοδεύεται από υποβοήθηση
τιµονιού, ενώ στη δεύτερη το σύστηµα
ηµιαυτόνοµης οδήγησης, παρουσία του
οποίου το µόνο που πρέπει να κάνει ο
οδηγός είναι να έχει απλώς τα χέρια του
στο τιµόνι.
Φυσικά υπάρχουν όλες οι δυνατότητες
διασύνδεσης smartphones, ενώ το
σύστηµα infotainment Sensus, µε τη
µεγάλη αλά tablet οθόνη αφής στην κεντρική κονσόλα µε το πολύ καλό και
εύχρηστο µενού, είναι από τα κορυφαία. Στα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία
εξοπλισµού που είναι διαθέσιµα για το
XC60 περιλαµβάνεται και το Clean
Zone, ένα σύστηµα κλιµατισµού τεσσάρων ζωνών, ένα high-end ηχοσύστηµα
της Bowers & Wilkins και βέβαια η
πνευµατική ανάρτηση, που αυξάνει το
επίπεδο άνεσης και αυξοµειώνει την
απόσταση από το έδαφος, η οποία είναι
κανονικά στα 216 χιλιοστά, τιµή ιδιαίτερα µεγάλη, που συµβάλλει στην πολύ
δυναµική εικόνα του XC60, αλλά και
στην off-road διάσταση του χαρακτήρα
του.
Ταυτόχρονα, το µεσαίο SUV της Volvo είναι ένα εξαιρετικό οικογενειακό µοντέλο,
µε µεγάλους χώρους για µέχρι και πέντε
επιβάτες και τις αποσκευές τους. Κι αυτό
γιατί το µέγεθος του πορτµπαγκάζ του
κυµαίνεται από τα 505 έως και τα 1.432
λίτρα, ενώ στην αύξηση της πρακτικότητας συµβάλλουν τόσο η ηλεκτρική πέµπτη πόρτα όσο και οι πολλές θέσεις για
µικροαντικείµενα.
Οι ήπια υβριδικές εκδόσεις –στην πορεία
θα είναι διαθέσιµα και τα αντίστοιχα σύνολα βενζίνης Β5 και B6–, που ξεκινούν
από τα 55.848 ευρώ, καθιστούν το XC60
µια ακόµα πιο ολοκληρωµένη και σύγχρονη πρόταση, αποδεικνύοντας και την
ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία που δίνει η
Volvo στην όσο το δυνατόν µικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα
αυτοκίνητά της.
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H νέα Mercedes-Benz GLA
ψήλωσε και έγινε πιο SUV
H καινούργια έκδοση του
ιδιαίτερα επιτυχη ένου
ικρού SUV της Mercedes θα
είναι διαθέσι η στη χώρα ας
από την ερχό ενη άνοιξη.

Μ

ετά από µια µακρά περίοδο αναµονής η
Mercedes παρουσίασε την καινούργια
GLA. Αυτή προσδιορίζεται ως πιο νεανική και σπορ σε σχέση µε την GLB, που
θα προηγηθεί, έστω λίγο, χρονικά, βασίζεται στο υπόβαθρο και στο στιλ των Α
και B-Class και θα κληθεί να αντιµετωπίσει µια πληθώρα
µοντέλων, που κυµαίνονται από το πιο µικρό Audi Q2 έως
την BMW X2.
Για τον σκοπό αυτόν η νέα GLA έχει ένα πιο ώριµο SUV
looκ, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ύψους κατά
10 εκατοστά (συνολικά στα 1,611 µέτρα), αλλά και του πλάτους, που έχει αυξηθεί κατά 30 χιλιοστά και φτάνει τα 1,834
µέτρα. Αντίθετα, το µήκος των 4,41 µέτρων είναι µικρότερο
κατά 1,4 εκατοστά σε σχέση µε το απερχόµενο µοντέλο.
Για το εσωτερικό η Mercedes αναφέρει σηµαντικά µεγαλύτερους χώρους, ειδικά για την απόσταση για τα γονάτων
όσων κάθονται πίσω, που έχει αυξηθεί κατά 11,6 εκατοστά.
Συγκριτικά µε την A-Class, τα εµπρός καθίσµατα είναι τοποθετηµένα κατά 14 εκατοστά πιο ψηλά, ενώ αυξηµένος σε

σχέση µε την προκάτοχό της είναι και ο αέρας (κατά 2,2 εκατοστά) για τα κεφάλια όσων κάθονται σε αυτά. Αντίθετα, αυτός
που αντιστοιχεί στους πίσω επιβάτες είναι ελάχιστα πιο µικρός,
κατά 6 χιλιοστά.
Μεγαλύτερο κατά 30 χιλιοστά είναι και τo µεταξόνιο, που πλέον
φτάνει τα 2.699 χιλιοστά, κάτι που έχει θετικό αντίκτυπο στους
χώρους για τους επιβάτες, αλλά και για τις αποσκευές – το
πορτµπαγκάζ έχει µεγαλώσει κατά 14 λίτρα, φτάνοντας σε σύνολο τα 435 λίτρα, ενώ πρακτικό στοιχείο είναι η δυνατότητα
µετακίνησης του πίσω καθίσµατος κατά 14 εκατοστά.
To ταµπλό δεν κρύβει καµία έκπληξη, αφού βασίζεται στη γνωστή πλέον MBUX φιλοσοφία, που ξεκινά από τις δύο οθόνες των
7 ιντσών και καταλήγει στην κορυφαία διαµόρφωση των 10,25
ιντσών. Πλήρης είναι η λίστα µε τα συστήµατα υποβοήθησης και
άνεσης, µε το πακέτο Driver Assistance να περιλαµβάνει τα
Active Distance Assist DISTRONIC, Active Steering Assist,
Active Speed Limit Assist, Evasive Steering Assist, Active Lane
Keeping Assist, Active Blind Spot Assist, Active Brake Assist µε
λειτουργία cross-traffic, το σύστηµα PRE-SAFE κ.ά.
Προς το παρόν η Mercedes ανακοινώνει δύο εκδόσεις κινητή-

ρων για την GLA. Η βασική GLA 200 εφοδιάζεται µε τον turbo
τετρακύλινδρο των 1,33 λίτρων που αποδίδει 163 ίππους και
250 Nm ροπής. Έχοντας ως στάνταρ το αυτόµατο κιβώτιο διπλού συµπλέκτη των 7 σχέσεων, χρειάζεται µόλις 8,7 δεύτερα
για το 0-100 χλµ./ώρα και έχει τελική 210 χλµ./ώρα.
Η κορυφαία για την ώρα Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC αποδίδει 306 ίππους και 400 Nm από έναν δίλιτρο τετρακύλινδρο βενζίνης που συνδυάζεται µε ένα κιβώτιο AMG Speedshift
µε 8 σχέσεις. Εδώ το 0-100 διαρκεί 5,1 δεύτερα, µε τελική ταχύτητα ηλεκτρονικά περιορισµένη στα 250 χλµ./ώρα. Αργότερα θα προστεθεί στην γκάµα η plug-in έκδοση GLA 250e EQ
Power, µε τον τετρακύλινδρο των 1.332 κυβικών και έναν ηλεκτροκινητήρα να αποδίδουν συνδυαστικά 220 ίππους και την
µπαταρία των 15,6 kWh να προσφέρει ηλεκτροκίνηση για 64
χιλιόµετρα.
Βάση της νέας GLA είναι το πλαίσιο MFA, µε αποτέλεσµα τα
µετατρόχια να έχουν µεγαλώσει κατά 4 εκατοστά και η απόσταση από το έδαφος κατά 9 χιλιοστά, φτάνοντας συνολικά τα
14,3 εκατοστά, ενώ στις τετρακίνητες εκδόσεις 4MATIC το πακέτο Off-Road θα είναι στάνταρ.

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
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Ο
TESLA

CYBERTRUCK
Αυτό είναι το πιο οµορφάσχηµο
αυτοκίνητο στον πλανήτη!
Ο δαιµόνιος µεγαλοµέτοχος της Tesla παρουσίασε πριν από µερικές ηµέρες
στο Λος Άντζελες το Cybertruck, ένα νέο ηλεκτρικό pickup, περίπου έτσι όπως
θα κυκλοφορήσει στους δρόµους.

Elon Musk σε ένα πράγµα έχει
πέσει σίγουρα µέσα λέγοντας
πως αυτό το αυτοκίνητο δεν θα
αρέσει σε όλους. Προσωπικά, θεωρώ πως θα αρέσει σε ελάχιστους, αφού η πλήρως αντισυµβατική και
τολµηρή σχεδίασή του σε κάνει να απορείς αν
πληρώθηκε κάποιος σχεδιαστής για να δηµιουργήσει αυτό το σπιρτόκουτο πάνω σε ρόδες.
Μάλιστα το Cybertruck δεν θα πρωταγωνιστήσει στο επόµενο «Blade Runner» ή στο
«Back to the future» αλλά θα κυκλοφορήσει
στη βορειοαµερικανική αγορά. Και κρίνοντας
από το τεράστιο µήκος των 5,885 µέτρων,
µάλλον είναι απίθανο να το δούµε να κυκλοφορεί στους δρόµους της Ευρώπης (τουλάχιστον όχι µε τη συχνότητα άλλων Tesla). Από
κει και πέρα, ο Musk δεν είπε κάτι για το εσωτερικό του και από τη µία φωτογραφία που
δόθηκε στη δηµοσιότητα βλέπουµε ένα εντελώς απέριττο ταµπλό µε µια 17άρα οθόνη στο
µέσο του και µια εξαθέσια διάταξη 3+3. Τα
πάντα είναι αντισυµβατικά και διαφορετικά
στο Cybertruck, ακόµα και το τιµόνι.
Είναι κατασκευασµένο από ένα σούπερ ανθεκτικό ατσάλι, που αντέχει ακόµα και σε χτυπήµατα µε σφυρί, ενώ σε επίδειξη που έκανε
ο Elon Musk πάνω στη σκηνή ανέφερε πως
είναι και θωρακισµένο για πυροβόλα διαµετρήµατος έως 9 χιλιοστών. Παράλληλα είπε
πως εξαιρετικά ανθεκτικά είναι και τα κρύσταλλά του, αν και η πράξη δεν τον δικαίωσε,
καθώς σε αντίστοιχη επίδειξη επί σκηνής
θρυµµατίστηκαν. Έτσι, η παρουσίαση ήταν ένα πραγµατικό φιάσκο, ξεσηκώνοντας θύελλα αρνητικών και ειρωνικών σχολίων στα
social media.
Ο Musk, κάνοντας διάφορους συσχετισµούς,
από το Ford F-150 (το δηµοφιλέστερο pickup
στις ΗΠΑ) έως την Porsche 911, µίλησε για
τρεις εκδόσεις, τη βασική µε έναν ηλεκτροκινητήρα, µία ενδιάµεση µε δύο και µία µε
τρεις. Η βασική Single Motor έχει αυτονοµία
400 χλµ., 0-96 χλµ./ώρα σε 6,5 δλ., ωφέλιµο
φορτίο 1.580 κιλών και κοστίζει από 39.900
δολάρια. Η τετρακίνητη Dual Motor έχει αυτονοµία 480 χλµ., 0-96 σε 4,5 δλ., τελική 193
χλµ./ώρα και κοστίζει από 49.900 δολάρια.
Θεωρητικά αυτές οι εκδόσεις θα είναι διαθέσιµες από τα τέλη του επόµενου έτους, ενώ
το 2022 θα λανσαριστεί και η κορυφαία Triple
Motor µε αυτονοµία 800 χλµ., 0-96 σε 2,9 δλ.,
τελική στα 209 χλµ./ώρα και τιµή από 69.900
δολάρια.

Το Cybertruck στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη πολύ δύσκολα θα κυκλοφορήσει το Cybertruck. Κι αυτό γιατί η Ε.Ε. διαθέτει
διαφορετικές προϋποθέσεις για την έκδοση
άδειας για την κυκλοφορία ενός µοντέλου
στον δρόµο. Ενώ στις ΗΠΑ οι κατασκευαστές
είναι αυτοί που πιστοποιούν τα οχήµατά τους,
εδώ έχουν λόγο κι άλλοι φορείς, όπως οι κυβερνήσεις και ανεξάρτητοι τεχνικοί φορείς
πιστοποίησης, π.χ. η TUV. Με αυτά κατά νου,
ο Stefan Teller, ειδικός ασφαλείας οχηµάτων
στο SGS-TUV Saar GmBH, δεν κρύβει τον
προβληµατισµό του για τη σχεδίαση του
Cybertruck.
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Εδώ να πούµε πως το ηλεκτρικό αυτό pickup
βρίσκεται ακόµα σε κατάσταση πρωτοτύπου,
µε την τελική έκδοση παραγωγής να µην έχει
παρουσιαστεί. Αυτή σίγουρα θα διαθέτει ορισµένες διαφοροποιήσεις, όπως εξωτερικούς
καθρέφτες, µικρότερους τροχούς και πιθανόν
λιγότερο προκλητικές ακµές. Έστω κι έτσι, όµως, θα είναι πολύ δύσκολο να περάσει τις
απαιτούµενες δοκιµές ασφάλειας.
«Το µπροστινό µέρος του οχήµατος δεν πρέπει
να είναι άκαµπτο. Ο προφυλακτήρας και το καπό θα πρέπει να µπορούν να απορροφούν ενέργεια, ώστε να προστατεύουν τους πεζούς»
είναι ένας πρώτος προβληµατισµός. Ένας δεύτερος έχει να κάνει µε τη γενικότερη ακαµψία
του συνόλου. Εάν τα πράγµατα είναι έτσι όπως
τα περιέγραψε στην παρουσίασή του ο Elon
Musk, τότε είναι πολύ πιθανό σε συνθήκες πρόσκρουσης ένα µεγάλο µέρος της ενέργειας να
περνάει στους επιβάτες, µε τους αερόσακους να
µην µπορούν να προσφέρουν καµία ουσιαστική
προστασία. Ο Teller καταλήγει πως εάν η Tesla
αποφασίσει να φέρει το µοντέλο στην Ευρώπη,
θα πρέπει να προχωρήσει σε µερικές «σοβαρές
µετατροπές στη βασική δοµή του».
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