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ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο ΣΙΣΕΜΑ χαιρετίζει τους συναδέλφους, που ένωσαν τη φωνή

τους με τους εκατοντάδες συνδικαλιστικούς και μαζικούς φο-

ρείς, για την επιτυχία του πανελλαδικού συλλαλητηρίου της

1ης του Νοέμβρη, στην Αθήνα. Χαιρετίζει τους πάνω από

100.000 εργάτες, ανέργους, αυτοαπασχολούμενους, νέους

και γυναίκες από τα λαϊκά στρώματα, φτωχούς αγρότες και

πρωτοπόρους καλλιτέχνες, που έφτιαξαν ένα πολυπληθές

εργατικό-λαϊκό ποτάμι που πλημμύρισε τους κεντρικούς δρό-

μους γύρω από το Σύνταγμα.

Με σύνθημα «Ώρα να ακουστεί η δική μας φωνή. Δε θα

ζήσουμε με τα ψίχουλα», έδωσαν έτσι την καλύτερη απάν-

τηση στο νέο και παλιό κυβερνητικό συνδικαλισμό, τους γνω-

στούς κύκλους και τις δυνάμεις που μίλαγαν για «κομματικό

συλλαλητήριο».

Η μεγάλη αυτή συγκέντρωση –όπως αναμενότανε - δεν

βρήκε παρά ελάχιστο χρόνο στα δελτία ειδήσεων, σε μια

ύστατη προσπάθεια να μειωθεί ο απόηχός του. Η προετοιμα-

σία του συλλαλητηρίου, όμως, είναι πια η καλύτερη παρακα-

ταθήκη για τις επόμενες κινητοποιήσεις, για το δυνάμωμα της

κοινωνικής συμμαχίας πανελλαδικά, κατά κλάδο ή περιοχή,

για την αποκάλυψη της αιτίας που γεννά τα βάσανα των λαϊ-

κών στρωμάτων, την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό του

κινήματος, τη γραμμή σύγκρουσης με τα επιχειρηματικά συμ-

φέροντα, την ΕΕ και τις κυβερνήσεις τους.

Συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά και με αγωνιστικό

πείσμα για την πανελλαδική απεργία στις 27 Νοέμβρη, μέρα

ψήφισης του προϋπολογισμού. Ενός αντιλαϊκού προϋπολογι-

σμού που καλεί το λαό για νέες θυσίες χωρίς ημερομηνία

λήξης.

Δεν βολευόμαστε με την «εγγυημένη φτώχεια», δεν «τσιμ-

πάμε» στην Ανάπτυξη που συνθλίβει τις μικρές επιχειρήσεις

και τους εργαζόμενους.

Με εκτίμηση

Μόφορης Γρηγόριος

ΣΙΣΕΜΑ 

Aγωνιστικό «παρών» στο Πανελλήνιο Συλλαλητήριο της 1ης Νοεμβρίου

Στο μεγαλειώδες πανελλαδικό συλλαλητήριο το Σάββατο 01-11-14 στο Σύνταγμα, έδωσαν αγωνιστικο «παρών»

οι συναδελφοι πισω απο το πανο του ΣΙΣΕΜΑ μαζι με τους χιλιάδες εργαζόμενους, άνεργους, φτωχοί αυτοα-

πασχολούμενοι και αγρότες, γυναίκες και νέοι από όλη τη χώρα. Ο ΣΙΣΕΜΑ εξέδωσε την παρακάτω ανακοί-

νωση:
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ΣΙΣΕΜΑ 

Σύσκεψη στα γραφεία του Συλλόγου

Κατάθεση στεφάνου στο Πολυτεχνείο

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του συλλόγου στις 20 Νοεμβρίου. 

Μετά το κάλεσμα του ΣΙΣΕΜΑ αρκετοί συνάδελφοι έδωσαν το παρών και συζητήθηκαν αρκετά θέματα, όπως

τα κατασχετήρια του ΚΕΑΟ για οφειλές των προς τα ταμεία και εφορίες, αλλά και για την απεργία στις 27 Νο-

εμβρίου.

Το Δ.Σ του ΣΙΣΕΜΑ και μέλη του, κατέθεσαν το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στεφάνι στο Πολυτεχνείο για να τιμήσουν

τον ηρωικό ξεσηκωμό στο Πολυτεχνείο το 1973 που αγωνίστηκαν ενάντια στην στρατιωτική δικτατορία που

προάσπιζε τα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών, των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ.  Συνεχίζουμε, δυναμώνουμε την πάλη

σε αντιμονοπωλιακή γραμμή για την ριζική ανατροπή του πιο βάρβαρου συστήματος που γνώρισε η ανθρωπό-

τητα. 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΣΙΣΕΜΑ 

Απεργιακό συλλαλητήριο 27ης Νοεμβρίου

Ο ΣΙΣΕΜΑ μαζί με τους συναδέλφους στο απεργιακό συλλαλητήριο την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου δώσανε το μή-

νυμα της κλιμάκωσης της πάλης. Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει. Σπάμε τα δεσμά της σύγχρονης σκλαβιάς.

Διεκδικούμε πάγωμα χρεών προς τον ΟΑΕΕ, καμία κατάσχεση α' κατοικίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφο-

ρών κατά 30% και δημόσια καθολική κοινωνική ασφάλιση. 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σεμινάρια Πετρελαιοκίνησης-Υβριδικά-Air ConditionΣεμινάρια Πετρελαιοκίνησης-Υβριδικά-Air Condition

Ο Σύλλογος μας στο προσεχές μέλλον 

θα πραγματοποιήσει δωρεάν σεμινάρια 

Υβριδικής Τεχνολογίας- Πετρελαιοκίνησης

& Air Condition. 

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να τα 

παρακολουθήσουν να επικοινωνήσουν άμεσα

στο τηλ. του Συλλόγου μας 210-52.25.233

για να δηλώσουν συμμετοχή





12 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014  

Η μεγάλη έκθεση του Αυτοκινήτου          και του Aftermarket! 

Mε εξαιρετική επιτυχία διεξήχθη η μεγάλη έκθεση του Αυτοκινήτου “AΥΤΟΚΙΝΗΣΗ CWM FX 2014”.

Μετά το Σαλόνι του Παρισιού, δεκάδες νέα μοντέλα έκαναν την επίσημη πρεμιέρα τους και στην ελληνική

αγορά. Οι φίλοι των τεσσάρων τροχών, που ξεπέρασαν τους 60.000, είχαν την ευκαιρία να τα θαυμάσουν

και να τα δουν από κοντά, από το Σάββατο 25 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 2 Νοεμβρίου  στην Αίθουσα

Ξιφασκίας (πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού).

➲AUDI, TT και A3 e-tron

➲BMW, σειρά 2 Active Tourer σειρά I και σειρά 3

➲MINI, 5θυρο και Countryman LCI

➲CITROEN, C1 (και στην ανοικτή έκδοση Airscape) και C4
Cactus

➲FORD, Ford Mondeo, Ford Focus και οι νέες εκδόσεις
Fiesta Red/Black Editions

➲NISSAN, Pulsar, Micra, Juke, Note, Qashqai, X-trail

➲OPEL, Opel Corsa, και Adam Rocks

➲PEUGEOT, νέο 108 ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς
& νέο 2008

➲JEEP, νέο Cherokee και νέο Renegade

➲SEAT, Leon 2.0 Cupra 280hp & 2.0 TDI FR 184hp

➲SKODA, νέο Yeti και πρώτη παρουσίαση της νέας Octavia
G-Tec (φυσικό αέριο/CNG)

➲SUBARU, XV crossover, FORESTER MY14, OUTBACK
MY14 & WRX STI MY15 1H παρουσίαση μετά το σαλόνι Πα-
ρισιού

➲VOLVO, V60 Plug-In Hybrid - νέοι κινητήρες Drive-E D4
και νέες εκδόσεις Ocean Race & Livstyl

➲VW, νέο Passat μετά το σαλόνι του Παρισιού

➲TOYOTA, νέο Aygo και νέο Yaris

➲RENAULT, νέο TWINGO μετά το σαλόνι του ΠαρισιούDacia
νέο Duster, νέο Sandero

Ειδικότερα οι Πανελλήνιες πρεμιέρες αφορούν τα μοντέλα:



Η μεγάλη έκθεση του Αυτοκινήτου          και του Aftermarket! 
25 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου στο Πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στον τομέα του After Market,
που έδωσε δυναμικό παρόν σε ξεχωριστή αίθουσα από τα νέα
μοντέλα, σε μια διοργάνωση που ξεπέρασε τους 60.000 επισκέπτες.
Με συμμετοχή αρκετών εκ των μεγαλυτέρων εταιριών του χώρου
(αναλυτική παρουσίαση στις επόμενες σελίδες) η «AUTOΚΙΝΗΣΗ
CWM FX 2014» αποτέλεσε την αφορμή μετά από αρκετό καιρό να
γίνουν ουσιαστικές επαφές και ενημέρωση για τα νέα προϊόντα,
ανταλλακτικά και αναλώσιμα, που σε καθημερινή βάση χρησιμο-
ποιούν οι επαγγελματίες, αλλά και για τομείς που απασχολούν
όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων, όπως τα εναλλακτικά καύσιμα. 

Συζητώντας με όλους τους εκθέτες, εκτός από τις επί μέρους ατέ-
λειες που κάθε νέα προσπάθεια έχει, καταγράφηκε απόλυτη ικα-
νοποίηση τόσο για την προσέλευση των επισκεπτών και τις επαφές
που πραγματοποιήθηκαν, όσο και για τη δομή της έκθεσης και τον
διαχωρισμό αντιπροσωπειών με after market.
Τέλος οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν στην πράξη
τα περισσότερα από τα νέα μοντέλα πίσω από το τιμόνι, πραγματο-
ποιώντας test drive, περιμετρικά της έκθεσης, σε προκαθορισμένη
διαδρομή, καθ’ όλη τη διάρκεια του 9ημέρου, σε ένα σύνολο περί-
που 5000 δοκιμών.

Τα είχε όλα!
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A3 e-tron

Η νέα plug-in εκδοχή που διαθέτει ηλεκτροκινητήρα
και βενζινοκινητήρα. Το Audi A3 e-tron είναι μια βεν-
ζινοκίνητη υβριδική plug-in έκδοση του A3 Sport-
back. Χρησιμοποιεί έναν κινητήρα 1.4 TSI 150 ίππων
κι ένα ηλεκτρικό μοτέρ τοποθετημένο ανάμεσα στον
κινητήρα και το κιβώτιο. Ο ηλεκτροκινητήρας παίζει
και το ρόλο μίζας για τον βενζινοκινητήρα και η κί-
νηση μεταδίδεται στους μπροστινούς τροχούς.

παρουσίαση νέων μοντέλων

2 Active
Tourer

Η νέα BMW Σσειρά 2 Active Tourer φέρνει τη λει-
τουργικότητα, την ευρυχωρία και την άνεση σε συν-
δυασμό με τη δυναμική συμπεριφορά, το στυύλ και
τη φινέτσα στην premium μικρή κατηγορία. Με
νέους τρικύλινδρους και τετρακύλινδρους κινητήρες
διαμορφώνουν μία οδηγική εμπειρία βασισμένη στις
σπορ επιδόσεις και την εξαιρετική απόδοση.

5-door

Το νέο Mini,  προσφέρει δύο επιπλέον πόρτες και πε-
ρισσότερο χώρο για επιβάτες και αποσκευές. Με το νέο
μέλος η οικογένεια Mini θα απαριθμεί συνολικά οκτώ
μέλη. Το 5θυρο μοντέλο έχει μεταξόνιο μεγαλύτερο κατά
72 χιλιοστά αυξάνοντας την ευρυχωρία των επιβατών
και όχι μόνο. Ο χώρος αποσκευών είναι τώρα περίπου
30% μεγαλύτερος από αυτόν του 3θυρου μοντέλου και
φτάνει στα 278 λίτρα. Επιπλέον, με την αναδίπλωση της
πλάτης των διαιρούμενων πίσω καθισμάτων ο χώρος
επιβατών μπορεί να φτάσει τα 941 λτ.

Το νέο Citroen  C4 Cactus, παρουσιάστηκε στην ελ-
ληνική αγορά με τιμές από τις 13.940 ευρώ με από-
συρση για κινητήρες βενζίνης και από τις 17.170
ευρώ με απόσυρση για κινητήρες diesel. Συγκεκρι-
μένα υπάρχει ο 1.2 PureTech 82, ο Euro 6 1.2
PureTech 82 ETG S&S, ο Euro 6 1.2 PureTech 110
S&S (διαθέσιμος το 4ο τρίμηνο του 2014), ο Euro 6
1.6 BlueHDi 100 STT και ο 1.6 e-HDi 90 ETG STT.

C1

H ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε το νέο C1 το
οποίο θα είναι διαθέσιμο τόσο σε τρίπορτο, σε πεντάπορτο
και σε Airscape έκδοση (με υφασμάτινη αναδιπλούμενη
οροφή) με τον υποψήφιο αγοραστή να μπορεί να επιλέξει
ανάμεσα σε 8 διαφορετικά χρώματα και 2 διχρωμίες για
το αμάξωμα. Στο εσωτερικό του υπάρχει διαθέσιμη μια
οθόνη αφής 7 ιντσών ενώ στον extra εξοπλισμό βρί-
σκουμε και πολυτέλειες όπως το keyless entry & start,
η κάμερα οπισθοπορείας και το hill-start assist.

C4 
CACTUS
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παρουσίαση νέων μοντέλων

FOCUS

Φρεσκαρίστηκε σε εμφάνιση, διαθέτει πλούσιο εξο-
πλισμό και άνεση για μια οικογένεια. Το νέο Ford Focus
κοστίζει στην ελληνική αγορά από 13.730 ευρώ – η
τιμή περιλαμβάνει το όφελος της απόσυρσης και την
έκπτωση της ελληνικής αντιπροσωπείας. Σαφώς, το
ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών θα στραφεί
και στον νέο 1.5 EcoBoost των 1.500 κυβικών που
αποδίδει 150 ίππους και προσφέρει εξαιρετικές επιδό-
σεις. Η τιμή εκκίνησης είναι στα 16.073 ευρώ. 

PULSAR

Η Nissan προσφέρει και στην ελληνική αγορά το
Pulsar, το πρωτοποριακό οικογενειακό χάτσμπακ,
μοντέλο της ιαπωνικής φίρμας, που προσφέρει
άπλετους χώρους, επιδόσεις, οικονομία καυσίμου
και πρωτοποριακές τεχνολογίες, τόσο για την άνεση
των επιβατών όσο και την ασφάλεια τους. 

CORSA

Το νέο Opel Corsa έκανε την εμφάνιση του στην έκ-
θεση. Το νέο μοντέλο προσφέρεται σε τρίθυρες και
πεντάθυρες εκδόσεις αμαξώματος, το Corsa είναι
αυτή τη στιγμή Νο4 στη μικρή κατηγορία  στη Δυτική
Ευρώπη. Η κομψή, πέμπτη γενιά Corsa διαθέτει
φρέσκια εμφάνιση και προσφέρει μία αναβαθμι-
σμένη οδηγική εμπειρία με νέο πλαίσιο και βελτιστο-
ποιημένο σύστημα διεύθυνσης.

CHEROKEE

Το νεοφερμένο Jeep Cherokee διαθέτει νέα εμφάνιση πιο πλού-
σιο εξοπλισμό και έναν ιδιαίτερα οικονομικό κινητήρα. Προσφέ-
ρεται στην ελληνική αγορά με τιμή από 39.900 ευρώ. Στην τιμή
του συμπεριλαμβάνεται το όφελος της απόσυρσης και ο εξοπλι-
σμός του είναι ιδιαίτερα πλούσιος.  Περιλαμβάνει αισθητήρες
παρκαρίσματος, cruise control, οθόνη αφής 5″, διζωνικό κλιμα-
τισμό, δερμάτινο τιμόνι. κ.α.  Κάτω από το καπό του νέου τετρα-
κίνητου μοντέλου δεσπόζει ένας 2,0λιτρος turbo ντίζελ κινητήρας
απόδοσης 140 ίππων με 350 Nm ροπής, που συνδυάζεται με
ένα 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο. Έχει μέση κατανάλωση 5,3
λίτρα/100 χλμ και εκπέμπει 139 γρ/χλμ CO2. 

108

Το Peugeot 108 προσφέρεται και στην ελληνική αγορά .Το
μικρό μοντελάκι της γαλλικής φίρμα απέκτησε νέα εμφάνιση,
οικονομικά μοτέρ και πιο άνετο εσωτερικό με πλούσιο εξο-
πλισμό. Κυκλοφορεί σε τρίθυρο και πεντάθυρο αμάξωμα,
ενώ υπάρχει και μια έκδοση με την ονομασία Tοp που δια-
θέτει ηλεκτρικά συρόμενη υφασμάτινη οροφή. Το νέο μοντέλο
έχει μήκος 3,47 μέτρα με τον χώρο αποσκευών να βρίσκεται
στα 180 λίτρα – στην έκδοση με την ρεζέρβα ( με το κιτ επι-
σκευής ελαστικών ο χώρος αποσκευών είναι στα 196 λίτρα).
Όλες οι εκδόσεις έχουν έξι αερόσακους. 
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παρουσίαση νέων μοντέλων

Οι νέες ŠKODA Octavia G-TEC &Octavia Combi G-TEC έκαναν πρε-
μιέρα στην Ελληνική αγορά πλαισιώνοντας το Citigo CNG.   Η νέα
ŠKODA Octavia G-TEC εξοπλίζεται με κινητήρα 1.4 TSI απόδοσης
110hp, ο οποίος λειτουργεί με φυσικό αέριο (CNG) και εναλλακτικά
με αμόλυβδη βενζίνη. Οι επιδόσεις της G-TEC εντυπωσιάζουν
καθώς με αποκλειστική χρήση CNG η αυτονομία φτάνει τα 410 km
με ένα και μόνο ανεφοδιασμό με την κατανάλωση να βρίσκεται στα
3,5 kg/100 km. Με τιμή CNG στα 0,971€/kg το κόστος χρήσης με-
ταφράζεται σε μόλις 3,4 €/100 km.  Στην λειτουργία με αμόλυβδη
η αυτονομία αγγίζει τα 920 km και συνολικά, η Octavia G-TEC μπο-
ρεί να διανύσει έως και 1.330 km με ένα πλήρη ανεφοδιασμό!

V60
Plug-In Hybrid 

Πρόκειται για ένα οικογενειακό μοντέλο που θα μπορεί να κι-
νείται με ηλεκτροκίνηση, ή υβριδικά (ντίζελ και ηλεκτροκινη-
τήρα), ή και μόνο με τον ντιζελοκινητήρα!  Συγκεκριμέναθα
μπορεί να κινείται μόνο με τον ηλεκτροκινητήρα για τουλάχι-
στον 50 χιλιόμετρα!  Εδώ, οι εκπομπές ρύπων CO2 είναι μη-
δενικές. Η δεύτερη μορφή κίνησης είναι η υβριδική (
συνδυασμός ηλεκτροκινητήρα και πετρελαιοκινητήρα) με το
εργοστάσιο να υπόσχεται μέση κατανάλωση καυσίμου τα 1.8
λίτρα/100χλμ. Και τέλος υπάρχει και η λειτουργία μόνο με τον
βενζινοκινητήρα των 2.4 λίτρων που αποδίδει 215 ίππους και
υπόσχεται εξαιρετική ροπή για άφθονα γκάζια. 

PASSAT

Το νέο, οικογενειακό μοντέλο προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις
εξοπλισμού - Trendline, Comfortline και Highline – με μοτέρ
από 1.400 έως και 2.000 κ.εκ. με απόδοση από 125 έως και 240
ίππους! Tο νέο Passat μπορεί να αποκτηθεί από 21.400 ευρώ
ή 20.440 ευρώ με το όφελος απόσυρσης. Η συγκεκριμένη τιμή
αφορά την έκδοση 1.4 TSI με τους 125 ίππους. Σε ντίζελ εκδό-
σεις, το εργοστάσιο προσφέρει το Passat με κινητήρες 1.6 TDi
με 120 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο. Η πιο προσιτή ντίζελ
έκδοση κοστίζει από 14.600 ευρώ – ή 23.170 ευρώ στην περί-
πτωση της απόσυρσης παλαιού οχήματος. 

TWINGO

Το νέο Renault Twingo κοστίζει στην ελληνική αγορά από
10.230 ευρώ ή 9.490 ευρώ στην περίπτωση που χρησι-
μοποιηθεί το όφελος της απόσυρσης. 
Το μοντέρνο εσωτερικό του μπορεί να φιλοξενήσει έως
και τέσσερις επιβάτες. Επίσης, στον χώρο αποσκευών
μπορούν να φορτωθούν αντικείμενα μήκους μέχρι και
2,31 μέτρων, αρκεί να αναδιπλωθούν τα καθίσματα. Ο
χώρος αποσκευών είναι 188 λίτρων - ρυθμίζοντας την
πλάτη των πίσω καθισμάτων σε πιο όρθια θέση η χωρη-
τικότητα αυξάνεται στα 219 λίτρα. 

AYGO

Το νέο Aygo διαθέτει μοντέρνα σχεδίαση, πιο πλούσιο εξο-
πλιστικά εσωτερικό και μοτέρ 1 λίτρου με 69 ίππους. ξεκινά
από τις 9.446 ευρώ (με απόσυρση) και με εξοπλισμό που πε-
ριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα και σύγχρονα μέσα ασφαλείας,
αλλά με ελλείψεις σε βασικά στοιχεία ανέσεων. Πιο αναλυ-
τικά, η αρχική έκδοση x-Cool περιλαμβάνει σύστημα ελέγχου
ευστάθειας VSC, 6 αερόσακους, ραδιόφωνο με 2 ηχεία και
air condition, ωστόσο τα ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, οι ηλε-
κτρομαγνητικές κλειδαριές και το κεντρικό κλείδωμα με τη-
λεχειρισμό ανήκουν στην αμέσως επόμενη έκδοση x-City. 

OCTAVIA
G-TEC
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3M 
HELLAS ΜΟΝ.ΕΠΕ

Εμπορία Προϊόντων  3Μ
]

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ελαστικά-Ζάντες  Αυτοκινήτων

] ERGOMOTOR
Service Αυτοκινήτων

]

ΑΝΙP INJECTION
SERVICES
Διαγνωστικά Μηχανήματα &

Συστήματα Υγραεριοκίνησης

[

AUTO ZOGRAFOS
Μπαταρίες Αυτοκινήτου

]

ΓΑΛΟΥΝΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εμπόριο Λιπαντικών- 

Ανταλλακτικών

[

παρουσίαση εκθετών
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EUROPE GAS

Συστήματα Υγραεριοκίνησης
]

ΜΟΤUL
XAMΠΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ]

Εμπόριο Ελαστικών Ζαντών
[

ΛΑΓΙΑ ΑΦΟΙ ΟΕ

Εμπορία Ειδών Αυτοκινήτου
]

ΛΟΞΑΣ ΠΑΝ. ΟΕ

Εξοπλισμοί Συνεργείων- 

Βουλκανιζατέρ- Φανοβαφείων

[

παρουσίαση εκθετών

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΦΩΤΗΣ

Λιπαντικά - Είδη εξοπλισμού &

συντήρησης αυτοκινήτου





ΜΩΡΕΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
& ΣΙΑ ΕΠΕ

Εξοπλισμοί Συνεργείων- 

Βουλκανιζατέρ- Φανοβαφείων

]

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΤΗ ΑΦΟΙ
Εμπόριο- Εισαγωγές 

Ανταλλακτικών Αυτοκινήτου
]

ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΕΒΕ

Εμπορία ειδών αυτοκινήτου
[

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Ε.Ε.

Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου
]

VOULIS
BOΥΛΗΣ ΓΕΔΕΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ

Χημικά “VOULIS”
[
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παρουσίαση εκθετών



VOULIS
BOΥΛΗΣ ΓΕΔΕΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ
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Ανακατασκευή 
ενός υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης

Απίστευτο κι όμως αληθινό... 
Ένα παλαιό ανταλλακτικό μπορεί να μεταμορφωθεί με λίγες τσιμούχες και ένα μικρό κομμάτι

χειροτεχνίας! Τελικά, τίποτα δεν πάει χαμένο…

| TEXNIKO ΘΕΜΑ |

Kείμενο: 
Carlos Panzieri          

Φωτογραφίες: 
EMMETEC’s database

Είναι το πιο παραδοσιακό σύστημα διεύθυνσης. Το υδραυλικό σύ-
στημα επιτυγχάνει σύνδεση με την μπάρα του τιμονιού, η οποία
καταλήγει σε ένα γρανάζι – και μαζί και ένα οδοντωτό έδρανο. 
Από τη στιγμή που τα αυτοκίνητα έγιναν βαρύτερα, έπρεπε να χρη-
σιμοποιηθεί ένα σύστημα που θα έκανε τη ζωή των οδηγών πιο
εύκολη. Η λύση ήταν ένα σερβο-σύστημα.
Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα είναι το εξής: η αντλία λαδιού ρου-
φάει το λάδι από το ντεπόζιτο και το σπρώχνει στο περίβλημα του
γραναζιού. Το γρανάζι αντιδρά με το έδρανο, αλλά λειτουργεί και
ως διανομέας, λόγω του ότι χειρίζεται μία βαλβίδα που περιβάλ-
λεται μέσα του, διανέμοντάς το, αναλόγως της κατεύθυνσης του

περιβλήματος του διανομέα. Το μεγαλύτερο ποσοστό του λαδιού,
επιστρέφει στο ντεπόζιτο χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί, διότι η
αποδοτικότητα του συστήματος δεν είναι επαρκής και γι’αυτό έχει
αντικατασταθεί από το σύστημα EPS.
Το λάδι χάνει τις φυσικές και χημικές του ιδιότητες και γι’αυτό τα
αναλώσιμα εξαρτήματα που βασίζονται στην καλή ποιότητά του,
μειώνουν την αποδοτικότητά τους και στον περιοδικό έλεγχο, πι-
θανώς θα χρειαστούν αντικατάσταση.
Το θέμα όμως είναι το εξής: αν ο παλιός πυρήνας είναι επισκευά-
σιμος, για ποιο λόγο το συνεργείο να τον πετάξει και να βάλει και-
νούριο; Γιατί να μην επανακατασκευαστεί;
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Κάθε τι που αφαιρείτε θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι θα τα επαναπροσαρμόσετε   με τον ίδιο - ακριβή τρόπο. 

ΤοΤο υδραυλικό τιμόνι, όπως και κάθε άλλο
υδραυλικό εξάρτημα, χρειάζεται απόλυτη κα-
θαριότητα. Για την συντήρηση του χρειάζεται
το εξής: να αφαιρέσετε το λάδι και να το κα-
θαρίσετε με ζεστό καθαριστικό. Έπειτα να  το
στεγνώσετε με πεπιεσμένο αέρα μέσα αφαι-
ρώντας τα τελευταία κατάλοιπα (εικόνα 02).

1
εικόνα 02

εικόνα 03 εικόνα 04 εικόνα 05

Για να κάνετε μια τέλεια δουλειά, θα ήταν κα-
λύτερα να κάνετε την προεργασία σε ένα
πάγκο εργασίας, για να καθαρίσετε το κάθε
μέρος, και στη συνέχεια να τα μετακινήσετε
σε ένα δεύτερο πάγκο εργασίας που πρέπει
να λάμπει σαν καθρέφτης.

2

Αποσύνδεση

| TEXNIKO ΘΕΜΑ |

Με μια πένσα αφαιρέστε τον
δακτύλιο του διανομέα (εικόνα
03).
Αφαιρέστε το καπάκι (εικόνα
04) που καλύπτει το έμβολο με
προσοχή και αφαιρέστε τα γρέ-
ζια με πεπιεσμένο αέρα η κά-
ποιο πανί . 
Στη συνέχεια, αφαιρέστε το ελα-
τήριο και το έμβολο (εικόνα 05) 
Και ελέγξτε αν έχει φθαρεί.
Είναι πιθανόν να χρειαστείτε
έναν τόρνο για την επισκευή
του. 

Η συντήρηση του είναι μια εύκολη διαδικασία, που αναλύεται από τον κ. Fidel Pardo αρκεί να τηρείτε τα παρακάτω: 
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εικόνα 06

εικόνα 09

εικόνα 07 εικόνα 08

εικόνα 10

| TEXNIKO ΘΕΜΑ |

εικόνα 11 εικόνα 12
Με ένα κατσαβίδι η ένα καλέμι μυ-
τερό πλακέ, αφαιρέστε το καπάκι
που καλύπτει το ρουλεμάν του
διανομέα (εικόνα 06).
Αφαιρέστε το μπουλόνι του διανο-
μέα (εικόνα 07) 
Με ένα μαλακό σφυρί αφαιρέστε
το διανομέα (εικόνα 08). Έπειτα
αφαιρέστε τους βραχίονες. Με ένα
μυτοτσίμπιδο (εικόνα 09), γυρίστε
το σφραγιστικό ρουλεμάν του
άξονα.
Με ένα μαλακό σφυρί αφαιρέσετε
το ανταλλακτικό-ράβδο της εικό-
νας (εικόνα 10). 
Με ένα αντικείμενο σε σχήμα κυ-
λίνδρου κωδικός PTFE, χτυπήστε
ελαφρά το εξωτερικό δαχτυλίδι,
αφαιρέστε το έδρανο του διανομέα
(εικόνα 11) και έπειτα αφαιρέστε το
δακτύλιο του διανομέα με την δεύ-
τερη τσιμούχα λαδιού (εικόνα 12).
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εικόνα 13 εικόνα 14 εικόνα 15

| TEXNIKO ΘΕΜΑ |

Συναρμολόγηση
εικόνα 18 εικόνα 19 εικόνα 20 εικόνα 21

Αφαιρέστε τους 4 δακτυλίους από τον διανομέα (εικόνα 18),
χρησιμοποιώντας τα ειδικά εργαλεία (σετ Ζ-20001 και Ζ-
20007)  και όχι ένα οποιοδήποτε κατσαβίδι γιατί μπορεί να
καταστρέψει τα περιβλήματα.
Τοποθετήστε τους νέους δακτυλίους.
Δεδομένου ότι οι δακτύλιοι δεν είναι ελαστικοί, πρέπει να ει-
σαχθούν με ένα ειδικό  εργαλείο συναρμολογήσεως όπως
αυτά της σειράς Z-09060 / Ζ-09062. Εάν παραμορφωθεί κατά

την τοποθέτηση τότε πρέπει να φτιαχτούν μέσα σε ένα χρο-
νικό διάστημα περίπου 10λεπτων με το ειδικό εργαλείο  Ζ-
09050/09064  (εικόνα 19).
Στη συνέχεια, αντικαταστήστε τον δακτύλιο και το PTFE-δα-
χτυλίδι από το έμβολο (εικόνα 20) 
Το PTFE δαχτυλίδι, μπορεί να τοποθετηθεί επίσης με το χέρι,
χρησιμοποιώντας το κατάλληλο θηλυκό εργαλείο συναρμο-
λογήσεως (εικόνα 21).

Με ένα αφαιρετικό εργαλείο τσιμούχας , αφαιρέστε την κύρια τσιμούχα λαδιού από το σώμα (εικόνα 13)
Ελέγξτε το εσωτερικό του σώματος (εικόνα 14) και σε περίπτωση που υπάρχουν τυχόν γρατσουνιές ή υπερβολικές φθορές,
ειδικά στη μέση, όπου το έμβολο λειτουργεί πιο συχνά, απορρίψτε το. Χρησιμοποιώντας μια διόπτρα, όπως το εργαλείο με
κωδικό Z-19001, θα είναι δυνατόν να ελεγχθεί οποιαδήποτε γωνία του σκελετού.
Βάλτε τη ράβδο στον τόρνο και ελέγξτε αν είναι σε ευθεία (και γυαλίστε με ελαφρύ χαρτί - γυαλόχαρτο μέχρι να διώξετε υπο-
λείμματα της οξείδωσης.
Ελέγξτε την περόνη και το περίβλημά του μέσα στο διανομέα για τυχόν ακαθαρσίες η φθορές (εικόνα 15). 





34 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014  

| TEXNIKO ΘΕΜΑ |

εικόνα 22 εικόνα 23

εικόνα 27

εικόνα 28

εικόνα 24

εικόνα 25

εικόνα 26

Εάν προηγουμένως αφαιρεθούν, προσαρμόστε τους
σωλήνες από χάλυβα που συνδέει το περίβλημα του
διανομέα με τον σκελετό, αλλάζοντας τις ροδέλες χαλ-
κού. 
Εάν ο δακτύλιος από το διανομέα είναι σε καλή κατά-
σταση, τότε θα μπορεί να τοποθετηθεί και πάλι (εικόνα
22) 
Τοποθετήστε το νέο διανομέα , χρησιμοποιώντας ένα
διαμορφωμένο κύλινδρο PTFE.
Τοποθετήστε τον διανομέα, χτυπώντας με ένα μεταλλικό
κύλινδρο μόνο στην εξωτερική πλευρά (εικόνα 23).
Τοποθετήστε το σώμα της τσιμούχας λαδιού (εικόνα 24)
με το κατάλληλο εργαλείο Ζ-09700. 
Χρησιμοποιήστε έναν  λεπτό σωλήνα (εικόνα 25), όπως
το Ζ-09560, για να εφαρμόσετε την οδοντωτή ράβδο στο
σώμα χωρίς απώλειες.
Συνδέστε την οδοντωτή ράβδο με τον σωλήνα στο
σώμα και στο τέλος απομακρύνεται τον λεπτό προστα-
τευτικό σωλήνα (εικόνα 26). 
Αντικαταστήσετε τα δαχτυλίδια από το κουζινέτο και το-
ποθετήστε το μέσα στη θήκη (εικόνα 27).
Τοποθετήστε τους βραχίονες   (εικόνα 28) .
Τέλος, τοποθετήστε τις τσιμούχες, την περιστρεφόμενη
βάση, το πιστόνι, τα ελατήρια και  βιδώστε το καπάκι.





ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το BMW Group ετοιμάζεται να αξιοποιήσει περαιτέρω τα και-
νοτόμα και επαναστατικά οχήματα BMW i με plug-in υβριδικές
εκδόσεις των βασικών μοντέλων της μάρκας. Στο Miramas της
Γαλλίας, θα παρουσιάσει ένα plug-in υβριδικό πρωτότυπο της
BMW Σειράς 3 και μία νέα γενιά υβριδικών πρωτοτύπων οχη-
μάτων με τεχνολογία ήδη γνωστή από τα μοντέλα BMW i. Μα-
κροπρόθεσμα, το BMW Group σχεδιάζει να προσφέρει plug-in
υβριδικές εκδόσεις όλων των βασικών μοντέλων του.
Τα plug-in υβριδικά μοντέλα που θα παρουσιαστούν στο Mira-
mas εφοδιάζονται με έναν πολύ αποδοτικό κινητήρα εσωτερι-
κής καύσης και έναν ηλεκτροκινητήρα που αντλεί ενέργεια από
μία εξωτερικά επαναφορτιζόμενη μπαταρία υψηλής τάσης. Οι
σύντομες διαδρομές πόλης και οι καθημερινές μετακινήσεις
μπορούν να εξυπηρετούνται μόνο με ηλεκτρική ισχύ. Σε πιο

μακρινά ταξίδια, το όχημα θα λειτουργεί συνήθως με τη συνερ-
γασία και των δύο συστημάτων (“combined mode”).
Η πρωτότυπη, plug-in υβριδική BMW Σειρά 3 συνδυάζει ένα

τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα με ηλεκτροκινητήρα. Ο κινη-
τήρας εσωτερικής καύσης βασίζεται στον τετρακύλινδρο βεν-
ζινοκινητήρα TwinPower Turbo που έχει ήδη αναδειχτεί δύο
φορές ‘Διεθνής Κινητήρας της Χρονιάς’ - “International Engine
of the Year”.
Ο ηλεκτροκινητήρας και τα ηλεκτρονικά ισχύος βασίζονται στην
τεχνολογία BMW eDrive που χρησιμοποιείται στα BMW i3 και
BMW i8. Η μπαταρία ιόντων λιθίου του πρωτοτύπου, συμπερι-
λαμβανομένου του συστήματος διαχείρισης της μπαταρίας και
του ισχυρού άμεσου συστήματος ψύξης, βασίζονται ομοίως
στην εμπειρία και τεχνογνωσία του BMW i.
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Επίθεση με plug-in υβριδικές εκδόσεις
Υβριδικά με εκτεταμένες δυνατότητες ηλεκτροκίνησης



BMW plug-in hybrid e-drive

Υβριδικά με εκτεταμένες 
δυνατότητες ηλεκτροκίνησης

Με τη συνεχή εξέλιξη και βελτίωση των υβριδικών

συστημάτων κίνησης στο πλαίσιο του EfficientDy-

namics, στόχος είναι η μεγιστοποίηση του χρόνου

λειτουργίας των αυτοκινήτων στο ηλεκτρικό πρό-

γραμμα. Για να μπορεί αυτή η αυξημένη ηλεκτρική

αυτονομία να συμβαδίζει με τις δυναμικές επιδόσεις

BMW, την καθημερινή πρακτικότητα και τις μέγιστες

δυνατότητες σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, τα

μελλοντικά υβριδικά μοντέλα του BMW Group θα

είναι σε μεγάλο βαθμό ηλεκτροκίνητα. Ισχυρότεροι

ηλεκτροκινητήρες και μπαταρίες με διπλάσια χωρη-

τικότητα από τις σημερινές εκδόσεις, είναι από τα

αξιοσημείωτα στοιχεία της τεχνολογίας Power

eDrive.

Τα συστήματα κίνησης που θα χρησιμοποιούνται σε

αυτά τα μελλοντικά υβριδικά συστήματα θα προσφέ-

ρουν συνδυασμένη ισχύ πάνω από 500 kW. Επίσης,

η χωρητικότητα των μπαταριών ιόντων λιθίου –

μέχρι 20 κιλοβατώρες – θα είναι πολύ μεγαλύτερη

των σημερινών υβριδικών συστημάτων. Σε συνδυα-

σμό με μία πλήρως ηλεκτρική αυτονομία μέχρι 100

km, αυτό θα κάνει εφικτή τη λειτουργία με μηδενικές

εκπομπές ρύπων στο ηλεκτρικό πρόγραμμα σε όλες

σχεδόν τις καθημερινές διαδρομές.
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HYDROGEN CARS

Το μέλλον είναι εδώ για τα υδρογονοκί-
νητα αυτοκίνητα που θα αποτελέσουν άλλη μια

οικολογική πρόταση μετακίνησης (μετά τα ηλεκτρικά
και τα υβριδικά) για την επόμενη δεκαετία. Ήδη μερικές εται-

ρείες κάνουν τις πρώτες τους «πρόβες», όπως για παράδειγμα η
Audi που παρουσίασε το A7 Sportback h-tron. Η Toyota έχει ήδη έτοιμο το

Mirai (θα χρησιμοποιεί υδρογόνο για την παραγωγή ηλεκτρισμού), που θα προσεδα-
φιστεί κατά πάσα πιθανότητα και στην ευρωπαϊκή αγορά στα τέλη του 2015. 

Aυτοκίνητα που καίνε ...νεράκι!



Το υδρογόνο μπαίνει στα σχέδια των αυτοκινητο-
βιομηχανιών και αυτό διακρίνεται και από τις πα-
ρουσιάσεις νέων – κόνσεπτ μοντέλων στις
πρόσφατες εκθέσεις αυτοκινήτων. Όπως για πα-
ράδειγμα η Audi, η οποία παρουσίασε στην  έκθεση
αυτοκινήτου του Λος Άντζελες μια ειδική έκδοση
του Audi A7, που θα φέρει κυψέλες υδρογόνου.
Πρόκειται για το νέο Audi A7 Sportback h-tron, το
οποία θα έχει κάτω από το καπό του μια πρωτοπο-
ριακή τεχνολογία που θα βασίζεται στις κυψέλες
καυσίμου υδρογόνου. Το νέο μοντέλο έχει μέση
κατανάλωση 1 κιλό υδρογόνου/100χλμ – ισοδυνα-
μεί με 3,7 λίτρα βενζίνης – και θα φέρει δεξαμενή

υδρογόνου, η οποία θα φουλάρει με 5 κιλά. Το νέο
μοντέλο θα εκπέμπει στο περιβάλλον μερικές στα-
γόνες νερό! Το τετρακίνητο μοντέλο θα διαθέτει –
εναλλακτικά με τις κυψέλες υδρογόνου – και ένα
ηλεκτρικό σύστημα που θα του προσφέρει άφθονη
ηλεκτρική ενέργεια, ικανή για κινεί το Audi A7
Sportback h-tron quattro για 50 ακόμα χιλιόμετρα.
Συνολικά, η αυτονομία του με την χρήση του υδρο-
γόνου αγγίζει τα 500 χιλιόμετρα. Η ισχύ του μοντέ-
λου θα αγγίζει τους 231 ίππους. Εξαιρετικές θα
είναι και οι επιδόσεις του, όπου τα τα 0 στα 100
χλμ./ώρα πραγματοποιούνται σε 7,9 δλ. Ενώ η τε-
λική ταχύτητα φτάνει τα 180 χλμ./ώρα. 

HYDROGEN CARS
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Πολύ πιο κοντά στην παραγωγή είναι το νέο Toyota Mirai.
Το νέο πρωτοποριακό μοντέλο αναμένεται να ξεκινήσει σε
περιορισμένο αριθμό οχημάτων την εμπορική του καριέρα
στην Ιαπωνία. Θα χρησιμοποιεί υδρογόνο για την παρα-
γωγή ηλεκτρισμού και θα κινείται με μηδενικές εκπομπές
ρύπων. Συγκεκριμένα, το ιαπωνικό μοντέλο θα συνδυάζει
την υβριδική τεχνολογία με τις κυψέλες καυσίμου. Οι επι-

δόσεις του θα είναι εφάμιλλες με αυτές των ηλεκτρικών
οχημάτων ( εξαιρετική ροπή και τελική ταχύτητα). Η αυτο-
νομία του θα διαρκεί 3 λεπτά .Το νέο μοντέλο θα αποδίδει
115 ίππους. Οι πωλήσεις του μοντέλου είναι πολύ πιθανόν
να ξεκινήσουν το 2015 και σε επιλεγμένες αγορές της Ευ-
ρώπης και όπου υπάρχουν σταθμοί ανεφοδιασμού με
υδρογόνο.   

Daimler και BMW γλυκοκοιτάζουν το υδρογόνο
Τον δρόμο των υδρογονοκίνητων μοντέλων θα πάρουν στο μέλλον και ο όμιλος Daimler. Ο

γερμανικός όμιλος – σε συνεργασία με την Ford και την Renault-Nissan  - θα αναπτύξει
συστήματα κυψελών καυσίμου, ενώ τα πρώτα τους μοντέλα αναμένεται να παρου-

σιάστουν έως το 2017 . Θα είναι μαζικής παραγωγής. Αλλά και η BMW με την
Toyota αναμένεται στο μέλλον να  συνεργαστούν πάνω στην εξέλιξη συστή-

ματος κυψελών καυσίμων ( που θα διαθέτει δεξαμενή υδρογόνου). 

HYDROGEN CARS

Μηδέν εκπομπές ρύπων, γκάζια στο φουλ! 



Πολύ πιο κοντά στην παραγωγή είναι το νέο Toyota Mirai.
Το νέο πρωτοποριακό μοντέλο αναμένεται να ξεκινήσει σε
περιορισμένο αριθμό οχημάτων την εμπορική του καριέρα
στην Ιαπωνία. Θα χρησιμοποιεί υδρογόνο για την παρα-
γωγή ηλεκτρισμού και θα κινείται με μηδενικές εκπομπές
ρύπων. Συγκεκριμένα, το ιαπωνικό μοντέλο θα συνδυάζει
την υβριδική τεχνολογία με τις κυψέλες καυσίμου. Οι επι-

δόσεις του θα είναι εφάμιλλες με αυτές των ηλεκτρικών
οχημάτων ( εξαιρετική ροπή και τελική ταχύτητα). Η αυτο-
νομία του θα διαρκεί 3 λεπτά .Το νέο μοντέλο θα αποδίδει
115 ίππους. Οι πωλήσεις του μοντέλου είναι πολύ πιθανόν
να ξεκινήσουν το 2015 και σε επιλεγμένες αγορές της Ευ-
ρώπης και όπου υπάρχουν σταθμοί ανεφοδιασμού με
υδρογόνο.   
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Η Επιχειρηματική Μονάδα της DENSO Europe B.V.

αφιερωμένη στο Aftermarket και στις Βιομηχανικές

Λύσεις, ανακοίνωσε την προσθήκη δύο νέων Αντλιών

Καυσίμου στη γκάμα της, καλύπτοντας έτσι το Toyota

Prius και το Toyota Land Cruiser.

Μέρος του συνεχώς διευρυνόμενου προγράμματος Συ-

στημάτων Διαχείρισης Κινητήρα (EMS), οι προσθήκες

ανεβάζουν το συνολικό αριθμό αντλιών καυσίμου αντι-

κατάστασης της DENSO σε εννέα, καλύπτοντας έτσι

πάνω από 230 εφαρμογές.

Ο Φάνης Καπετανάκης, Υπεύθυνος Προϊόντος της

DENSO Europe, το επιβεβαιώνει: "Η γκάμα αντλιών

καυσίμου ποιότητας Ο.Ε., η οποία περιλαμβάνει εντε-

λώς νέα, όχι ανακατασκευασμένα, ανταλλακτικά, έγινε

αποδεκτή με πολύ θετικά σχόλια από τους πελάτες.

Σκοπεύουμε να αυξήσουμε τη γκάμα ακόμα περισσό-

τερο κατά τη διάρκεια του έτους."

Μεταφέροντας το καύσιμο από το ρεζερβουάρ καυσί-

μου στον κινητήρα του οχήματος, οι αντλίες καυσίμου

παίζουν ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της κίνησης κάθε

κινητήρα. Έτσι, πρέπει να σχεδιάζονται και να κατα-

σκευάζονται με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα για να

αποφεύγεται η βλάβη της αντλίας καυσίμου.

Όπως όλα τα προϊόντα Aftermarket της

DENSO, οι αντλίες καυσίμων είναι κα-

τασκευασμένες για να αντα-

ποκρίνονται στην

ποιότητα Ο.Ε., με προηγ-

μένη σχεδίαση. Μέσα

σε κάθε μονάδα, η κα-

τοχυρωμένη τεχνολογία

της αντλίας τουρμπίνας

DENSO διαθέτει μια εσωτε-

ρική πτερωτή σχήματος V που παρέχει καύσιμο με ελά-

χιστους παλμούς πίεσης και πολύ πιο αθόρυβη λειτουρ-

γία. Οι αντλίες καυσίμου προσφέρουν επίσης τις

υψηλότερες, σε όλη της βιομηχανία, πιέσεις διαρκείας

στα καύσιμα. Το αποτέλεσμα είναι να επιλέγονται για τον

αρχικό εξοπλισμό από τους πιο απαιτητικούς κατα-

σκευαστές αυτοκινήτων στον κόσμο, ειδικότερα για τα

οχήματα premium.

Η σειρά αντλίας καυσίμου αντικατάστασης της DENSO

περιλαμβάνει τόσο τον τύπο C όσο και τον τύπο H38 που

τοποθετούνται εντός του ρεζερβουάρ. Απορροφούν λι-

γότερο ρεύμα από τις αντλίες παλαιού τύπου, ενώ συ-

νεχίζουν να μετρούν με ακρίβεια την πίεση

προσφέροντας υψηλότερη απόδοση.

Ο Φάνης Καπετανάκης συνεχίζει: "Είμαστε πολύ ενθου-

σιασμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις στο πρόγραμμα

αντλίας καυσίμου, η οποία συνδυάζει τους εντελώς και-

νούργιους κωδικούς με τις εξαιρετικές επιδόσεις."

Για

Οι νέες αντλίες καυσίμου DENSO τοποθετούν 

στο επίκεντρο την ποιότητα

ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Επιχειρηματική Μονάδα της DENSO Europe B.V. αφιερωμένη στο Aftermarket και στις Βιο-
μηχανικές Λύσεις, ανακοίνωσε την προσθήκη δύο νέων Αντλιών Καυσίμου στη γκάμα της, κα-
λύπτοντας έτσι το Toyota Prius και το Toyota Land Cruiser.



Συνεργασία για τη ζωή

Εκπαίδευση Πυροσβεστικής από την εταιρία Bosch
Σεμινάρια στα σύγχρονα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα

ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Bosch σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό σώμα του Κορωπίου οργάνωσε για τους πυροσβέ-
στες εκπαιδευτικά σεμινάρια στη λειτουργία συστημάτων και εξαρτημάτων των ηλεκτρικών και

υβριδικών οχημάτων.

Σε περίπτωση εμπλοκής ενός ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήμα-

τος σε ατύχημα, οι κατασκευαστές έχουν προβλέψει τη χρήση

ειδικών διατάξεων προκειμένου το όχημα να αποσυνδεθεί αυ-

τόματα από την πηγή ρεύματος. Ωστόσο διατηρείται υψηλή τάση

στο όχημα για διάστημα που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα

δέκα λεπτά. Οι διατάξεις αποσύνδεσης είναι μηχανικά εξαρτή-

ματα και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει μια πιθανή δυσλει-

τουργία τους. Μια ενδεχόμενη δυσλειτουργία τους μπορεί να

αποβεί μοιραία για ένα πυροσβέστη που θα προσπαθήσει να

απεγκλωβίσει έναν τραυματία από το όχημα.

Στα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της

Bosch, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να δουν από

κοντά πώς λειτουργεί ένα υβριδικό όχημα, τα πιθανά σημεία

από όπου μπορεί να διέρχεται ρεύμα υψηλής τάσης καθώς και

τα σημεία στα οποία οι κατασκευαστές έχουν τοποθετήσει τα

χειροκίνητα συστήματα αποσύνδεσης από το συσσωρευτή. Επί-

σης τους δόθηκαν ειδικές κάρτες με οδηγίες απεγκλωβισμού

που αφορούν σε όλα τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα που

κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
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ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το τελευταίο μοντέλο mega macs έχει αναμφίβολα στενή σχέση

με το mega macs 66 premium εργαλείο. Ωστόσο, αυτό είναι ένα

εντελώς νέο εργαλείο: ανεξάρτητη μπαταρία, με Linux λειτουργικό

σύστημα, με οθόνη αφής και δύο εμπρός υποδοχές που παρέχουν

τη δυνατότητα επιπλέον επέκτασης, για παράδειγμα μετρήσεων.

Ασύρματη επικοινωνία με τα οχήματα, και η HGS βάση δεδομέ-

νων μπορούν να βρίσκονται στην οθόνη του mega macs 56

άμεσα.

Το mega macs 56 έχει διαστάσεις 310x265x100 mm

(ΜxΠxΥ) και υψηλής 

ανάλυση οθόνη 10,4". Τροφοδοτικό μπαταρίας με εν-

σωματωμένο ελεγκτή και προαιρετικό σταθμό φόρ-

τισης. Προσφέροντας μέχρι και 5 ώρες λειτουργίας

και βάρος 2.200 γρ. το mega macs 56 είναι προορισμένο

για φορητή χρήση.

Κατά την εκτέλεση εργασιών σε ένα όχημα, το νέο «μεσαίο»

mega macs έχει πρόσβαση στο λογισμικό mega macs με πάνω

από 40 κατασκευαστές. Τυπικές λειτουργίες όπως ανάγνωση /

διαγραφή κωδικών σφαλμάτων, απεικόνιση 12 παραμέτρων ταυ-

τόχρονα, δοκιμές ενεργοποιητών, κωδικοποιήσεις, βασικές ρυθ-

μίσεις και επαναφορά συντήρησης, επίσης μπορεί να ενισχυθεί

με την απόκτηση άδειας, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να

έχουν πρόσβαση σε εκτενή βάση δεδομένων από τη Hella Gut-

mann.

Η νέα μεσαία λύση: το mega macs 56
Ένα νέο μοντέλο mega macs βρίσκεται στη σειρά εργαλείων της Hella Gutmann

Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το mega macs 56 έλκει τους χρήστες που εκτιμούν τις δυνατότητες και την άνεση
ενός premium διαγνωστικού εργαλείου, αλλά μπορούν να ζήσουν και χωρίς τεχνικές καινοτομίες, όπως ένα κλασικό παλ-
μογράφο - και ψάχνουν για μέτριο κόστος. Επαγγελματίες σε συνεργεία, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, Κ.Τ.Ε.Ο και κινητά
συνεργεία θα βρουν το mega macs 56 να είναι το εργαλείο αιχμής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να περιορίσει το χρόνο
που απαιτείται για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τα συστήματα του οχήματος στο ελάχιστο. Ειδικά πακέτα αδείας
επιτρέπουν στους χρήστες να αναπτύξουν το δικό τους προσωπικό πακέτο υπηρεσιών.

αγγελίες

HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ αυτοκινήτων 25 ετών ζητεί εργασία. 

Κάτοχος πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.-ΟΑΕΔ), με 2 χρόνια προϋπηρεσία 

σε γενικό συνεργείο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970690351 κ. Στέκας Κωνσταντίνος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος στο Περιστέρι, 250 τ.μ. Βιομηχανικό ρεύμα, ισόγειο, τρίφατσο.

Τηλ. 6977809390 (κος Δημήτρης)
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Η MANN+HUMMEL ενσαρκώνει καινοτομίες

και λειτουργίες προϊόντων της
Διεθνής ομάδα παρουσιάζει τις γνώσεις και την εμπειρία στα σύγχρονα

επαγγελματικά οχήματα

Δείγματα φίλτρων: Εξατομικευμένα μέσα φιλτραρίσματος
για διεθνή χρήση
Ο παρουσιαστής για το θέμα αυτό θα παρουσιάζει τον σχεδιασμό

του φίλτρου αέρα, καμπίνας, λαδιού και καυσίμου. Τα σύγχρονα

φίλτρα παρέχουν αποτελεσματική προστασία κατά των αλλεργιών

και των ρύπων για τους ανθρώπους και προλαμβάνουν την πρό-

ωρη φθορά των κινητήρων. Ανάλογα την εφαρμογή και τις απαι-

τήσεις τους , μπορεί να αποτελούνται από ίνες κυτταρίνης,

συνθετικές ίνες ή ένα συνδυασμό διαφορετικών στρωμάτων με

προσαρμοσμένες ιδιότητες. Επειδή οι κατασκευαστικές διαφορές

στα μέσα δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι, στο περίπτερο της η

MANN + HUMMEL θα έχει ένα μέσο φιλτραρίσματος μεγεθυμένο

κατά 250 φορές.

Φιλτράρισμα καυσίμου: Διαχωρισμός νερού πολλαπλών
σταδίων για προστασία των σύγχρονων συστημάτων ψε-
κασμού πετρελαίου για επαγγελματικά οχήματα
Οι σύγχρονοι πετρελαιοκινητήρες προσφέρουν βελτιωμένη από-

δοση και σημαντική βελτίωση σε σχέση εκπομπών και κατανά-

λωσης καυσίμου. Για να επιτευχθεί τέτοια βελτίωση, τα σύγχρονα

συστήματα ψεκασμού common rail λειτουργούν σε πιέσεις ψε-

κασμού που ξεπερνούν τα 2.500 bar. Αυτές οι μεγαλύτερες πιέσεις

έγχυσης δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις σχετικά με το δια-

χωρισμό του νερού που περιέχεται στο πετρέλαιο. Ο παρουσια-

στής για το θέμα αυτό θα παρουσιάζει την αρχή λειτουργίας

διαχωρισμού 3 σταδίων, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην

αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Φιλτράρισμα αέρα: Αξιοποίηση χώρου εγκατάστασης μέσω
διαφορετικών εφαρμογών
Παρότι οι κλασικοί σχεδιασμοί του φίλτρου για τα επαγγελματικά

οχήματα είναι πολύ αποτελεσματικοί, ωστόσο απαιτούν κατάλληλο

χώρο για εγκατάσταση και συντήρηση. Επειδή όμως ο διαθέσιμος

χώρος στον κινητήρα μειώνεται συνεχώς, η  MANN + HUMMEL

προσφέρει νέες εφαρμογές. Παραδείγματα είναι οι εφαρμογές EX-

ALIFE και VarioPleat.

Η χρήση της εφαρμογής EXALIFE επιτρέπει στα φίλτρα αέρα να

εγκαταθίστανται σε στενούς, επίπεδους χώρους εγκατάστασης. Ο

παρουσιαστής για το θέμα αυτό το προσωπικό του περιπτέρου θα

αναφερθεί στον τεχνολογικά προηγμένο σχεδιασμό του φίλτρου

αέρα VarioPleat. Σε σύγκριση με τα συμβατικά φίλτρα αυτού του

τύπου, το μεταβλητό ύψος ττων πτυχώσεων δίνει μια πολύ καλύ-

τερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου εγκατάστασης από ό, τι

στο παρελθόν.

Φίλτρα καμπίνας: Προστασία για τον οδγηγό και για το
όχημα
Και στα οχήματα, οι ευαίσθητοι επιβάτες αντιμετωπίζουν ολοένα

και περισσότερες αλλεργικές αντιδράσεις που προκαλούνται από

τη γύρη, τα βακτήρια και τους μύκητες. Εκτός από τα φίλτρα αέρα

για το φιλτράρισμα του αέρα του κινητήρα, η MANN + HUMMEL

προσφέρει μία μεγάλη σειρά φίλτρων αέρα για το φιλτράρισμα του

αέρα της καμπίνας των επαγγελματικών οχημάτων. Τα φίλτρα

αυτά προστατεύουν αξιόπιστα τον οδηγό στην καμπίνα του από τη

σκόνη, τα σωματίδια αιθάλης και γύρη. Καθώς η καμπίνα του οχή-

ματος αντιπροσωπεύει τον καθημερινό χώρο εργασίας του οδη-

γού, αυτός είναι ένας λόγος για αποτελεσματική προστασία ενάντια

στις βλαβερές επιδράσεις του περιβάλλοντος. 

Η διεθνής ομάδα της έκθεσης θα παρουσιάσει επίσης την εμπειρία

και τις γνώσεις της εταιρείας στους τομείς της διαχείρησης θερ-

μότητας και στους προ-διαχωριστές σκόνης, μέσω άλλων ειδικών

παρουσιαστών..

Ειδικοί παρουσιαστές επιδεικνύουν νέα και καθιερωμένα προϊόντα στους επισκέπτες 

Η IAA Επαγγελματικά Οχήματα είναι μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις του κλάδου για την MANN + HUMMEL. Ιδιαίτερα σημαν-

τική γιατί η εκδήλωση παρέχει στους ειδικούς στο φιλτράρισμα την ευκαιρία να έλθουν σε άμεση επαφή με τους πελάτες τους από όλο τον

κόσμο και να τους δείξουν νέα και καθιερωμένα προϊόντα. Φέτος περιλαμβάνονται πολυάριθμες καινοτομίες και επιλογές από την τρέχουσα

σειρά προϊόντων από την παγκόσμια σειρά προϊόντων. Το αποκορύφωμα του φετινού περιπτέρου θα είναι οι ειδικοί παρουσιαστές, οι οποίοι

θα παρουσιάζουν τις καινοτομίες, το σχεδιασμό και τη λειτουργία διάφορων προϊόντων της εταιρείας με επεξηγηματικό τρόπο.

Η νέα μεσαία λύση: το mega macs 56
Ένα νέο μοντέλο mega macs βρίσκεται στη σειρά εργαλείων της Hella Gutmann
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H Schaeffler νικητής σε όλο τον κόσμο 

για την εξαιρετική ποιότητα
24 εργοστάσια της Schaeffler λαβαν  από την General Motors  το Βραβείο 

«Προμηθευτής Άριστης Ποιότητας  2014" 

Η General Motors (GM) τιμά τα 24  εργοστάσια  παραγωγής της

Schaeffler  σε όλο τον κόσμο με το Βραβείο  «Προμηθευτής  Άρι-

στης  Ποιότητας 2014». Τα βραβεία απονεμηθήκαν  σε διάφορες

χώρες οπού  εδρεύουν τα εργοστάσια κατασκευής ανταλλακτι-

κών της Schaeffler όπως: στις ΗΠΑ, το Μεξικό, τη Βραζιλία, την

Κίνα, την Ινδία, την Κορέα, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, την Ουγγα-

ρία και τη Νότια Αφρική. Ο κύριος Dr. Peter Pleus, Διευθύνων

Σύμβουλος της Αυτοκινητοβιομηχανίας της Schaeffler, δήλωσε

ότι: "Τα βραβεία δείχνουν ότι οι  προδιαγραφές ανώτερης  ποι-

ότητας  είναι κοινή πρακτική σε όλες τις τοποθεσίες  παραγωγής

της Schaeffler".

Το βραβείο απονέμεται από την General Motors  στο παγκόσμιο

δίκτυο των προμηθευτών που έχουν διακριθεί ιδιαίτερα κατά τη

διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, ενώ ακολουθούνται οι

αυστηροί κανονισμοί προδιαγραφών  της  GM. Από ένα σύνολο

πάνω από 2.000 εργοστάσια προμηθευτών  σε όλο τον κόσμο, η

GM επιλεγεί 310 θέσεις για το πολυπόθητο βραβείο. Από αυτά τα

310 βραβεία, τα 24 απονεμήθηκαν στην  Schaeffler. Οι προμη-

θευτές αξιολογούνται με βάση 13 σημεία κριτηρίων, όπως η ποι-

ότητα και η ικανοποίηση του πελάτη. Επιπρόσθετα όσον αφορά

τον συντελεστή ποιότητας , τα εργοστάσια παραγωγής της Scha-

effler σημείωσαν επιπρόσθετους πόντους στην κατηγορία  , αξιο-

πιστία παράδοσης. "Τα βραβεία από την General Motors είναι η

απόδειξη για τη Schaeffler, για  τις σταθερά αναπτυσσόμενες  επι-

δόσεις ποιότητας. Μετά από τα 13 βραβεία πέρυσι και έξι βραβεία

το 2012, αυτά τα 24  βραβεία για το 2014 είναι τόσο η επιβράβευση

όσο και η συνεχείς  προσπάθεια και εξέλιξη », δήλωσε ο Wen-

delin Backes, Global  Key Account  Manager  της GM, κατά την

τελετή απονομής στο Rüsselsheim, Γερμανία, στο τέλος του Σε-

πτεμβρίου.






