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LEXUS RX300 - RX400h

ΠAN. ΠATPAΣ
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Mε ανακοίνωσή που εξέδωσε
πρόσφατα η Lexus, αναφέρει την
ανάκληση των µοντέλων RX 300
και RX400h για προληπτικό έλεγχο εξαρτήµατος που συγκρατεί τη
µοκέτα πατώµατος του οδηγού.
Συγκεκριµένα, στα µοντέλα Lexus
RX300, παραγωγής 10 Φεβρουαρίου 2003 µέχρι 24 Mαΐου 2005
και Lexus RX400h, παραγωγής 7
Mαρτίου 2005 µέχρι 24 Mαΐου
2005 είναι πιθανό να παρουσιαστεί χαλάρωση στα κλιπ συγκρά-

τησης της µοκέτας πατώµατος
του οδηγού. Σε περίπτωση που
συµβεί κάτι τέτοιο και στα δύο
κλιπ συγκράτησης, η µοκέτα είναι
πιθανό να κυλήσει προς τα εµπρός και να εµποδίσει την οµαλή
διαδροµή του πεντάλ του γκαζιού.
Για τον λόγο αυτό η Lexus αποφάσισε να αντικαταστήσει προληπτικά τα συγκεκριµένα εξαρτήµατα
της παραπάνω παραγωγής, χωρίς
απολύτως καµία οικονοµική επιβάρυνση του πελάτη. Mέχρι στιγ-

µής δεν έχει αναφερθεί καµία
σχετική περίπτωση ατυχήµατος
που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα. H Toyota Eλλάς ως
εκπρόσωπος της Toyota Motor
Corporation έχει ήδη φροντίσει
για την αποστολή σχετικής ενηµέ-

ρωσης µε επιστολή στους πελάτες-κατόχους Lexus RX300 και
Rx400h, οι οποίοι σύµφωνα µε τα
αρχεία της εταιρείας έχουν στην
κατοχή τους αυτοκίνητα τα οποία
εντάσσονται στον εν λόγω έλεγχο.

NISSAN

Ξεκινά εκτενείς δοκιµές
στο νέο υβριδικό X-TRAIL
CITROEN

TO JUMPY VAN
ΣΠAEI TA
OPIA TOY
∆AKTYΛIOY
Mε τη νέα έκδοση του Jumpy
2.0i Van, Jumpy 2.0i Van City, η
Citroen διευκολύνει όλους τους
επαγγελµατίες που οι δραστηριότητες τους απαιτούν συχνές µετακινήσεις στο κέντρο της Aθήνας, αφού πλέον µπορούν να εισέρχονται ελεύθερα στον δακτύλιο.
Tο Citroen Jumpy 2.0i Van City
αποτελεί µια βελτιωµένη έκδοση
του γαλλικού βαν πάνω στο οποίο έχουν γίνει µερικές τεχνικές τροποποιήσεις που αφορούν
κυρίως στην αύξηση του µέγιστου µεικτού βάρους από 2.185
σε 2.205 κιλά και την αύξηση
του ωφέλιµου φορτίου από 815
σε 835 κιλά.
Tο νέο Jumpy Van City διατίθεται από 18.080 ευρώ και έκπτωση για όσους επιλέξουν εξόφληση τοις µετρητοίς ή µέσω έντοκου χρηµατοδοτικού προγράµµατος.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της να προωθήσει τη χρήση των οχηµάτων κυψελών καυσίµου, η Nissan Motor Co., Ltd., προσφέρει
στους καταναλωτές την ευκαιρία να δοκιµάσουν το µοντέλο κυψελών καυσίµου XTRAIL.
H ιαπωνική φίρµα θα εφαρµόσει έναν πρωτότυπο τρόπο για την εξέλιξη της τεχνολογίας
FCVν καθώς θα χρησιµοποιήσει τα σχόλια από τα test drives των πελατών, αλλά και τα
δεδοµένα από τις δοκιµές σε δηµόσιους δρόµους της Iαπωνίας και του εξωτερικού.
Tο X-TRAIL FCV εφοδιάζεται µε µία συστοιχία ενεργειακών κυψελών της Nissan που αποδίδει 120 ίππους προσφέροντας τελική ταχύτητα 150 χλµ./ώρα. Tο µοντέλο έχει επίσης µια συµπαγή κυλινδρική φιάλη αποθήκευσης υδρογόνου υψηλής πίεσης, επιτυγχάνοντας αυτονοµία πάνω από 370 χιλιόµετρα.

Tο αυτοκίνητο εγκρίθηκε για δοκιµή σε δηµόσιους δρόµους από το Iαπωνικό Yπουργείο
Xωροταξίας, Yποδοµών και Mεταφορών το ∆εκέµβριο του 2005. H Nissan ξεκίνησε την εξέλιξη της τεχνολογίας FCV σε πλήρη κλίµακα
το 2001.
Eκτός από τις σχεδιαστικές και µηχανολογικές εργασίες που διεξάγονται στην Iαπωνία, εκτενείς δοκιµές και project εξέλιξης έχουν πραγµατοποιηθεί σε άλλες αγορές, κυρίως στην Aµερική, όπου η Nissan είναι µέλος της Kοινοπραξίας Kυψελών Kαυσίµου της
Kαλιφόρνια.
Tα FCV θεωρούνται τα πλέον περιβαλλοντικά συµβατά οχήµατα επειδή το µοναδικό υποπροϊόν που παράγουν είναι το νερό.

EΛΠA

KEP∆IΣE TO ΜΕΓΑΛΟ ΣTOIXHMA TOY ΦΕΤΙΝΟΥ PAΛI AKPOΠOΛIΣ
Tο 53ο Pάλλυ Aκρόπολις αποτέλεσε για την EΛΠA ένα µεγάλο στοίχηµα. Kαι αυτό γιατί ήταν ένας αγώνας
εντελώς καινούργιος, αφού το διοικητικό του κέντρο, το κέντρο Tύπου
και το σέρβις-παρκ, φιλοξενήθηκαν
για πρώτη φορά στην ιστορία εξ ολοκλήρου στην Aθήνα, και συγκεκριµένα στις εγκαταστάσεις του Oλυ-

µπιακού Aθλητικού Kέντρου των
Aθηνών, στο Mαρούσι. Aλλη µια µεγάλη πρωτοτυπία υπήρξε η δεύτερη
Yπερειδική ∆ιαδροµή της Kυριακής
4/6, η οποία διεξήχθη για πρώτη φορά στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα και
επέτρεψε να γίνει µια πανηγυρική
Tελετή Aπονοµής ενώπιον 14.000
θεατών σε ένα επιβλητικό περιβάλ-

λον. Oλοκαίνουργια ήταν επίσης και
η διαδροµή η οποία απλώθηκε πέριξ
της Aττικής. Παρά ταύτα τα στελέχη
της EΛΠA, που επωµίσθηκαν το βάρος της Oργάνωσης ενός τόσο ιδιαιτέρου αγώνα, εργαζόµενα νυχθηµερόν κατάφεραν να φέρουν εις πέρας το ξεχωριστό αυτό αγωνιστικό
γεγονός.

Tο Tµήµα Mηχανολόγων και Aεροναυπηγών Mηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, κατέκτησε για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια την
πρώτη θέση στον διεθνή διαγωνισµό
κατασκευής µονοθεσίου οχήµατος
«Formula Student». Στο πλαίσιο
της προσπάθειας για την ανάδειξη
και προώθηση ταλέντων σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο µε καινοτόµες ιδέες και ικανότητα υλοποίησης, πραγµατοποιείται κάθε
χρόνο στη Mεγάλη Bρετανία ο διεθνής διαγωνισµός «Formula Student»
που αποτελεί διαγωνισµό σχεδιασµού,
µελέτης και κατασκευής ενός αγωνιστικού οχήµατος τύπου Formula
1, µε αποκλειστική συµµετοχή πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων από όλο
τον κόσµο.
O διαγωνισµός περιλαµβάνει τρεις
κατηγορίες συµµετοχής:
-Tην Kατηγορία 3 στην οποία οι οµάδες διαγωνίζονται µε σχέδια και
µελέτες,
-Tην Kατηγορία 2 στην οποία ελάχιστη προϋπόθεση αποτελεί η κατασκευή του πλαισίου του οχήµατος και
-Tην Kατηγορία 1 στην οποία οι οµάδες παρουσιάζουν ένα πλήρως
λειτουργικό όχηµα.
H πρώτη φορά που η Eλλάδα συµµετείχε στον εν λόγω διαγωνισµό
ήταν το 2002, ενώ το 2003 η ίδια
οµάδα κέρδισε την 1η θέση στην
Kατηγορία 2 και παράλληλα το
πρώτο βραβείο για τις σχεδιαστικές καινοτοµίες τις οποίες εφάρµοσε. Eχοντας πλέον την απαραίτητη εµπειρία και συνεχίζοντας
την προσπάθεια των τελευταίων
ετών, η οµάδα των Eλλήνων φοιτητών συµµετείχε και φέτος στον
διαγωνισµό κερδίζοντας για δεύτερη φορά την 1η θέση στην Kατηγορία 2 και το πρώτο βραβείο σχεδιαστικών καινοτοµιών από το
Bρετανικό Iνστιτούτο Mηχανολόγων Mηχανικών. H εξελιγµένη έκδοση του δεύτερου µονοθεσίου
χρησιµοποιεί µονοκύλινδρο κινητήρα Yamaha XT-600, κατάλληλα
τροποποιηµένο ώστε να λειτουργεί µε σύστηµα ψεκασµού, διπλά
ανισοµεγέθη ψαλίδια και παράλληλη χρήση αντιστρεπτικής δοκού, ένα σωληνωτού τύπου πλαίσιο από κράµα χάλυβα υψηλής αντοχής και καλύµµατα από συνθετικά υλικά για τη βελτίωση της αεροδυναµικής.

