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Μηχανικοί της Opel παρουσιάζουν τις τεχνολογικές καινοτομίες στην
πράξη
Η εμπειρία της μάρκας Opel και συζητήσεις με τους επισκέπτες της IAA στο προσκήνιο του
ενδιαφέροντος
Με το σλόγκαν ‘Inspirational technology’ (‘Τεχνολογία που εμπνέει’) μία ομάδα νεαρών
μηχανικών της Opel θα συμμετάσχει φέτος στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της
Φρανκφούρτης (ΙΑΑ), 12 – 22 Σεπτεμβρίου. Οι εννέα μηχανικοί εξέλιξης που απαρτίζουν
την ομάδα προέρχονται από διαφορετικούς χώρους – με εξειδίκευση σε συστήματα
κιβωτίων και κινητήρων μέχρι διασφάλιση ποιότητας. Αυτοί θα συνεργαστούν με
προσωπικό του περιπτέρου για να εξηγήσουν την τεχνολογία των σύγχρονων συστημάτων
κίνησης χρησιμοποιώντας ειδικά μοντέλα παρουσίασης, ώστε να αναδείξουν τα
τεχνολογικά επιτεύγματα στους επισκέπτες της έκθεσης.
Ιδιαίτερα επιθυμητή η επικοινωνία με τους επισκέπτες της έκθεσης
Παράλληλα με μία πλούσια γκάμα μοντέλων αυτοκινήτων, η Opel θα παρουσιάσει
πολυάριθμες τεχνολογικές καινοτομίες στην ΙΑΑ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο
αλουμινένιος τρικύλινδρος κινητήρας σε παγκόσμια πρεμιέρα. Ο 1.0 turbo με 85kW/115 PS
ανεβάζει τον πήχη στον τομέα της ομαλής και πολιτισμένη λειτουργίας. Είναι το πρώτο
μέλος μιας νέας οικογένειας που αποτελείται από τρικύλινδρους έως τετρακύλινδρους
βενζινοκινητήρες άμεσου ψεκασμού, ο καθένας με χωρητικότητα κυλίνδρων κάτω των 1.6
l. Οι νέοι κινητήρες 1.6 turbo βενζίνης και diesel θα δώσουν επίσης το παρών στην έκθεση.
Εφοδιασμένοι με τομές κινητήρων για λόγους παρουσίασης, οι μηχανικοί θα είναι στη
διάθεση του κοινού για να απαντήσουν σε ερωτήσεις ως προς την τεχνική ορολογία και
συντομογραφίες όπως SIDI (Spark Ignition Direct Injection), μεταβλητός έλεγχος βαλβίδων
ή δομή ελαφρού βάρους στη σχεδίαση του κινητήρα.
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσελκύει το νέο σύστημα infotainment της Opel που κάνει το
παγκόσμιο ντεμπούτο του. Έχει ήδη λάβει πολλές θετικές κριτικές από τον αυτοκινητιστικό
Τύπο πριν καν λανσαριστεί στο νέο Insignia φέτος το φθινόπωρο. Μερικά από τα
σημαντικότερα χαρακτηριστικά του συστήματος είναι μεγάλες οθόνες, ο περιορισμένος
αριθμός μπουτόν και οι καινοτόμες λύσεις συνδεσιμότητας.
Για την ομάδα των μηχανικών της Opel οι συζητήσεις με τους επισκέπτες της έκθεσης είναι
εξαιρετικής σημασίας. «Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέγγιση παλιών και
υποψηφίων πελατών και στην ενημέρωσή τους για τις καινοτομίες μας προσπαθώντας
παράλληλα να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μεταφέρονται με
κατανοητό τρόπο» δήλωσε ο μηχανικός εξέλιξης κινητήρων Alexander Dau. «Εξίσου
σημαντική για εμάς είναι η αντίδραση του κοινού για τα προϊόντα μας ακόμα και η κριτική
και τα σχόλια ή ακόμα και οι όποιες υποδείξεις αναδειχθούν. Η τελική μορφή του νέου
συστήματος infotainment αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα της εν λόγω διαδικασίας, αφού οι
προτάσεις του αυτοκινητιστικού τύπου και των πελατών όχι μόνο ελήφθησαν υπόψη αλλά
εμφανώς ενσωματώθηκαν.»

