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“To Euro 6 ήρθε στην ΜΑΝ Ελλάς ΑΕ” 

  
 

 

Από τον Ιανουάριο του 2014 πρέπει όλα τα νέα επαγγελματικά οχήματα για 
την ταξινόμησή τους να πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές καυσαερίων 
Euro 6, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
 
Οι νέες προδιαγραφές καυσαερίων Euro 6  περιορίζουν ακόμη περισσότερο 
τις εκπομπές ρύπων από τα οχήματα. Την τελευταία εικοσαετία σε σχέση με 
τις αρχικές προδιαγραφές Εuro 1 του 1992, τα σωματίδια έχουν ελαττωθεί 
κατά 97 %, τα οξείδια του αζώτου κατά 95 % και το μονοξείδιο του άνθρακα 
κατά 67%. Ο κλάδος των οχημάτων συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία 
του περιβάλλοντος. 
 
Η ΜΑΝ έχει αναπτύξει νέες σειρές κινητήρων και συγκροτημάτων που 
υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές Euro 6 και διατηρούν την γνωστή χαμηλή 
κατανάλωση καυσίμου και την υψηλή αξιοπιστία των προϊόντων της. Για τον 
σκοπό αυτό χρησιμοποιεί σειρά καινοτομικών εφαρμογών σε αρμονική 
σύνδεση μεταξύ τους. Τα κύρια στοιχεία είναι το εξελιγμένο σύστημα 
εγχύσεως καυσίμου Common Rail που επιτρέπει την βέλτιστη προσαγωγή 
καυσίμου για χαμηλή κατανάλωση και ομαλή λειτουργία του κινητήρα, η 
διάταξη ανακύκλωσης EGR (Exhaust-Gas Recirculation) σε συνδυασμό με 
ενδιάμεση ψύξη που επιτρέπει την ουσιαστική ελάττωση των οξειδίων του 
αζώτου, το σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής ελάττωσης SCR (Selective 
Catalytic Reduction) σε συνδυασμό  με την χρήση Ad Blue και το φίλτρο 
κατακράτησης Αιθάλης με συνεχή αναγέννηση (καθαρισμό) που κατακρατά 
τα σωματίδια σε ποσοστό άνω των 99 %.  
 
Στα νέα φορτηγά Euro 6 έχουν ενσωματωθεί πρόσθετες λύσεις για τον 
επαγγελματία, που βελτιώνουν την λειτουργική συμπεριφορά των οχημάτων 
και προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια στον οδηγό.  
 
Η ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ έχει ξεκινήσει την εισαγωγή φορτηγών Euro 6 στην Ελλάδα 
και έχει εκπαιδεύσει κατάλληλα το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων 
συνεργείων της για τη σωστή στήριξη των οχημάτων.  
 
Πολιτική της MAN αποτελεί η προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον 
οχημάτων, που να ικανοποιούν απόλυτα τον επαγγελματία για όλα τα 
χρόνια χρήσης τους .  
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