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το 2018 η Ευρωπαϊκή  Ένωση ανα-

κοίνωσε 400 ανακλήσεις οχημά-

των που αφορούσαν 304 επιβατικά 

και βαν, 20 φορτηγά, 20 λεωφορεία, 

41 μοτό και 15 διάφορα άλλα οχήματα 

με επικίνδυνα τεχνικά προβλήματα και 

σοβαρό κίνδυνο για τους επιβαίνοντες 

και την οδική ασφάλεια.

 Πρέπει να τονίσουμε ότι οι ανακλήσεις 

αυτές ανακοινώνονται ανά εβδομάδα 

υποβολής τους -κάθε έτος έχει 365 ημέ-

ρες ή 52 εβδομάδες, εκτός από τα δίσε-

κτα, που είναι λίγα και έχουν 53 εβδομά-

δες-  και έτσι τις δημοσιεύουμε, αρχίζο-

ντας από το τέλος και καταλήγοντας στην 

αρχή του 2018,  μετά από τις ενημερώ-

σεις των εργοστασίων κατασκευής των 

συγκεκριμένων αυτοκινήτων. 

Όπως είναι λογικό, οι περισσότερες 

ανακλήσεις αφορούν νέα μοντέλα του 

προηγούμενου και φυσικά του τρέχο-

ντος έτους παραγωγής τους, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 

ανακλήσεις οι οποίες αναφέρονται σε 

μοντέλα του 2003 ή ακόμα πιο παλιά!

Από τα επιβατικά που ανακλήθηκαν 

και τα οποία ήταν 340,  τα 142 παρου-

σίαζαν προβλήματα στον κινητήρα, 

ενώ πρόβλημα του αερόσακου ή του 

συστήματος συγκράτησης των επιβαι-

νόντων, παρουσίαζαν 73 μοντέλα. Ο 

ίδιος αριθμός οχημάτων (73) κινδύ-

νευαν από φωτιά, ενώ με προβλήμα-

τα στην ανάρτηση αναφέρθηκαν 40 

μοντέλα, από τα οποία τα 12 είχαν 

προβλήματα διεύθυνσης. 

Επίσης μεταξύ των παραπάνω, 

υπήρξαν αρχικά δύο ανακλήσεις λό-

γω προβλημάτων στο πλαίσιο των 

οχημάτων και μια εβδομάδα μετά, 

τρεις άλλοι κατασκευαστές αναφέρ-

θηκαν στην ίδια αιτία! 

Άξιο αναφοράς είναι, ότι επειδή 

υπάρχουν άγνωστοι ιδιοκτήτες οχη-

μάτων που ανακαλούνται, οι εταιρεί-

ες αυτοκινήτων τους αναζητούν από 

το αρμόδιο υπουργείο, ζητώντας να 

μάθουν από τον αριθμό πλαισίου ή 

VIN, τον κάτοχο του οχήματος. Αυτό 

γίνεται γιατί υπάρχουν παραεισαγω-

γές ή οχήματα που έχουν αλλάξει χέ-

ρια (ιδιοκτήτες), αφού ανακλήθηκαν 

το 2018 και κάποια από αυτά είνα κα-

τασκευασμένα στις αρχές του 2000!

400 ανακλήσεις οχημάτων
Ποια μάρκα-μοντέλο και για ποια αιτία, οι κατασκευαστές τους, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ανακαλούν, αποκαθιστούν τα προβλήματά τους και τα παραδίδουν 
στον ιδιοκτήτη τους ασφαλή.

Επιμέλεια Θόδωρος Στούρας

Οι Ανακλήσεις Οχημάτων το 2018
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10 Προβλήματα που εντόπισαν  Έλληνες 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟi, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ oi ΤΕΧΝΙΚΟi ΤΟΥΣ 
5 επιβατικά και 5 μοτό

Στον εντοπισμό των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την παραγωγή κάποιων οχημάτων και εντοπίσθηκαν 

κατά την κυκλοφορία τους, συνετέλεσαν και οι Έλληνες αντιπρόσωποι εισαγωγείς και το τεχνικό τους τμήμα, 

το οποίο φαίνεται να είναι επανδρωμένο με εκπαιδευμένους και πάνω απ΄ όλα καλούς τεχνικούς. Τα οχήματα 

αυτά που είναι 5 επιβατικά (από τα 304 ανακλήσεις) και 5 μοτό (από τις 41 ανακλήσεις), είναι τα παρακάτω.

Επιβατικά 

Toyota Proace από 02/05/2018 έως 02/06/2018

Suzuki Celerio από 08/01/2018 έως12/03/2018

Hyundai Sonata NF, Grandeur TG από 18/10/2004 

έως 12/12/2013

Fiat Ducato από 02/05/2016 έως και 10/10/2017.

Nissan NV400 από 01/12/2016 έως και 

01/02/2017 

Mοτό 

HONDA CRF250R από 06/10/2017 έως 04/04/2018

BENELLI Leoncino 500 and TRK 502 2017 

Suzuki GSX-R1000/R από 02/02/2017 έως 

01/12/2017

Honda GL1800A Goldwing από 23/09/2008 έως 

22/10/2015

Kawasaki Ninja ZX-10R / RR 2016 - 2018
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το πρώτο στοιχείο, (μάρκα του 

οχήματος, το μοντέλο και η περί-

οδος κατασκευής του, αποτελούν το 

«δακτυλικό αποτύπωμα» κάθε οχή-

ματος, το οποίο λέγεται  VIN (Vehicle 

Identification Namber - Κωδικός 

Αναγνώρισης Οχήματος) και δεν 

υπάρχει άλλο όχημα με τον ίδιο VIN. 

Ο αριθμός VIN αποτελείται από 17 

χαρακτήρες (αριθμούς και κεφαλαία 

γράμματα) που λειτουργούν ως μο-

ναδικό αναγνωριστικό για το όχημα. 

Ένας VIN εμφανίζει τα μοναδικά χα-

ρακτηριστικά, τις προδιαγραφές του 

οχήματος και τον κατασκευαστή του 

αυτοκινήτου. Ο VIN  μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί για την παρακολούθηση 

ανακλήσεων, ταξινομήσεων, απαιτή-

σεων εγγύησης, κλοπών και ασφαλι-

στικών καλύψεων 

Τι γίνεται αν ο ViN δεν έχει 

μήκος 17 χαρακτήρων;

Επανελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι 

έχετε τον σωστό VIN και τον έχετε 

αντιγράψει σωστά. Μόλις επαληθεύ-

σετε ότι ο VIN είναι σίγουρα λιγότερο 

από 17 χαρακτήρες, αυτός  ο VIN  πι-

θανότατα ανήκει σε ένα όχημα που κα-

τασκευάστηκε πριν από το έτος 1981.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ViN: Ο «κωδικός» που αποκαλύπτει  
εάν ένα αυτοκίνητο έχει ανακληθεί
Κάθε ανάκληση περιλαμβάνει δύο χαρακτηριστικά στοιχεία. το πρώτο στοιχείο είναι η μάρκα 
του οχήματος, το μοντέλο και η περίοδος (μήνας-χρόνος) της κατασκευής του  και το δεύτερο 
είναι η περιγραφή της αιτίας ανάκλησης μαζί με τον δυνητικό κίνδυνο για τους επιβαίνοντες ή 
την οδική ασφάλεια.

Επίσης αναζητήστε τον VIN

• Ασφαλιστική κάρτα / ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο

• Άδεια κυκλοφορίας

1ο 
Χώρα κατασκευής

2ο και 3ο 
Εργοστάσιο

4ο και 8ο 
Μάρκα, μέγεθος και 

τύπος κινητήρα

9ο 
Εργοστασιακός 

κωδικός ασφαλείας

10ο 
Έτος μοντέλου 

αυτοκινήτου

11ο 
Εργοστάσιο 

συναρμολόγησης 
κινητήρα

Τα τελευταία 6 ψηφία 
σειριακός αριθμός 

κινητήρα

Οχήματα με δυνατότητα εναλλαγής 
καυσίμου μπορούν να ταυτοποιηθούν 

από τα ψηφία 2, 3 και 8.

Ψηφία:

Πού μπορείτε να βρείτε τον ViN;

Ο VIN μπορεί να βρεθεί κοιτάζοντας το ταμπλό στην πλευρά του οδηγού του 

οχήματος. Ο ευκολότερος τρόπος για να τον δείτε είναι να στέκεστε έξω από 

το όχημα από την πλευρά του οδηγού και να κοιτάξετε τη γωνία του ταμπλό 

όπου συναντά το παρμπρίζ. Αν ο VIN δεν μπορεί να βρεθεί εκεί, ανοίξτε την 

πόρτα του οδηγού και κοιτάξτε την κολόνα στην πλευρά όπου αυτή κλειδώ-

νει. Ακόμα είναι πιθανό ο VIN να υπάρχει στο πάτωμα μπροστά από το κάθι-

σμα.  Δείτε τις διπλανές εικόνες:



ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - VAN
Maserati Quattroporte από 2015-2017. 
Μια ηλεκτρονική αντίσταση στην αντλία καυ-
σίμου μπορεί να καεί και αυτό να προκαλέ-
σει χαμηλή πίεση, απώλεια ισχύος ή σβήσι-
μο του κινητήρα.

Mitsubishi ASX, Lancer, Lancer Sportback 
και Space Star από 06/2010 έως και 
04/2018. Ακατάλληλος προγραμματισμός 
του εγκεφάλου (ECU), μπορεί να διακόψει  την 
λειτουργία του  όταν η μπαταρία έχει μειωμέ-
νη ισχύ ή είναι τελείως άδεια.

Mitsubishi Lancer από 06/2003 έως 
12/2008. Η προωστική ύλη που χρησιμο-
ποιείται για την ενεργοποίηση του αερόσα-
κου μπορεί να αλλοιωθεί με τον χρόνο και σε 
περίπτωση που αυτός φουσκώσει, η πίεση 
μπορεί να προκαλέσει ρήξη του σάκου και 
μεταλλικά θραύσματα να τραυματίσουν τον 
οδηγό.

Peugeot 4007 από 20/03/2008 έως 
15/11/2011. Λόγω του ακατάλληλου 
σχεδιασμού του εντατήρα του ιμάντα πα-
ρελκομένων, με την πάροδο του χρόνου 
αυξάνονται οι δυνάμεις αντίστασης στην 
ολίσθηση, που μπορεί να οδηγήσει σε 
ρωγμές και θραύση  του εντατήρα και 
του ιμάντα, με αποτέλεσμα την απώλεια 
ισχύος της αντλίας, του υδραυλικού τι-
μονιού, την εκφόρτιση της μπαταρίας και 
την υπερθέρμανση του κινητήρα.

Citroën C-Crosser από 20/03/2008 έως 
17/11/2011. Λόγω του ακατάλληλου 
σχεδιασμού του εντατήρα του ιμάντα πα-
ρελκομένων, με την πάροδο του χρόνου 
αυξάνονται οι δυνάμεις αντίστασης στην 
ολίσθηση, που μπορεί να οδηγήσει σε 
ρωγμές και θραύση του εντατήρα και του 
ιμάντα, με αποτέλεσμα την απώλεια 
ισχύος της αντλίας του υδραυλικού τιμο-
νιού, την εκφόρτιση της μπαταρίας και 
την υπερθέρμανση του κινητήρα.

Peugeot 4007από17/4/2007 έως 
18/9/2009. Η αντοχή της κόλλας που χρη-
σιμοποιείται για την τοποθέτηση του κρυ-
στάλλου της ηλιοροφής πάνω στο εξωτερι-

κό πλαίσιο, μπορεί να μειωθεί ανάλογα με 
την θερμοκρασία και τον βαθμό της υγρασί-
ας, με αποτέλεσμα το κρύσταλλο της ηλιορο-
φής να ξεκολλήσει και να πέσει.

Citroën C-Crosser από17/04/2007 έως 
18/07/2009. Η αντοχή της κόλλας που 
χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του κρυ-
στάλλου της ηλιοροφής πάνω στο εξωτερι-
κό πλαίσιο, μπορεί να μειωθεί ανάλογα με 
την θερμοκρασία και τον βαθμό της υγρασί-
ας, με αποτέλεσμα το κρύσταλλο της ηλιορο-
φής  να ξεκολλήσει και να πέσει.

VW Arteon, Golf, Passat, T-Roc από Μάιο 
έως και Αύγουστο 2018. Το εξάρτημα στε-
ρέωσης του προσκέφαλου μπορεί να έχει συ-
γκολληθεί λανθασμένα στην πλάτη του καθί-
σματος, με αποτέλεσμα η υποστήριξη και η 
προστασία του, σε περίπτωση ατυχήματος, 
να είναι περιορισμένη.

Cadillac CTS από 2013-2016. Στα οχήμα-
τα με τηλεχειριζόμενη αυτόματη ενεργοποί-
ηση της θέρμανσης εμπρόσθιων καθισμά-
των, η πίεση του επιβάτη στο κάθισμα με την 
πάροδο του χρόνου, μπορεί να επηρεάσει το 
εύκαμπτο θερμαντικό υλικό, προκαλώντας 
υψηλή ηλεκτρική αντίσταση και υπερθέρμαν-
ση του καθίσματος και πυρκαγιά.

VW T-ROC από 29/01/2018 έως και 
12/06/2018. Μπορεί να έχει γίνει λάθος 
στην συγκόλληση μεταξύ του πάνω και κάτω 
τμήματος της πίσω αεροτομής με αποτέλε-
σμα το πάνω μέρος της να αποκολληθεί και 
να πέσει  στον δρόμο, δημιουργώντας κίνδυ-
νο για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Kia Soul από 21/07/2013 έως και 
17/01/2014. Η σύνδεση ανάμεσα στην κο-
λόνα τιμονιού και το  κουτί τιμονιού μπορεί 
να χαλαρώσει, με αποτέλεσμα να είναι αδύ-
νατη η οδήγηση του οχήματος.

Mercedes-Benz Sprinter Vito, V-Klass 
από 04/07/2018 έως και 19/07/2018. 
Ο εσφαλμένος μοχλός χειρισμού στο υπό-
συγκρότημα των κλειδαριών των θυρών, 
μπορεί  να μην επιτρέψει το άνοιγμα τους 
στην δεξιά πλευρά του οχήματος, ακόμα και 

αν είναι ξεκλείδωτες  και σε περίπτωση ατυ-
χήματος, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τραυ-
ματισμού των επιβατών.

Bugatti Chiron από 02/02/2017 έως και 
20/04/2018. Το διάφραγμα θερμικής προ-
στασίας της γεννήτριας αερίου των πλευρι-
κών αερόσακων ενδέχεται να έχει τοποθε-
τηθεί εσφαλμένα, με συνέπεια αυτοί να μην 
λειτουργήσουν σωστά σε περίπτωση ατυχή-
ματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματι-
σμών.

Mercedes-Benz Sprinter από 29/04/ 
2018 έως 23/07/2018. Ελλιπή σημεία 
συγκόλλησης στο πλαίσιο του οχήματος, μπο-
ρεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ασφά-
λεια των επιβατών.

M erc e d e s - B e n z  S p r i n t er  α π ό 
13/12/2017 έως 1/8/2018. Μία πλεξού-
δα καλωδίωσης που τοποθετήθηκε λάθος 
μπορεί να μαγκώσει  μεταξύ του διακόπτη 
των φώτων στοπ και του μοχλού του χειρό-
φρενου, με αποτέλεσμα τα φώτα στοπ  να 
μείνουν μόνιμα αναμμένα και τα συστήματα 
βοήθειας να υποδεικνύουν βλάβες, χωρίς να 
αποκλειστεί ο κίνδυνος να κυλήσει το όχημα.

Peugeot 5008 από 24/05/2018 έως και 
01/06/2018. Λόγω πιθανής κακής σύσφι-
ξης των μπουλονιών του τροχού αυτός μπο-
ρεί να φύγει από την θέση του ή να σπάσει 
εν κινήσει, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχή-
ματος.

Subaru Impreza από 2007 έως 2014. Το 
περίβλημα της γεννήτριας αερίου του αερό-
σακου συνοδηγού μπορεί να σκάσει όταν αυ-
τός ενεργοποιείται και να προκαλέσει τραυ-
ματισμό των επιβατών του οχήματος από 
θραύσματα μετάλλων.

RANGER Diesel HD, Diesel Crew από 
13/10/2015 έως και 25/06/2018. Το κα-
λώδιο του φρένου στάθμευσης ενδέχεται να 
μην έχει τοποθετηθεί σωστά και να έρχεται 
σε επαφή με την ηλεκτρική καλωδίωση, με 
αποτέλεσμα να προκαλέσει πρόωρη φθορά 
και ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα, επηρεάζοντας 
την αποτελεσματικότητά του.

Οι Ανακλήσεις Οχημάτων το 2018
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Suzuki Swift από 2013 έως 2015. Λόγω 
των κραδασμών του κινητήρα, τα μαρκούτσια 
των φρένων μπορεί να έρθουν σε επαφή με 
τις βάσεις του κινητήρα και με την πάροδο 
του χρόνου να υπάρξει απώλεια της απόδο-
σης των φρένων.

Toyota Aygo από 2005 έως 2014. Το κρύ-
σταλλο στην πίσω πόρτα δεν έχει κολληθεί 
σωστά και υπάρχει κίνδυνος να αποκολλη-
θεί και να παραμείνει συνδεδεμένο μόνο σε 
ένα σημείο στερέωσης στο πλαίσιο της πόρ-
τας ή να αποκολληθεί τελείως από το όχημα.

Lotus Evora από 26/03/2018 έως 02/10 
2018. Η διάταξη που επιτρέπει τη μερική 
πτώση της κολόνας τιμονιού σε περίπτωση 
σύγκρουσης, ενδέχεται να μην λειτουργεί 
όπως αναμένεται, λόγω εσφαλμένης σύσφιγ-
ξης, με κίνδυνο τραυματισμού του οδηγού.

Subaru Forester από 2009 έως 2012.  
Ένα ελάττωμα της γεννήτριας αερίου του αε-
ρόσακου συνοδηγού οδηγεί σε ανεξέλεγκτη 
ενεργοποίησή του, με αποτέλεσμα θραύσμα-
τα μετάλλων να προκαλέσουν τραυματισμό 
στους επιβάτες.

Seat Ibiza 1,4 l TDI από 04/2015 έως 
06/2017 και Ibiza 6J από 06/2015 έως 
02/2017. Σε  περίπτωση σύγκρουσης μπο-
ρεί να καταστραφεί η μπαταρία, γεγονός που 
επηρεάζει το ξεκλείδωμα  των θυρών.

Mercedes-Benz Sprinter από 30/5/ 
2018 έως 18/7/2018. Η εσφαλμένη κω-
δικοποίηση της μονάδας ελέγχου της πόρ-
τας μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της 
προστατευτικής λειτουργίας του συστήμα-
τος προειδοποίησης εξόδου, αυξάνοντας 
έτσι τον κίνδυνο τραυματισμού των επιβα-
τών του οχήματος.

Mazda 6 από 03/06/2002 έως και 
31/06/ 2005. Το περίβλημα της γεννή-
τριας αερίου του αερόσακου του συνοδη-
γού μπορεί να εκραγεί  όταν ενεργοποι-
είται ο αερόσακος, λόγω της υπερβολικής 
εσωτερικής πίεσης, προκαλώντας τραυ-
ματισμό των επιβατών από θραύσματα με-
τάλλων.

Toyota Lexus, Avensis, Corolla, Picnic, 
SC430, Yaris από 2001 έως 2006. Η  
προωστική  ύλη που χρησιμοποιείται στον αε-
ρόσακο μπορεί να αλλοιωθεί με την πάροδο 
του χρόνου, με αποτέλεσμα σε περίπτωση 
ενεργοποίησής του, μεταλλικά θραύσματα να 
τραυματίσουν τον οδηγό.

Toyota Avensis, Corolla, Verso από 2002 
έως 2006. Η μονάδα ελέγχου αερόσακου 
(SRS ECU)  έχει ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώ-
ματα (ASIC) που είναι ευαίσθητα σε εσωτε-
ρικό βραχυκύκλωμα. Εάν συμβεί αυτό, μπο-
ρεί να απενεργοποιηθούν ή να ενεργοποιη-
θούν απροσδόκητα οι αερόσακοι ή και οι 
προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας.

Fiat 500Χ από 02/06 2015 έως και 
17/08/2018.  Ένας ελαττωματικός μηχανι-
σμός ασφάλισης θα μπορούσε να προκαλέ-
σει την αναδίπλωση του καθίσματος προς τα 
εμπρός  με  κίνδυνο  τραυματισμού των επι-
βατών, σε περίπτωση ατυχήματος.

Mitsubishi ASX από 2011έως 2012, 
Lancer 2008έως 2012 και Outlander 
2008 έως 2012. Η περιοχή της φλάντζας 
του μηχανισμού αυτόματου εντατήρα πολ-
λαπλών ιμάντων του κινητήρα, κάτω από 
συνθήκες οδήγησης υψηλού φορτίου, 
μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει την 
πτώση του ιμάντα κίνησης, με αποτέλε-
σμα την απώλεια υποβοήθησης του συ-
στήματος διεύθυνσης, την εκφόρτωση της 
μπαταρίας και την υπερθέρμανση ή το 
κόλλημα του κινητήρα.

Mitsubishi Lancer από  2008 έως 2009, 
Lancer Sportback 2009 έως 2010 και 
Outlander 2006 έως 2012. Λόγω της θερ-
μοκρασίας και της υγρασίας, ενδέχεται να 
εξασθενίσει το υλικό συγκόλλησης μεταξύ 
της διαφανούς ηλιοροφής και του εξωτερι-
κού πλαισίου, με συνέπεια, το γυαλί της ηλι-
οροφής μπορεί να αποσυνδεθεί από το εξω-
τερικό πλαίσιο και να βγει από την θέση του.

Toyota GT86 από 09/04/2012 έως 
24/05/ 2013. Λόγω σφάλματος κατά την 
παραγωγή των ελατηρίων της βαλβίδας, η 
απόδοση σε φορτίο μπορεί να υπερβαίνει  την 

αντοχή τους και μπορεί να σπάσουν, με απο-
τέλεσμα το σβήσιμο του κινητήρα εν κινήσει.

Toyota Auris HV από 26/05/2010 έως 
09/05/2014, Prius από 10/10/2008 
έως 05/02/2014 και Prius+ από 19/10 
2011 έως 10/11/2014). Λόγω σφάλμα-
τος λογισμικού στην ECU, το όχημα μπορεί 
μετά από κάποια βλάβη να μην μεταπέσει  σε 
κατάσταση ασφαλούς οδήγησης, ο κινητήρας 
να χάσει την ισχύ του και να σβήσει.

Opel Corsa από 02/18 έως 05/2018. Αν 
ο κύριος μηχανισμός ασφάλισης του καπό 
δεν είναι σωστά στερεωμένος και ο δευτε-
ρεύων μηχανισμός (ασφάλεια) δεν λειτουρ-
γήσει, το καπό μπορεί να ανοίξει κατά τη δι-
άρκεια της οδήγησης.

VW διάφορα μοντέλα από 30/12/ 2005 
έως19/09/2017. Τα αυτοκίνητα που αρχι-
κά χρησιμοποιήθηκαν για εσωτερική χρήση 
της Volkswagen AG ίσως να μην έχουν τρο-
ποποιηθεί σωστά για χρήση στο δρόμο, προ-
τού πωληθούν στους καταναλωτές.

Ferrari 488 GTB, 488 Spider από 
04/2015 έως και 07/2017. Λόγω ελατ-
τώματος του  λογισμικού, η κρίσιμη φθορά 
του δίσκου του φρένου δεν υποδεικνύεται 
από προειδοποιητική λυχνία ή προειδοποιη-
τικό μήνυμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί 
ζημιά στον δίσκο του φρένου και αυξημένος 
κίνδυνος ατυχήματος.

Ferrari 458 Italia - 458 Spider, 458 από 
ZFFLJ65B000161035 έως ZFF68NHC0 
00198576. Ένα  εξάρτημα στο σύστημα του 
αερόσακου του συνοδηγού μπορεί να είναι 
ακατάλληλο και να προκαλέσει θραύση του 
εξαρτήματος που τον ενεργοποιεί καθώς και 
άνοιγμα του αερόσακου.

Mitsubishi ASX από  2018 έως 2019, 
Eclipse Cross 2018 έως 2018.5, 
Outlander 2017έως 2018, Outlander 
PHEV 2017-2018. Το λογισμικό του συστή-
ματος μετριασμού της σύγκρουσης (FCM) της 
μονάδας ελέγχου κινητήρα (ECU) μπορεί να 
είναι ελαττωματικό και να ενεργοποιήσει το 
φρένο που πατάει ο οδηγός για μεγαλύτερο 

5



χρονικό διάστημα από όσο απαιτείται, με 
αποτέλεσμα η ταχεία επιβράδυνση του οχή-
ματος να αυξήσει τον κίνδυνο σύγκρουσης 
στο πίσω μέρος.

Ford Mustang από 23/05/2017 έως και 
20/06/2018. Η καλωδίωση της μπαταρίας 
στον χώρο του  κινητήρα, μπορεί να έχει το-
ποθετηθεί λανθασμένα, προκαλώντας έτσι 
την επαφή της με την πολλαπλή εξαγωγής, 
με κίνδυνο αδυναμία εκκίνησης, καπνό στον 
χώρο του κινητήρα και πυρκαγιά.

Opel Vivaro από 03/2017 έως και 07/ 
2018. Η καλωδίωση της μπαταρίας στον χώ-
ρο του κινητήρα, μπορεί να έχει τοποθετηθεί 
λανθασμένα, με αποτέλεσμα βραχυκύκλω-
μα και πυρκαγιά.

Mitsubishi ASX και Eclipse Cross 2018, 
Outlander και Outlander PHEV 2017-
2018. Το λογισμικό του συστήματος Active 
Stability Control (ASC) μπορεί  να είναι ελατ-
τωματικό. Κατά συνέπεια, το σύστημα ελέγ-
χου ταχύτητας ταξιδιού (ACC), το σύστημα με-
τριασμού πρόσθιας σύγκρουσης (FCM) και το 
σύστημα ABS ενδέχεται να μην λειτουργούν 
σωστά με κίνδυνο ατυχήματος.

Toyota C-HR από 18/06/2018 έως και 
28/08/2018. Οι βίδες που συγκρατούν τα 
ρουλεμάν τροχών στην υποδοχή της πλήμνης 
του πίσω  άξονα, ενδέχεται να μην έχουν σφι-
χτεί επαρκώς και να χαλαρώσουν με συνέ-
πεια, κάποιες από αυτές να αποσπαστούν εν 
κινήσει και να προκληθεί βλάβη στα εξαρτή-
ματα του συστήματος πέδησης στον πίσω 
άξονα ή αποσύνδεση των τροχών.

Volvo XC40 από 06/07/2018 έως 
09/08/ 2018. Ως αποτέλεσμα λανθασμέ-
νης συναρμολόγησης, το πεντάλ φρένου 
μπορεί να φύγει από την θέση του, προκαλώ-
ντας πρόβλημα στα φρένα.

Lexus GS350, GS450h, IS350C, IS350 από 
27/05/2005 έως και 24/12/2014. Μια  
ρωγμή στον αποσβεστήρα παλμών της πίεσης 
καυσίμου μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή καυ-
σίμου, το οποία αν βρεθεί κοντά σε πηγή ανά-
φλεξης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Mercedes-Benz CLA, Β-class από 
10/01/ 2018 έως 14/02/2018. Η βαθ-
μονόμηση του  συστήματος υπολογισμού 
βάρους του συνοδηγού, μπορεί να μην εί-
ναι επαρκής, με συνέπεια η τοποθέτηση 
του παιδικού καθίσματος με την πλάτη στο 
ταμπλό, να μην απενεργοποιήσει τον αε-
ρόσακο συνοδηγού. Έτσι, σε περίπτωση 
ατυχήματος αν αυτός ανοίξει,  αυξάνεται ο 
κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού.
 
Infiniti Q30, QX30 από 18/08/2015 έως 
και 15/01/2018. Η περιγραφή στο εγχει-
ρίδιο χρήσης του κλειδώματος ασφαλείας της 
πίσω πόρτας για παιδιά δεν δείχνει σωστά 
τις θέσεις κλειδώματος και ξεκλειδώματος, 
με πιθανό αποτέλεσμα την απροσδόκητη απε-
νεργοποίηση του μηχανισμού ασφαλείας.

Mercedes-Benz E-class από 11/10/2016 
και 11/01/2018. Η λειτουργία ανοίγματος 
του καπό τ ου κινητήρα μπορεί να είναι ελατ-
τωματική λόγω λανθασμένης τοποθέτησης 
του εύκαμπτου σωλήνα του αισθητήρα στον 
εμπρόσθιο προφυλακτήρα. Σε περίπτωση σύ-
γκρουσης με έναν πεζό, αυτός δεν θα ανι-
χνευτεί και το ενεργό  καπό δεν θα ενεργο-
ποιηθεί, αυξάνοντας έτσι τον πιθανό κίνδυ-
νο τραυματισμού του πεζού.

Ford GT από 24/10/2017 έως  31/05 
/2018. Υπάρχει κίνδυνος, υπό ορισμένες 
συνθήκες λειτουργίας, το μπλοκ των βαλβί-
δων της πίσω αεροτομής  να προκαλέσει δι-
αρροή υδραυλικού υγρού στο σύστημα εξά-
τμισης, με κίνδυνο πυρκαγιάς στον χώρο του 
κινητήρα.

Audi R8 από 06/2015 έως 10/2017. Η 
χρήση των  εν λόγω οχημάτων σε πίστα αγώ-
να, σε συνδυασμό με ακραίους ελιγμούς οδή-
γησης, μπορεί να προκαλέσει διαρροή λα-
διού στον αναπνευστήρα του κιβωτίου ταχυ-
τήτων. Οι ατμοί αυτού του λαδιού, αν έρθουν 
σε επαφή με θερμά εξαρτήματα στον χώρο 
του κινητήρα δημιουργούν καπνό και πιθανή 
πυρκαγιά.

Citroën C4 Aircross από 08/07/2014 
έως και 23/12/2014. Το συγκρότημα εμ-
βόλου στην πίσω δαγκάνα του φρένου δεν 

είναι σωστό, με αποτέλεσμα το φρένο στάθ-
μευσης να είναι λιγότερο αποτελεσματικό ή 
να υποστεί ολοκληρωτική βλάβη.

RENAULT MASTER III που κατασκευάστη-
καν στο SOVAB από 01/03/2017 και 
14/11/2017. Υπάρχουν αναντιστοιχίες στις 
παραμέτρους του πίνακα οργάνων και το ηλε-
κτρικό υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης 
μπορεί να μην αναγνωρίζεται. Έτσι  σε περί-
πτωση βλάβης, δεν υπάρχει προειδοποίηση 
στον πίνακα οργάνων και αυτό θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε ατύχημα.

VW Tiguan Touran από 20/04/2015 έως 
και 07/07/2018. Μπορεί να φτάσει υγρα-
σία στην μονάδα LED του φωτισμού περιβάλ-
λοντος της ηλιοροφής, η οποία να προκαλέ-
σει βραχυκύκλωμα και συσσώρευση θερμό-
τητας με κίνδυνος πυρκαγιάς.

Ford Focus από 16/04/2018 έως 02/08/ 
2018. Ο μηχανισμός ασφάλισης της πίσω 
πόρτας έχει ελατήριο λάθος συναρμολογη-
μένο, που μπορεί να προκαλέσει την μη σω-
στή λειτουργία της χειροκίνητης κλειδαριάς 
ασφάλισης των παιδιών, με κίνδυνο την απε-
νεργοποίησή της. 

BMW X6, M7X, G5X με έγκριση τύπου του 
2007. Τα μπουλόνια του τροχού μπορεί να 
μην έχουν σφιχτεί σωστά και έτσι να χαλα-
ρώσουν με την πάροδο του χρόνου και να 
σπάσουν, με κίνδυνο ο τροχός να αποκολλη-
θεί από το όχημα.

BMW X3, X4 από 15/04/2018 έως και 
27/06/2018. Η επίστρωση του εμβόλου 
της οπίσθιας δαγκάνας φρένου είναι ελαττω-
ματική και εμποδίζει την κίνησή του, με πιθα-
νότητα μειωμένης απόδοσης ή βλάβης στο 
κύκλωμα του πίσω φρένου, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο ατυχήματος.

Volvo XC40 από 20/06/2018 έως 
21/06/ 2018.  Ένας ελαττωματικός μηχα-
νισμός ασφάλισης της πλάτης του πίσω κα-
θίσματος μπορεί να οδηγήσει σε αναδίπλω-
ση του καθίσματος απροσδόκητα προς τα 
εμπρός σε περίπτωση γρήγορης επιβράδυν-
σης. Κατά συνέπεια, οι αποσκευές μπορούν 

Οι Ανακλήσεις Οχημάτων το 2018
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να περάσουν στον χώρο των επιβατών, αυ-
ξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού.

Peugeot 4008 από 08/072014 έως 
23/12/2014. Λόγω λανθασμένης συναρ-
μολόγησης του εμβόλου φρένου, ο μηχανι-
σμός ρύθμισης της πίσω δαγκάνας, μπορεί 
να παρουσιάσει δυσλειτουργία. Κατά συνέ-
πεια, το χειρόφρενο θα μπορούσε να γίνει λι-
γότερο ή τελείως αναποτελεσματικό και να 
οδηγήσει σε ατύχημα.

BMW X5 από 03/2001 έως και 02/2002. 
Το λογισμικό της μονάδας ελέγχου του αερό-
σακου έχει προγραμματιστεί εσφαλμένα, με 
αποτέλεσμα, η ταυτόχρονη απενεργοποίηση 
του κινητήρα και η εφαρμογή του φρένου 
στάθμευσης, μπορεί να προκαλέσει ακούσια 
ενεργοποίηση του εμπρός αερόσακου:

Peugeot 4008 από 01/10/2012 και 
04/02/2016. Ο άξονας του δακτυλίου του 
χειρόφρενου  δεν έχει σωστή στεγανοποίη-
ση  και μπορεί να διαβρωθεί, με αποτέλεσμα 
το φρένο στάθμευσης να είναι λιγότερο ή 
εντελώς αναποτελεσματικό.

Jeep Compass από 27/10/2017 έως 
και 21/02/2018. Ένας ελαττωματικός μη-
χανισμός ασφάλισης της πλάτης του πίσω 
καθίσματος, μπορεί -σε περίπτωση  γρή-
γορης επιβράδυνσης- να προκαλέσει 
απροσδόκητη αναδίπλωση  του καθίσμα-
τος προς τα εμπρός. Κατά συνέπεια, οι 
αποσκευές από τον χώρο του χώρου απο-
σκευών μπορούν να εισέλθουν στον χώρο 
των επιβατών, αυξάνοντας τον κίνδυνο 
τραυματισμού τους.

Jeep Liberty από 29/04/2003 έως και 
29/06/2007. Η διάβρωση στα πίσω ψαλί-
δια μπορεί να προκαλέσει την θραύση τους 
και να οδηγήσει σε απώλεια σταθερότητας 
της οδήγησης.
 
Dodge Ram από 02/05/2008 έως 
01/2012. Θραύση της στερέωσης της 
δεξαμενής καυσίμου μπορεί να προκαλέ-
σει την υποχώρηση της και την επαφή της 
με το οδόστρωμα, με κίνδυνο διαρροής 
καυσίμων.

Ford Mondeo από 22/08/2017 έως και 
14/12/2017. Το συγκολλητικό στρώμα του 
κρυστάλου ηλιοροφής μπορεί να αποκολλη-
θεί, με αποτέλεσμα, το κρύσταλλο να χαλα-
ρώσει ή ακόμα και να αποσπαστεί κατά την 
κίνηση του οχήματος.

Citroën C4 Aircross από 01/10/ 2012 
έως 01/02/2016. Ο άξονας του δακτυλίου 
χειρόφρενου δεν έχει σωστή στεγανοποίη-
ση και μπορεί να διαβρωθεί, με αποτέλεσμα 
το φρένο στάθμευσης να είναι λιγότερο ή 
εντελώς αναποτελεσματικό.

Opel Grandland X από 04/2018 έως 
05/2018. Η τάπα του κάρτερ δεν έχει σφι-
χτεί σωστά και αυτό μπορεί να οδηγήσει στην 
διαρροή λαδιού στον δρόμο και την πρόκλη-
ση ατυχήματος.

Ford Eco Sport από 02/05/2017 έως και 
10/06/2017. Η συγκόλληση στο κάτω ψα-
λίδι μπορεί να μην είναι σωστή, με αποτέλε-
σμα το συγκρότημα του εμπρόσθιου τροχού 
να χτυπήσει στον θόλο, προκαλώντας την 
εμπλοκή του, με αποτέλεσμα την απώλεια 
ελέγχου της διεύθυνσης και της κινητήριας 
δύναμης.

Jeep Compass από 15/12/2016 έως και 
26/10/2017. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις των 
φώτων ημέρας είναι ελαττωματικές και τα 
φώτα μπορούν να απενεργοποιηθούν από 
τον οδηγό, με αποτέλεσμα η ορατότητα η ανα-
γνώριση του οχήματος από τους άλλους οδη-
γούς να είναι δυσχερής.

Jeep Compass από 12/01/2018 έως 
και 21/01/2018. Λόγω ανεπαρκούς συ-
γκόλλησης, ο εγκάρσιος εμπρόσθιος βρα-
χίονας ελέγχου μπορεί να σπάσει, με κίν-
δυνο την απώλεια σταθερότητας κατά την 
οδήγηση.

VW Tiguan Allspace από 15/01.2018 
έως 14/03/ 2018. Ο κάτω δακτύλιος στή-
ριξης των πίσω αμορτισέρ μπορεί να έχει 
συγκολληθεί λανθασμένα, με συνέπεια η 
στήριξη του αμορτισέρ στον πίσω άξονα 
μπορεί να χαλαρώσει και να επηρεάσει τον 
χειρισμό του οχήματος.

Mitsubishi Outlander, Outlander PHEV, 
Lancer, Lancer Sportback 2015-2016. Το 
ρελέ ελέγχου της Ηλεκτρονικής Μονάδα Ελέγ-
χου Κινητήρα (ECU) ή το ρελέ ελέγχου βαλβί-
δων μπορεί να υπερθερμανθούν, με αποτέλε-
σμα ο κινητήρας να σβήσει εν κινήσει.

Mitsubishi Outlander, Outlander PHEV από 
2015 έως 2016. Ο μηχανισμός της κλειδα-
ριάς της πόρτας ενδέχεται να μην λειτουργεί 
σωστά σε υψηλές θερμοκρασίες και έτσι η 
πόρτα μπορεί να μην είναι σωστά ασφαλισμέ-
νη και να ανοίξει ενώ το όχημα κινείται.

Land Rover Range Rover, Range Rover 
Sport, Discovery από 13/11/ 2017 έως 
και 17/03/2018. Η λειτουργία Αυτόματης 
Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (AEB) ενδέχεται 
να μην ενεργοποιηθεί ακόμα και χωρίς προει-
δοποιητικό μήνυμα ενημέρωσης του οδηγού, 
αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο ατυχήματος.

Mercedes-Benz GLE, GLS από 04/2018 
έως και 06/2018. Τα έμβολα στις δαγκά-
νες του φρένου του οπίσθιου άξονα είναι 
ανεπαρκή, με κίνδυνο μειωμένη απόδοση 
φρεναρίσματος ή βλάβη του κυκλώματος στα  
πίσω φρένα.

Mercedes-Benz E-class, CLS, AMG GT από 
04//2017 έως 06/2018. Η βαθμονόμηση  
του συστήματος υπολογισμού βάρους του συ-
νοδηγού, μπορεί να μην είναι επαρκής, με συ-
νέπεια η τοποθέτηση του παιδικού καθίσμα-
τος με την πλάτη στο ταμπλό, να μην απενερ-
γοποιήσει τον αερόσακο συνοδηγού. Έτσι, σε 
περίπτωση ατυχήματος αν αυτός ανοίξει, αυ-
ξάνεται ο κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού.

Cadillac CT6 από  2016 έως  2018. Υπο-
λείμματα κόλλας στους βραχίονες στερέω-
σης ISOFIX ενδέχεται να εμποδίσουν την σω-
στή εγκατάσταση του παιδικού καθίσματος, 
με συνέπεια η προστασία του παιδιού μπορεί 
να μην είναι εξασφαλισμένη.

Opel Ampera-e από 27/06/2016 έως και 
31/08/2018. Κατά την συναρμολόγηση, 
ένα ξένο αντικείμενο μπορεί να έχει πέσει 
στην άνω επένδυση της κολόνας τιμονιού, με 
κίνδυνο η κολόνα να μαγκώσει.
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Mitsubishi ASX από 2011έως 2018. Η συ-
γκόλληση μεταξύ εξάτμισης και σωλήνα εξα-
γωγής καυσαερίων μπορεί να σπάσει, με 
αποτέλεσμα, ο σωλήνας να αποσυνδεθεί και 
να πέσει στον δρόμο, δημιουργώντας κίνδυ-
νο για την κυκλοφορία οχημάτων.

Porsche 918 Spyder από 09/07/ 2013 
έως 27/0/2015. Οι κοχλίες που χρησιμο-
ποιούνται για την συναρμολόγηση των κατά 
μήκος εγκάρσιων ψαλιδιών ενδέχεται με την 
πάροδο του χρόνου, να διαβρωθούν και να 
σπάσουν, μειώνοντας την απόδοση οδήγησης.

Dodge RAM από 24/10/2012 έως και 
27/02/2017. Μια αντλία νερού είναι ελατ-
τωματική και μπορεί να προκαλέσει βραχυ-
κύκλωμα και πυρκαγιά.

Porsche Panamera από 9/9/2015 έως 
5/6/2018. Η περιορισμένη ανθεκτικότητα 
των ράβδων σύζευξης μπορεί να επηρεάσει 
την λειτουργία του αντιολισθητικού σταθερο-
ποιητή (PDCC), με συνέπεια να επηρεαστεί η 
συμπεριφορά οδήγησης.

Μini από 30/12/2016 έως και 13/08/ 
2018. Λείπει το προστατευτικό κάλυμμα ένα-
ντι σύγκρουσης της αντλίας καυσίμου υψη-
λής πίεσης στον χώρο του κινητήρα και σε 
περίπτωση ζημιάς της αντλίας λόγω ατυχή-
ματος, η διαρροή καυσίμου μπορεί να προ-
καλέσει πυρκαγιά.

Porsche Cayenne από 06/12/2016 και 
08/03/2018. Οι πόρπες των ζωνών στο κε-
ντρικό πίσω κάθισμα είναι ελαττωματικές, 
αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού για 
τους επιβαίνοντες.

VW Passat από 04/05/2018 έως και 
03/07/2018. Το ελατήριο στήριξης του προ-
σκέφαλου του οδηγού είναι ελαττωματικό, με 
συνέπεια το προσκέφαλο να μην είναι σω-
στά αγκυρωμένο στην πλάτη του καθίσματος 
και μπορεί να αποσπαστεί σε περίπτωση ατυ-
χήματος, οδηγώντας σε τραυματισμούς.

Toyota Proace από 06/2016 έως και 
12/2017. Η συσκευή ζεύξης  ρυμουλκού-
μενου μπορεί να παραμορφωθεί εάν χρη-

σιμοποιείται ρυμουλκούμενο, με αποτέλε-
σμα τον δύσκολο έλεγχο  του οχήματος και 
την αποσύνδεση του  ρυμουλκούμενου από 
το όχημα.

Mercedes-Benz GL, GLE, GLS, ML από  
11/2010  έως 06/2016. Το καπάκι στεγα-
νοποίησης της δεξαμενής λαδιού του Active 
Curve System δεν εμποδίζει την διαρροή λα-
διού, το οποίο ενδέχεται να διαρρεύσει και 
να ψεκαστεί σε θερμά εξαρτήματα προκαλώ-
ντας πυρκαγιά.

Mercedes-Benz C-class, E-class  
04/2018. Το  κατώτερο κάλυμμα του χώ-
ρου του κινητήρα δεν διαθέτει τον απαραίτη-
το χώρο στα αριστερά για το σύστημα εξά-
τμισης, με κίνδυνο οι υψηλές θερμοκρασίες 
που προκύπτουν από την λειτουργία του κι-
νητήρα με πλήρες φορτίο, να οδηγήσουν 
στην ανάφλεξη του καλύμματος.

Mercedes-Benz C-Class από 01/2016 
έως 11/2017. Οι διακοσμητικές μεσαίες 
λωρίδες στο πίσω μέρος, δεν έχουν κολλη-
θεί σωστά και μπορούν να ξεκολλήσουν και 
να πέσουν στον δρόμο, αυξάνοντας τον κίν-
δυνο ατυχήματος.

Opel Insignia Β 2018. Ένας συνδετήρας 
(clip) της γραμμής καυσίμου μπορεί να τρι-
φτεί πάνω στον εύκαμπτο σωλήνα της αντλί-
ας καυσίμου και να προκαλέσει διαρροή, δη-
μιουργώντας κίνδυνο πυρκαγιάς.

Peugeot 308 από 27/04/2018 έως και 
30/05/2018, 3008 από 27/04/2018 
έως και 30/05/2018, 5008 από 26/04/ 
2018 έως και 02/06/2018, Traveler/ 
Expert από 30/04/2018 έως και 31/05/ 
2018. Το πώμα του διαύλου ροής λαδιού 
στον κορμό του κινητήρα, ενδέχεται να μην 
έχει τοποθετηθεί σωστά και να υπάρξει δι-
αρροή λαδιού στο οδόστρωμα.

Citroën C4 Picasso από 04/5/2018 έως 
30/05/2018, DS7 Crossback από 
27/04/2018 έως 28/05/2018, Space-
tourer / Jumpy από 30/4 με αρ. πλαισίου 
VF7VFAHXHJZ045656 έως VF7VEAHH 
WKZ001086. Το πώμα του διαύλου ροής λα-

διού στον κορμό του κινητήρα, ενδέχεται να 
μην έχει τοποθετηθεί σωστά και να υπάρξει 
διαρροή λαδιού στο οδόστρωμα.

Opel Grandland X Αριθμός παρτίδας, γραμ-
μικός κώδικας άγνωστος. Οι βίδες στις κά-
τω βάσεις των αμορτισέρ δεν έχουν σφιχτεί 
σωστά με κίνδυνο απώλειας ελέγχου του 
οχήματος.

Peugeot Traveler - Expert από 10/03/ 
2016 έως και 24/02/2018. Λανθασμέ-
νη έκδοση του λογισμικού ECU κινητήρα, 
οδηγεί σε σφάλματα της ψύξης και δυσλει-
τουργία του συστήματος προειδοποίησης 
«υψηλής θερμοκρασίας» του κινητήρα. Αυ-
τό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερθέρ-
μανση του κινητήρα, διαρροή λαδιού και εν-
δεχόμενη καταστροφή του, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο ατυχήματος.

Citroën Spacetourer και Jumpy 4 από 
17/02/2016 έως και 26 Φεβρουαρίου 
2018. Λανθασμένη έκδοση του λογισμικού 
ECU κινητήρα, οδηγεί σε σφάλματα της ψύ-
ξης και δυσλειτουργία του συστήματος προ-
ειδοποίησης «υψηλής θερμοκρασίας» του κι-
νητήρα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
υπερθέρμανση του κινητήρα, διαρροή λαδιού 
και ενδεχόμενη καταστροφή του, αυξάνοντας 
τον κίνδυνο ατυχήματος.

Citroën C3-IV από 11/01/2018 έως και 
22/01/2018. Το συγκρότημα της κολώνας 
τιμονιού μπορεί να μην είναι σωστό και υπάρ-
χει κίνδυνος απώλειας ελέγχου του συστή-
ματος διεύθυνσης.

Peugeot 3008 II, 308 II, 5008 II από 
05/10/2016 έως και 04/04/2018. Λαν-
θασμένη έκδοση του λογισμικού ECU κινητή-
ρα, οδηγεί σε σφάλματα της ψύξης και δυ-
σλειτουργία του συστήματος προειδοποίη-
σης «υψηλής θερμοκρασίας» του κινητήρα.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερθέρ-
μανση του κινητήρα, διαρροή λαδιού και εν-
δεχόμενη καταστροφή του, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο ατυχήματος.
 
Citroën C4, PICASSO II από 03/03/ 
2016 έως και 8 Μαρτίου 2018. Λανθα-

Οι Ανακλήσεις Οχημάτων το 2018
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σμένη έκδοση του λογισμικού ECU κινητή-
ρα, οδηγεί σε σφάλματα της ψύξης και δυ-
σλειτουργία του συστήματος  προειδοποί-
ησης «υψηλής θερμοκρασίας» του κινητή-
ρα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
υπερθέρμανση του κινητήρα, διαρροή λα-
διού και ενδεχόμενη καταστροφή του, αυ-
ξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.
 
Citroën Jumpy 4 από 13/11/2015 έως  
5/10/ 2017. Ο βραχίονας υποστήριξης 
ρυμούλκησης μπορεί να παραμορφωθεί 
όταν τεθεί υπό μέγιστη πίεση, με πιθανό 
αποτέλεσμα να επηρεάσει την συμπεριφο-
ρά οδήγησης του οχήματος ή και την συ-
γκράτηση του ρυμουλκουμένου και να προ-
καλέσει ατύχημα.
 
Chrysler Aspen 300, 300 C από 10/03/ 
2008 έως 18/12/2008.  Ένα ελάττωμα στη 
γεννήτρια αερίου του αερόσακου συνοδηγού 
μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτο φούσκω-
μα και απελευθέρωση μικρών μεταλλικών 
θραυσμάτων, τραυματίζοντας τους επιβάτες.

MAN από 03/2018 έως και 04/2018. Η 
ελαττωματική προέκταση ασφάλισης του χει-
ρόφρενου μπορεί να προκαλέσει στράβωμα 
ή σπάσιμο της ντίζας του χειρόφρενου, με 
αποτέλεσμα την βλάβη του και τον κίνδυνο 
να κινηθεί το όχημα ακόμη και  με ενεργοποι-
ημένο χειρόφρενο.

MAN TGE από 08/2017 έως 07/2018. Σε 
ταχύτητες άνω των 130 km/h μπορεί να 
υπάρχουν κραδασμοί του κινητήριου άξονα, 
με πιθανότητα ολικής βλάβης του και πρό-
κληση ατυχήματος.

Mercedes-Benz E-class cabriolet από 
04/2017 έως και 11/2017. Η κονσόλα 
ISOFIX, που συγκρατεί το παιδικό κάθισμα 
στον κορμό του αυτοκινήτου, μπορεί να μην 
είναι επαρκής με αποτέλεσμα, το παιδικό κά-
θισμα που είναι τοποθετημένο στο πίσω κά-
θισμα να μην είναι αγκυρωμένο όπως προ-
βλέπεται και σε περίπτωση ατυχήματος, το 
παιδί μπορεί να τραυματιστεί.

Opel Cascada, Zafira  από 2017 έως 
2018. Υπάρχει σφάλμα βαθμονόμησης στον 

έλεγχο του υπερσυμπιεστή, με αποτέλεσμα 
σε περίπτωση βλάβης, αυτός να υπερθερμαν-
θεί και να οδηγήσει σε πυρκαγιά.

Opel Grandland παραγωγής την 06/06/ 
2018. Οι άξονες και τα εξαρτήματα φρένων 
μπορεί να μην έχουν βιδωθεί σωστά μεταξύ 
τους, με αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου 
του οχήματος.
 
Ford Edge, Mondeo, S-MAX, Galaxy από 
01/09/2014 έως 20/04/2018. Η πλά-
κα της τροχαλίας του συμπλέκτη κλιματι-
στικού θα μπορούσε να χαλαρώσει και να 
αποκολληθεί και στην συνέχεια να πέσει 
στην επιφάνεια του δρόμου, δημιουργώ-
ντας κίνδυνο ατυχήματος.

Lexus LC500h από 02/08/2016 έως 
05/06/2018. Η ηλεκτρονική μονάδα 
ελέγχου (ECU) των οχημάτων έχει προ-
γραμματιστεί ακατάλληλα και η πεταλούδα 
γκαζιού δεν είναι συγχρονισμένη με το κι-
βώτιο ταχυτήτων και τις αλλαγές ταχυτή-
των. Έτσι σε κατάσταση επιτάχυνσης σε αυ-
τοκινητόδρομο, το υβριδικό σύστημα θα 
μπορούσε να απενεργοποιηθεί, προκαλώ-
ντας απώλεια ισχύος, γεγονός που μπορεί 
να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος.
 
Toyota C-HR Hybrid από 26/05/2016 
έως 08/05/2018, Prius από 01/07/ 
2015 έως 15/05/2018, Prius Plug-In 
από 01/2016 έως 14/05/2018. Η κα-
λωδίωση του κινητήρα έχει ένα κάλυμμα 
στο σημείο που συνδέεται με την Μονάδα 
Ελέγχου Ισχύος του υβριδικού οχήματος. 
Λόγω της παραλλαγής της συναρμολόγη-
σης, ένα τμήμα της καλωδίωσης θα μπο-
ρούσε να έρθει σε επαφή με το κάλυμμα. 
Εάν έχει συσσωρευτεί σκόνη στην καλω-
δίωση ή στο κάλυμμα, οι κραδασμοί κατά 
τη χρήση του οχήματος μπορεί με την πά-
ροδο του χρόνου να προκαλέσουν φθορά 
της μόνωσης στα καλώδια και να εκθέσουν 
το γυμνό καλώδιο, προκαλώντας ηλεκτρι-
κό βραχυκύκλωμα μεταξύ των καλωδίων 
που έχουν υποστεί ζημιά και δημιουργώ-
ντας θερμότητα. Εάν δημιουργηθεί υπερ-
βολική θερμότητα, υπάρχει αυξημένος κίν-
δυνος πυρκαγιάς.

Land Rover Range Rover PHEV και Range 
Rover Sport PHEV από 28/03/2017 έως 
25/05/2018. Το όργανο ένδειξης της στάθ-
μης καυσίμου  δεν λειτουργεί σωστά και  όταν 
η στάθμη είναι κάτω από το 30% δεν δείχνει 
την πραγματική ποσότητα, με αποτέλεσμα το 
αυτοκίνητο να ακινητοποιηθεί στον δρόμο, 
με κίνδυνο ατυχήματος
 
Peugeot Expert 4 από 21/01/2016 έως 
και 05/10/2017. Ο βραχίονας υποστήρι-
ξης ρυμούλκησης, όταν τεθεί υπό μέγιστη πί-
εση, μπορεί να παραμορφωθεί και να επηρε-
άσει την συμπεριφορά οδήγησης του οχήμα-
τος ή και την συγκράτηση του ρυμουλκούμε-
νου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ατυ-
χήματα.

VW Polo, Up από 01/10/2015 έως και 
29/10/2017. Στην συλλογή (κιτ) εργαλεί-
ων του οχήματος μπορεί να έχει συμπεριλη-
φθεί ένας δακτύλιος ρυμούλκησης ο οποίος 
δεν έχει συγκολληθεί σωστά, που θα μπο-
ρούσε να σπάσει κατά την διάρκεια ρυμούλ-
κησης με συνέπεια την ακινητοποίηση του 
ρυμουλκούμενου οχήματος, ενώ το συρμα-
τόσχοινο ρυμούλκησης μπορεί να χτυπήσει 
ανθρώπους ή αντικείμενα.

Mercedes-Benz Sprinter από 04/12/ 
2017 έως και 20/06/2018. Το σύστημα 
βοήθειας εξόδου απενεργοποιείται πρόωρα 
μετά το κλείσιμο του διακόπτη της αναφλε-
ξης , με αποτέλεσμα σε περίπτωση κινδύνου 
να μην υπάρχει προειδοποίηση.

Mazda 2, CX-3, MX-5 από 05/08/2014 
έως και 24/04/2017. Η μονάδα ελέγχου 
κινητήρα του μετατροπέα συνεχούς ρεύμα-
τος μπορεί να είναι ελαττωματική, προκαλώ-
ντας βραχυκύκλωμα και ζημιά στον μετατρο-
πέα, ή ακόμα και πυρκαγιά.

Opel Insignia Β από 02/2017 έως και 
03/2018. Λόγω ελαττωματικής στεγανο-
ποίησης, μπορεί να εισχωρήσει υγρασία 
στην μονάδα ελέγχου κεντρικού κλειδώ-
ματος, με αποτέλεσμα να προκαλέσει βρα-
χυκύκλωμα και λιώσιμο του βύσματος 
ασφάλισης της πόρτας και ενδεχομένως να 
προκαλέσει πυρκαγιά.
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VW Tiguan Allspace από 14/03/2018 
έως και 18/052018. Στις μονάδες αε-
ρόσακου συνοδηγού ενδέχεται να έχουν 
τοποθετηθεί αερόσακοι που έχουν διπλω-
θεί ακατάλληλα, με συνέπεια εάν ενεργο-
ποιηθούν, να μην λειτουργήσουν όπως 
προβλέπεται.

VW Passat από 08/12/2006 έως και 
20/05/2008. Κατά την αντικατάσταση 
εξαρτημάτων ενδέχεται να έχουν τοποθετη-
θεί εσφαλμένοι αερόσακοι οδηγού, οι οποί-
οι δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί και κατά 
συνέπεια δεν μπορεί να λειτουργήσουν όπως 
προβλέπεται.

VW Tiguan Allspace από 27/07/ 2017 
έως και 03/04/2018. Το περικόχλιο στε-
ρέωσης στον δεξιό ή και στον αριστερό σφαι-
ρικό σύνδεσμο (μπαλάκι) του εμπρόσθιου 
άξονα μπορεί να μην έχει σφιχτεί με σωστή 
ροπή, με κίνδυνο να αποσπαστεί και να χα-
θεί η εμπρόσθια κίνηση και να υπάρξει απώ-
λεια σταθερότητας οδήγησης.

Mercedes-Benz V-Class, Vito από 
01/11/ 2013 έως και 23/04/2018. Μια 
εσφαλμένη ένδειξη της λυχνίας «Αερόσακος 
Συνοδηγού Off» θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε παράβλεψη ενός ελαττωματικού ανιχνευ-
τή παρουσίας επιβατών, με συνέπεια σε πε-
ρίπτωση ατυχήματος, να αυξηθεί ο κίνδυνος 
τραυματισμού του επιβάτη.
 
Nissan Juke από 03/04/2017 έως 13/ 
06/2017 και NV200 από 30/03/2017 
έως 29/05/2017.  Ένας εσωτερικός δια-
κόπτης ανάφλεξης του κινητήρα μπορεί να 
είναι ελαττωματικός. με συνέπεια ο κινητή-
ρας να σβήσει απροσδόκητα κατά την διάρ-
κεια της οδήγησης και υπό ορισμένες συν-
θήκες, το σύστημα αερόσακων του οχήματος 
να μην λειτουργεί.

VW Polo από 29/10/2016 και ενδεχόμε-
να την ημερολογιακή εβδομάδα 41/2018. 
Η πόρπη της ζώνης ασφαλείας του οπίσθιου 
αριστερού καθίσματος μπορεί να ανοίξει 
ακούσια και ο επιβάτης στο πίσω αριστερό 
κάθισμα δεν θα προστατεύεται πλέον από το 
εγκατεστημένο σύστημα συγκράτησης.

VW Crafter από 02/12/2016 έως και 
06/07/2018. Οι δονήσεις συντονισμού σε 
συγκεκριμένες (υψηλές) ταχύτητες μπορεί να 
προκαλέσουν βλάβη στον αρθρωτό άξονα 
(Σταυρός Cardan), με κίνδυνο να σπάσει και 
να οδηγήσει σε ατύχημα.

Honda Odyssey από 2013 έως και 2015. 
Τα καθίσματα στην δεύτερη σειρά δεν είναι 
ασφαλισμένα και σε περίπτωση ατυχήματος, 
υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος τραυματισμού 
για τους επιβάτες.

Honda HRV από 29/09/2014 έως και 
19/04/2018. Η πλεξούδα καλωδίωσης της 
καμπίνας μπορεί να μην είναι σωστά στερεω-
μένη στο πλαίσιο, με πιθανότητα  να προκλη-
θεί βλάβη στην καλωδίωση και στην συνέχεια 
βραχυκύκλωμα και σβήσιμο του κινητήρα.

Hyundai Ioniq από 15/12/2015 έως 
20/09/2017. Το εσωτερικό περίβλημα της 
αντλίας του συμπλέκτη (HCA) μπορεί να έχει 
ρωγμές οι οποίες με την πάροδο του χρόνου 
να προκαλέσουν ζημιά σε μια εσωτερική τσι-
μούχα λαδιού, με αποτέλεσμα την διαρροή 
λαδιού στην περιοχή, πράγμα που θα μπο-
ρούσε να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και 
φωτιά στον χώρο του κινητήρα.

Seat Ibiza CNG (με Φυσικό Αέριο) παραγω-
γής 2018. Τα περικόχλια των αγωγών φυ-
σικού αερίου μπορεί να μην είναι σωστά 
σφιγμένα, προκαλώντας διαρροή αερίου και 
σε περίπτωση παρουσίας πηγής ανάφλεξης, 
το αέριο μπορεί να αναφλεγεί.
 
Mercedes-Benz Sprinter από 04/12/ 
2017 έως και 28/05/2018. Λόγω ελατ-
τωματικού λογισμικού, ο οπίσθιος φωτισμός 
του διακόπτη προειδοποίησης κινδύνου 
(alarm) ενδέχεται να απενεργοποιηθεί, με αυ-
ξημένο κίνδυνο ατυχήματος.

Mazda 6 από 03/06/2002 έως και 
31/06/2005. Όταν ενεργοποιηθεί ο αερό-
σακος, το περίβλημα της γεννήτριας αερίου 
του αερόσακου  οδηγού, μπορεί να σπάσει 
λόγω της υπερβολικής εσωτερικής πίεσης 
και τα μεταλλικά θραύσματα να τραυματίσουν 
τους επιβάτες.

Mercedes-Benz A-Class από 19/01/ 
2018 έως και 17/4/2018. Το λογισμι-
κό πλοήγησης μπορεί να είναι ελαττωμα-
τικό, αποθηκεύοντας λανθασμένα την θέ-
ση του οχήματος, με αποτέλεσμα, όταν 
χρησιμοποιείται το σύστημα κλήσης έκτα-
κτης ανάγκης (eCall), να δίνει λανθασμέ-
νη θέση.

Mitsubishi ASX από 04/2011 έως και 
12/2015. Στη θέση που βρίσκεται ο μηχα-
νισμός κίνησης των εμπρόσθιων υαλοκαθα-
ριστήρων πέφτουν νερά, με αποτέλεσμα η 
άρθρωση του σφαιρικού συνδέσμου που 
τους κινεί να διαβρωθεί και να αποσυνδεθεί, 
με κίνδυνο την ακινητοποίησή τους.

Toyota Proace 2018. Το λανθασμένο λογι-
σμικό μέτρησης  θερμοκρασίας λαδιού του 
κινητήρα, έχει σαν αποτέλεσμα την λανθα-
σμένη ένδειξή της πάνω από ένα συγκεκρι-
μένο όριο. Έτσι σε περίπτωση υπερβολικής 
θερμοκρασίας του λαδιού, ενδέχεται να πα-
ραμορφωθεί το κάρτερ και το λάδι να διαρ-
ρεύσει στον δρόμο, δημιουργώντας κίνδυνο 
στην κυκλοφορία οχημάτων.

Opel Insignia A παραγωγής 2017. Η σύν-
δεση των αγκίστρων των ζωνών των εμπρός 
καθισμάτων μπορεί να είναι χαλαρή, με συ-
νέπεια σε περίπτωση ατυχήματος, οι πόρπες 
των ζωνών ασφαλείας να αποκοπούν από το 
πλαίσιο του καθίσματος.

Opel Combo-D του 2018. Το περίβλημα 
της κρεμαγιέρας του τιμονιού μπορεί να εί-
ναι ελαττωματικό, με αποτέλεσμα, το λάδι 
που περιέχει να διαρρεύσει και η υποστή-
ριξη υποβοήθησης του συστήματος διεύ-
θυνσης να μειωθεί.

Mercedes-Benz E-Class από 02/2017 
έως και 01/2018. Το λογισμικό πλοήγησης 
μπορεί να αποθηκεύει λανθασμένα την θέση 
του οχήματος και όταν χρησιμοποιείται το σύ-
στημα κλήσης έκτακτης ανάγκης (eCall), να 
αποστέλλεται στο κέντρο κλήσης λανθασμέ-
νη θέση του οχήματος.

Alfa Romeo Stelvio από 12/2016 έως 
και 05/2018. Στο ηλεκτρικό σύστημα του 
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οχήματος μπορεί να εισέλθει νερό, με συ-
νέπεια διάφορα ηλεκτρικά κυκλώματα να 
υποστούν βλάβη.
 
BMW X5, X6 από 9/6/2018 έως και 
11/06/2018. Ο σφαιρικός κοχλίας (βιδω-
τό μπαλάκι) του αριστερού ψαλιδιού του 
εμπρόσθιου άξονα είναι μειωμένης αντοχής 
και θα μπορούσε να σπάσει και να προκαλέ-
σει βλάβη στο σύστημα διεύθυνσης.

KIA Niro παραγωγής 2017. Στον ακροδέ-
κτη τροφοδοσίας στο εσωτερικό του ενεργο-
ποιητή υδραυλικού συμπλέκτη, ενδέχεται να 
διαρρεύσει λάδι προκαλώντας βραχυκύκλω-
μα και πυρκαγιά.

Mercedes-Benz AMG G 63 από 12/2017 
έως και 05/2018. Ενδέχεται να δημιουργη-
θούν ρωγμές στους βραχίονες της δαγκάνας 
του φρένου στον πίσω άξονα και αυτοί να 
υποστούν βλάβη με κίνδυνο την μείωση της 
απόδοσης της πέδησης.

Lancia Ypsilon από 22/09/2017 έως και 
28/05/2018. Τα μπουλόνια του τροχού δεν 
έχουν σφιχτεί σωστά με κίνδυνο να αποσυν-
δεθούν οι τροχοί, καταλήγοντας σε ατύχημα.

Mercedes-Benz S-Class από 06/2017 
έως και 02/2018. Σε ορισμένα οχήματα, 
ενδέχεται να μην έχουν εγκατασταθεί τα πε-
ρικόχλια για την στερέωση των βάσεων 
ασφαλειών στον χώρο αποσκευών και να 
προκληθεί πυρκαγιά ή βλάβη στον  κινητή-
ρα, στις ζώνης ασφαλείας και στο ταμπλό, 
με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο ατυχήμα-
τος και τραυματισμού.

Peugeot 3008 06/6/2018. Πολλά εξαρ-
τήματα του πλαισίου ενδέχεται να μην εί-
ναι καλά σφιγμένα και μπορούν να επηρε-
αστούν τα συστήματα ανάρτησης και διεύ-
θυνσης.

Mitsubishi ASX, Outlander από 2013 
έως 2016, Outlander PHEV 2014 έως 
2016. Ο άξονας του μοχλού του χειρό-
φρενου μπορεί να έχει μπλοκάρει λόγω 
διάβρωσης και να τεθεί εκτός λειτουργί-
ας το πίσω φρένο.

Toyota Proace από 2/05/2018 έως και 
02/06/ 2018.  Ένα πώμα (τάπα) λαδιού που 
βρίσκεται στο πλάι του κινητήρα μπορεί να 
μην είναι καλά σφιγμένο, με συνέπεια το λά-
δι του κινητήρα να διαρρεύσει στον δρόμο, 
δημιουργώντας κίνδυνο στην κυκλοφορία 
οχημάτων.

Seat Arona, Ibiza παραγωγής 2018. Οι 
πόρπες της ζώνης ασφαλείας μπορεί να ανοί-
γουν απροσδόκητα, δημιουργώντας αυξημέ-
νο κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση ατυ-
χήματος.

BMW 1, 3, M3, X1, Z4 από 12/09/2006 
έως και 20/06/2011. Η σύνδεση του θε-
τικού καλωδίου της μπαταρίας ενδέχεται να 
είναι ελαττωματική και να προκαλέσει πτώ-
ση τάσης στο ηλεκτρικό ρεύμα του οχήματος 
και του κινητήρα, ενώ το όχημα βρίσκεται σε 
κίνηση.
 
Opel Astra, Cascada, Isignia, Zafira από 
17/01/2018 έως και 04/04 2018. Μια 
τσιμούχα είναι τοποθετημένη λανθασμένα και 
μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή λαδιού στη 
γραμμή τροφοδοσίας του υπερσυμπιεστή και 
συνεπώς σε  πυρκαγιά.
 
Audi Q5 από 04/2018 έως και Μάιο 
2018. Τα ανεξάρτητα έμβολα στα πίσω φρέ-
να μπορεί να μην λειτουργούν όπως απαιτεί-
ται με αποτέλεσμα να την καθυστερημένη πέ-
δησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.
 
Ford C-Max, Focus, Kuga, Mondeo, 
Galaxy, Transit Connect από 2014 έως  
2018. Η πλάκα πίεσης συμπλέκτη μπορεί να 
σπάσει ενώ το όχημα είναι σε κίνηση και το 
αυτοκίνητο να ακινητοποιηθεί.

VW Tiguan Allspace από 01/08/ 2017 
έως και 25/01/2018. Το περικόχλιο σύ-
σφιγξης στον δεξιό και αριστερό σφαιρικό 
σύνδεσμο (μπαλάκι) του εμπρόσθιου άξονα 
μπορεί να μην έχει σφιχτεί με σωστή ροπή, 
με αποτέλεσμα να  βγει και το όχημα να έχει 
απώλεια σταθερότητας οδήγησης.

Mitsubishi Outlander από 2005 έως και 
2012. Μπορεί να προκληθεί διάβρωση στο 

εσωτερικό του  μοτέρ του υαλοκαθαριστήρα, 
με αποτέλεσμα βλάβη των υαλοκαθαριστή-
ρων κατά την οδήγηση, κάτι που μπορεί να 
οδηγήσει σε ατύχημα.

Mercedes-Benz C-Class, E-Class από 
04/2017 έως 08/2017. Το πίσω μέρος 
της πλάτης του εμπρός δεξιά καθίσματος 
μπορεί να μην είναι πλήρως ασφαλισμένο 
και σε περίπτωση ατυχήματος, αντικείμενα 
από τα πίσω καθίσματα να τραυματίσουν τους 
επιβάτες.

Maserati Ghibli, Levante, Quattroporte 
από 24/07/2017 έως και 18/12/ 2017. 
Η συγκόλληση στο πλαίσιο του εμπρόσθι-
ου άξονα μπορεί να είναι ελαττωματική 
και να προκαλέσει απώλεια σταθερότητας 
οδήγησης.

Mercedes-Benz G-Class από 12/2017 
έως και 04/2018. Ο δακτύλιος ασφαλείας 
στην δεξιά πλευρά του εμπρόσθιου άξονα 
μπορεί να μην είναι σωστά τοποθετημένος ή 
να μην υπάρχει, με κίνδυνο να ακινητοποιη-
θεί ξαφνικά ο δεξιός εμπρόσθιος τροχός και 
να προκληθεί ατύχημα.
 
Audi A4, A5, A6, A7, Q5 από 03/ 2011 
έως και 12/2016. Η εφεδρική αντλία ψυ-
κτικού υγρού μπορεί να κολλήσει, με αποτέ-
λεσμα την υπερθέρμανση της μετά το σβήσι-
μο του κινητήρα με κίνδυνο πυρκαγιάς.
 
Μini Countryman από 26/04/2018 έως 
και 01/05/2018. Τα ρουλεμάν στον εμπρό-
σθιο άξονα θα μπορούσαν να σπάσουν και 
να υπάρξει απώλεια ελέγχου των τροχών κα-
τά την οδήγηση.

BMW 2 και Χ1 από 24/03/2018 έως και 
01/05/2018. Τα ρουλεμάν στον εμπρόσθιο 
άξονα θα μπορούσαν να σπάσουν και να 
υπάρξει απώλεια ελέγχου των τροχών κατά 
την οδήγηση.

Dacia Logan, Sandero με δεξί τιμόνι και κω-
δικό αριθμό κινητήρα K9K 612. Ο εύκαμπτος 
σωλήνας καυσίμου μπορεί να τρίβεται με διά-
φορα άλλα εξαρτήματα, με αποτέλεσμα διαρ-
ροή του καυσίμου ντίζελ στον δρόμο.



Hyundai Santa Fe από 15/06/2017 έως 
και 25/01/2018. Το τιμόνι μπορεί να σπά-
σει και να βγει  από την κολόνα του, με συνέ-
πεια την απώλεια του ελέγχου του οχήματος.

Opel Crossland X παραγωγής μεταξύ 2016 
και 2018. Μπορεί να υπάρξει τριβή της πλε-
ξούδας καλωδίωσης με το πλαίσιο του αμα-
ξώματος, με αποτέλεσμα την πρόκληση βρα-
χυκυκλώματος και πυρκαγιάς. 

Opel Grandland X από 19/06/2017 έως 
και 27/11/2017. Υπάρχει ελαττωματική 
ραφή στο κάλυμμα του καθίσματος, με απο-
τέλεσμα σε περίπτωση ατυχήματος, να μην 
ανοίξουν οι πλευρικοί αερόσακοι, με κίνδυ-
νο τραυματισμού των επιβατών.

Nissan Qashqai από 05/06/2017 έως 
05/10/2017. Η ετικέτα VIN περιέχει λαν-
θασμένες πληροφορίες  για το συνδυασμέ-
νο μεικτό βάρος του οχήματος και έτσι ο χρή-
στης  μπορεί να υπερβεί το βάρος του ρυ-
μουλκούμενου.
 
Mercedes-Benz A-Class παραγωγής 
09/2017 έως και 03/2018. Η συγκόλ-
ληση των βραχιόνων στερέωσης στα εξαρ-
τήματα παιδικών καθισμάτων ISOFIX μπο-
ρεί να είναι ανεπαρκής και οι βραχίονες εν-
δέχεται να μην λειτουργήσουν σε περίπτω-
ση ατυχήματος.
 
Toyota Tundra από 09/01/2017 έως και 
25/02/2017. Οι βίδες στο αριστερό πίσω 
κάθισμα ενδέχεται να μην έχουν τοποθετη-
θεί σωστά, με κίνδυνο τραυματισμού του επι-
βάτη σε περίπτωση ατυχήματος.
 
Mercedes-Benz Sprinter από 01/01/ 
2018 έως και 27/03/2018. Η διάταξη 
ρύθμισης ύψους καθίσματος στα εμπρός κα-
θίσματα μπορεί να είναι ανεπαρκώς συναρ-
μολογημένη, με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη 
κίνηση των καθισμάτων σε περίπτωση σύ-
γκρουσης στο πίσω μέρος.
 
Mercedes-Benz A-Class από 09/2017 
έως και 03/2018. Μπορεί να λείπουν ορι-
σμένα σημεία συγκόλλησης στην περιοχή του 
θόλου του εμπρόσθιου τροχού, με αποτέλε-

σμα σε περίπτωση σύγκρουσης να επηρεα-
στεί η δομική συμπεριφορά του εμπρόσθιου 
τμήματος του οχήματος.

Chrysler Pacifica από 01/11/2015 έως 
και 24/05/2017. Η πόρπη της ζώνης ασφα-
λείας στο πίσω αριστερό κάθισμα μπορεί να 
ανοίξει απρόβλεπτα και ο επιβάτης να μην 
προστατευτεί σε περίπτωση ατυχήματος.

VW Polo από 29/10/2016 έως και 
23/05/ 2017. Η πόρπη της ζώνης ασφα-
λείας στο πίσω αριστερό κάθισμα μπορεί να 
ανοίξει απρόβλεπτα και ο επιβάτης να μην 
προστατευτεί σε περίπτωση ατυχήματος.
 
Nissan Qashqai μεταξύ 12/06/2017 και 
15/01/2018. Το λογισμικό της Ηλεκτρονι-
κής Μονάδας Ελέγχου Αμαξώματος μπορεί 
να είναι ελαττωματικό, με αποτέλεσμα την 
αδυναμία προειδοποίησης σε περίπτωση δυ-
σλειτουργίας των φλάς.

Toyota Auris, Corolla από 2006 έως 
2013. Το ανταλλακτικό καψύλιο για το φού-
σκωμα του αερόσακου συνοδηγού ενδέχε-
ται να έχει τοποθετηθεί με εσφαλμένο προ-
σανατολισμό και έτσι ο αερόσακος δεν μπο-
ρεί να διογκωθεί σωστά.
 
Mercedes-Benz Sprinter από 11/09/ 
2017 έως 11/10/2017. Δεν υπάρχουν ση-
μεία  συγκόλλησης στο εμπρόσθιο πλευρικό 
πλαίσιο , με αποτέλεσμα να είναι αυξημένος 
ο κίνδυνος τραυματισμού των επιβατών σε 
περίπτωση ατυχήματος.
 
Mercedes-Benz A, B, C, E Class, AMG GT, 
GLA, GLC από 17/01/2018 και 14/03/ 
2018. Το υλικό του περιβλήματος της γεν-
νήτριας αερίου του αερόσακου οδηγού μπο-
ρεί να είναι ελαττωματικό και σε περίπτωση 
που αυτός ανοίξει, θραύσματα ενδέχεται να 
τραυματίσουν τους επιβάτες.
 
Mazda RX 8 από 28/07/ 2003 έως  
08/02/2008. Μπορούν να σχηματιστούν 
ρωγμές στην υποδοχή του εμπρόσθιου κα-
τώτερου εγκάρσιου συνδέσμου και αν σπά-
σει, να αποσπαστεί από την εγκάρσια ζεύξη 
και να αχρηστέψει το σύστημα διεύθυνσης.

Mercedes-Benz GLE από 03/2017 έως 
05/2017. Οι σύνδεσμοι για τους εύκα-
μπτους σωλήνες του ψυκτικού λαδιού του κι-
βωτίου ταχυτήτων ενδέχεται να μην έχουν 
διαμορφωθεί σωστά και να χαλαρώσουν ενώ 
το όχημα κινείται, με συνέπεια την απώλεια 
λαδιού του κιβωτίου ταχυτήτων και την ακι-
νητοποίηση του οχήματος:

Citroen C4 Aircross από 25/11/ 2011 
έως και 16/05/2016. Το αμορτισέρ της 
πόρτας του χώρου αποσκευών μπορεί να εί-
ναι ελαττωματικό, με αποτέλεσμα αυτή να πέ-
σει και να κλείσει ξαφνικά.

Peugeot 4008 από 24/11/2011 έως  
16/05/ 2016. Το αμορτισέρ της πόρτας 
του χώρου αποσκευών  μπορεί να είναι 
ελαττωματικό, με αποτέλεσμα αυτή να πέ-
σει ξαφνικά.
 
Dodge Challenger, Charger μεταξύ 
06/02/ 2017 και 30/05/2017. Η γραμ-
μή του ψυγείου λαδιού μπορεί να είναι ελατ-
τωματική, με αποτέλεσμα την διαρροή λαδιού 
που αν έλθει σε επαφή με μια θερμή επιφά-
νεια να προκαλέσει πυρκαγιά .
 
Nissan NV400 από 12/05/2016 έως  
06/06/ 2017. Η σύνδεση μεταξύ του άξο-
να διεύθυνσης (κολόνας τιμονιού) και της πυ-
ξίδας κιβωτίου ταχυτήτων τιμονιού (κουτί τι-
μονιού) ενδέχεται να μην είναι σωστά στερε-
ωμένη στη θέση της, με κίνδυνο την απώλεια 
ελέγχου του συστήματος διεύθυνσης.
 
Mercedes-Benz A-Class από 24/05/ 
2017 έως 29/05/2017. Η συγκόλλη-
ση του κάτω μέρους του παρμπρίζ στο 
αμάξωμα μπορεί να είναι ανεπαρκής και 
σε περίπτωση ατυχήματος, θα μπορούσε 
να αποκολληθεί, επηρεάζοντας έτσι την 
προστατευτική επίδραση του αερόσακου 
συνοδηγού.
 
Honda Civic από 21/09/2016 έως και 
13/09/2017. Δεν υπάρχει πλευρική οπή 
διαφυγής αέρα στην πλάτη του εμπρόσθιου 
καθίσματος και σε περίπτωση ατυχήματος, 
αυτό μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη του 
πλευρικού αερόσακου.

Οι Ανακλήσεις Οχημάτων το 2018
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 VW T5 από 29/08/2005 έως 30/ 6 / 
2015 (οχήματα που εκ των υστέρων είναι 
εξοπλισμένα με κινητήρα διπλού καυσίμου). 
Μπορεί να προκληθεί διάβρωση της δεξαμε-
νής αερίου και αν δεν υπάρχει επαρκές υπό-
λοιπο πάχος τοιχώματος, η δεξαμενή μπορεί 
να εκραγεί.

Jeep Cherokee Liberty από19/06/ 
2011 έως 31/12/2013. Υπάρχει εσω-
τερικό σφάλμα στην μονάδα ελέγχου του 
ελεγκτή συγκράτησης επιβατών και σε πε-
ρίπτωση σύγκρουσης στο πίσω μέρος του 
οχήματος μπορεί να μην λειτουργήσουν τα 
ενεργά προσκέφαλα.

Dodge Avenger από 19/06/2011 έως και 
31/12/2013. Υπάρχει εσωτερικό σφάλμα 
στην μονάδα ελέγχου του ελεγκτή συγκρά-
τησης επιβατών  και σε περίπτωση σύγκρου-
σης στο πίσω μέρος του οχήματος, να μην 
λειτουργήσουν τα ενεργά προσκέφαλα

Chrysler 200 από 19/06/2011 έως 
31/12/2013. Υπάρχει εσωτερικό σφάλμα 
στην  μονάδα ελέγχου  συγκράτησης επιβα-
τών και σε περίπτωση σύγκρουσης στο πίσω  
μέρος του οχήματος , μπορεί να μην λειτουρ-
γήσουν τα ενεργά προσκέφαλα.  

Mercedes-Benz V-Class από 15/02/ 
2018 έως και 19/02/2018. Λείπουν εξαρ-
τήματα από τις λαβές των θυρών, οι οποίες 
σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης, ενδέ-
χεται να ανοίξουν.

Citroën C-Elysée από 13/11/2017 έως 
και 26/11/2017, C4 Picasso από 
10/11/2017 έως και 14/11/2017, 
Berlingo ΙΙΙ από 13/11/2017 έως και 
20/11/2017. Ορισμένες μονάδες ελέγχου 
αερόσακων  ενδέχεται να έχουν χτυπηθεί κα-
τά την μεταφορά τους στον χώρο  συναρμο-
λόγησης οχημάτων, με αποτέλεσμα σε περί-
πτωση ατυχήματος, οι αερόσακοι να μην λει-
τουργήσουν σωστά.

Peugeot 301 μεταξύ 13/11/2017 έως 
26/11/ 2017, 308 μεταξύ 08/11/2017 
έως 09/11/2017, Partner μεταξύ 
13/11/2017 έως 24/11/2017. Οι μονά-

δες ελέγχου του αερόσακου ενδέχεται να 
έχουν χτυπηθεί κατά τη μεταφορά τους στον 
χώρο συναρμολόγησης οχημάτων και σε πε-
ρίπτωση ατυχήματος, οι αερόσακοι ενδέχε-
ται να μην λειτουργούν σωστά.

Mercedes-Benz C-Class, E-Class μεταξύ 
19/08/2017 και 14/02/2018. Το πίσω μέ-
ρος της πλάτης των καθισμάτων του οδηγού 
και συνοδηγού ενδέχεται να είναι ελαττωμα-
τικό και σε περίπτωση ατυχήματος να σπάσει, 
αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού.

VW Caddy, Golf, Passat, Touran από 
22/02/ 2018 έως και 27/03/2018. Η 
στερέωση του ενεργού προσκέφαλου μπο-
ρεί να είναι ελαττωματική και σε περίπτωση 
ατυχήματος, αυτό μπορεί να αποκολληθεί, 
αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού.
 
Suzuki Celerio από 08/01/2018 έως και 
12/03/2018. Η διάτρητη βάση του πλευρι-
κού αερόσακου του εμπρόσθιου καθίσματος 
μπορεί να είναι ελαττωματική, με αποτέλε-
σμα ο αερόσακος να μην λειτουργήσει σω-
στά σε περίπτωση ατυχήματος.

Mercedes-Benz E-Class από 04/2017 
έως και 10/2017. Οι τσιμούχες στεγανο-
ποίησης  στις εμπρόσθιες θύρες, γύρω από 
το παράθυρο, μπορεί να επιτρέψουν στο νε-
ρό να εισέλθει στο εσωτερικό της θύρας προ-
καλώντας ζημιά στην μονάδα ελέγχου. Αυτό 
μπορεί να επηρεάσει στους ηλεκτρικούς ρυθ-
μιστές παραθύρων και να προκληθεί βραχυ-
κύκλωμα που οδηγεί σε πυρκαγιά.
 
Renault Master από 12/05/2015 έως και 
15/12/2016. Το διαγνωστικό σύστημα του 
κινητήρα έχει προγραμματιστεί εσφαλμένα, 
με αποτέλεσμα τη μην σωστή λειτουργία του.

Peugeot 4007 από 16/04/2007 έως 
27/04/2012. Ενδέχεται να εισχωρήσει νε-
ρό  στον μηχανισμό εξαερισμού του μοτέρ 
των εμπρόσθιων υαλοκαθαριστήρων, με 
αποτέλεσμα την διακοπή λειτουργίας τους και 
την μείωση της ορατότητας του οδηγού.
 
Citroën C-Crosser από 16/04/2007 
έως και 27/04/2012. Ενδέχεται να ει-

σχωρήσει νερό στον μηχανισμό εξαερι-
σμού του μοτέρ των εμπρόσθιων υαλοκα-
θαριστήρων, με αποτέλεσμα την διακοπή 
λειτουργίας τους και την μείωση της ορα-
τότητας του οδηγού.

Audi A4, A5 από 10/2015 έως και 
10/2017. Οι διακοσμητικές λωρίδες αλου-
μινίου στο κάτω τμήμα της επένδυσης των 
θυρών, μπορεί να αποσπαστούν εν μέρει και 
τα αιχμηρά τους άκρα να προκαλέσουν τραυ-
ματισμούς.

Toyota Avanza από 02/12/2013 έως και 
27/09/2014. Η πρόωρη γήρανση του εύ-
καμπτου σωλήνα εισόδου που συνδέει την 
δεξαμενή καυσίμου με το πώμα (τάπα) πλή-
ρωσης μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή και 
πυρκαγιά από εξωτερική πηγή ανάφλεξης.

EvoBus Setra από 01/2017 έως και 
03/2018. Οι μεντεσέδες της πίσω θύρας 
είναι ανεπαρκείς, με κίνδυνο αυτή να φύγει 
από την θέση της.

Ford Ranger από 07/10/2016 έως και 
17/11/2016. Ενδέχεται να έχει τοποθετη-
θεί ελαττωματικό καψύλιο στον πλευρικό αε-
ρόσακο, με αποτέλεσμα αυτός να μην ανοί-
ξει σε περίπτωση ατυχήματος.

Subaru Tribeca 2006 έως και 2014. 
Υπάρχει ελάττωμα  στην γεννήτρια  αερίου 
του αερόσακου συνοδηγού, με αποτέλεσμα 
σε περίπτωση ενεργοποίησής του, να απε-
λευθερωθούν θραύσματα μετάλλων που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό 
στους επιβαίνοντες.

Ferrari 488 GTB, 488 Spider από 
01/2015 έως και 11/2015. Λόγω ελατ-
τώματος του λογισμικού, η οριακή φθορά 
του δίσκου φρένων, δεν υποδεικνύεται 
από προειδοποιητική λυχνία ή προειδο-
ποιητικό μήνυμα, με κίνδυνο να προκλη-
θεί βλάβη στον δίσκο και αυξημένος κίν-
δυνος ατυχήματος.
 
BMW X3 από 08/12/2017 έως και 
17/03/2018. Σε περίπτωση ενεργοποίησης 
της μονάδας αερόσακου οδηγού, η γεννήτρια 
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αερίου μπορεί να εκραγεί, με αποτέλεσμα με-
ταλλικά θραύσματα να διαπεράσουν το αερό-
σακο με κίνδυνο τραυματισμού του οδηγού.

KIA Rio  από 01/04/2017 έως 
05/06/2017. Το μήκος καλωδίου των συ-
γκροτημάτων κλειδώματος της πίσω πόρτας 
ενδέχεται να είναι λανθασμένο, με αποτέλε-
σμα η κλειδαριά της να μην ασφαλίζει.

Mercedes-Benz AMG GT από 10/10/2016 
έως και 14/05/2017. Η συσκευή ελέγχου 
για την ανίχνευση κατειλημμένων καθισμά-
των μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Σε πε-
ρίπτωση ατυχήματος, αυτό θα μπορούσε να 
οδηγήσει στην ανάπτυξη του αερόσακου συ-
νοδηγού όπου έχει τοποθετηθεί παιδικό κά-
θισμα ή στην μην ανάπτυξή του όταν κάθεται 
επιβάτης.
 
Audi Q2, A3, A4, A5  29/08/2017. Η 
κόλλα που συνδέει το παρμπρίζ δεν είναι όσο 
ασφαλής απαιτείται  και σε περίπτωση ατυ-
χήματος, η προστασία από τον αερόσακο συ-
νοδηγού είναι ανεπαρκής.
 
Peugeot 3008 από 15/06/2017 έως και 
15/01/2018. Οι βίδες που συνδέουν την 
μπάρα  ρυμούλκησης ενδέχεται να μην είναι 
καλά σφιγμένες και μέρη της μπάρας μπορεί 
να αποσπαστούν και να πέσουν στον δρόμο.

Citroën DS3 22/6/2017. Το συγκρότημα 
άξονα εμπρόσθιου τροχού μπορεί να έχει 
λανθασμένη σύσφιγξη και να οδηγήσει σε 
απώλεια σύνδεσης μεταξύ του συστήματος 
διεύθυνσης και του άξονα του εμπρόσθιου 
τροχού, προκαλώντας ατύχημα.

Peugeot 208  22/6/2017. Το συγκρότη-
μα άξονα εμπρόσθιου τροχού μπορεί να έχει 
λανθασμένη σύσφιγξη και να οδηγήσει σε 
απώλεια σύνδεσης μεταξύ του συστήματος 
διεύθυνσης και του άξονα του εμπρόσθιου 
τροχού, προκαλώντας ατύχημα.

Renault Scenic III - Gd Scenic III από 
22/03/2016 έως και 30/06/2016. Η 
μονάδα LED των  οπίσθιων φώτων του ρυ-
μουλκούμενου μπορεί να έχει ζημιά με 
αποτέλεσμα την ολοσχερή βλάβη των οπί-

σθιων φώτων  του ρυμουλκούμενου και 
την πρόκληση ατυχήματος.
 
Opel Grandland από 08/11/2017 έως και 
19/01/2018. Οι βίδες που συνδέουν την 
μπάρα ρυμούλκησης δεν είναι σφιγμένες 
επαρκώς και μπορεί να αποσυνδεθεί.

Opel Insignia Β 2018. Οι εξωτερικές πίσω 
ζώνες  ασφαλείας μπορεί να έχουν περαστεί 
λανθασμένα  στο άγκιστρο και σε περίπτω-
ση μετωπικής σύγκρουσης να μην λειτουρ-
γήσουν αποτελεσματικά.

Opel Crossland X 15/09/2017. Οι πλή-
μνες (μουαγιέ) των οπίσθιων τροχών ενδέ-
χεται να μην έχουν βιδωθεί σωστά στην θέ-
ση τους με συνέπεια, οι πίσω τροχοί να χα-
λαρώσουν.

Dacia Duster από 08/12/2016 έως και 
13/06/2017. Η εσφαλμένη επαφή μεταξύ 
της καλωδίωσης ρυμούλκησης και της ζεύ-
ξης του ρυμουλκούμενου, θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε βλάβη των φώτων του, χωρίς 
καμία προειδοποίηση προς τον  οδηγό.
 
Jaguar E-Pace από 27/07/2017 έως και 
02/03/2018 (με χειροκίνητο κιβώτιο τα-
χυτήτων). Τα φώτα οπισθοπορείας μπορεί να 
έχουν βλάβη και να μην ανάβουν, γεγονός 
που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατύχημα.
 
Nissan Micra από 26/09/2017 έως 
03/10/ 2017. Ο εσωτερικός αισθητήρας 
μαζέματος  ζώνης ασφαλείας μπορεί να μην 
λειτουργήσει όπως προβλέπεται και σε πε-
ρίπτωση ατυχήματος να μην προστατεύσει 
αποτελεσματικά τον επιβάτη.

Nissan Micra από 26/09/2017 έως 
04/10/ 2017. Μπορεί να σχηματιστούν 
ρωγμές στην πλήμνη (μουαγιέ) του εμπρό-
σθιου τροχού, με κίνδυνο να σπάσει και ο 
τροχός να αποκολληθεί από το όχημα.

Dacia Logan, Sandero από 22/09/ 2017 
έως 25/09/2017. Μπορεί να σχηματιστούν 
ρωγμές στη πλήμνη (μουαγιέ) του εμπρόσθι-
ου τροχού, με κίνδυνο να σπάσει και ο τρο-
χός να αποκολληθεί από το όχημα.

Renault Captur, Clio, Zoé από 22/09/ 
2017 και 25/09/2017. Μπορεί να σχημα-
τιστούν ρωγμές στη πλήμνη (μουαγιέ) του 
εμπρόσθιου τροχού, με κίνδυνο να σπάσει 
και ο τροχός να αποκολληθεί από το όχημα.

Renault Captur, Clio από την έναρξη πα-
ραγωγής έως τις 23/10/2017. Οι προβο-
λείς μεσαίας σκάλας μπορεί να είναι στραμ-
μένοι πολύ χαμηλά επειδή το σύστημα ρύθ-
μισης του ύψους δέσμης προβολέων δεν λει-
τουργεί, με αποτέλεσμα μειωμένη ορατότη-
τα του οδηγού την νύχτα.

Renault Master από 12/05/2016 έως και 
26/06/2017. Το κάλυμμα της κολόνας τι-
μονιού μπορεί να μην είναι σωστά σφιγμένο, 
με αποτέλεσμα την αστοχία του συστήματος 
διεύθυνσης του οχήματος.

MAN TGE από 03/2017 έως και 08/2017. 
Με την εντατική χρήση του ρυμουλκούμενου, 
οι βίδες που συνδέουν την διάταξη ζεύξης, 
μπορεί να χαλαρώσουν, με αποτέλεσμα την 
αποσύνδεσή του.

Mercedes-Benz Sprinter (μετατροπή σε αέ-
ριο) από 25/06/1997 έως και 28/09/ 
2006. Μπορεί να προκληθεί διάβρωση της 
δεξαμενής αερίου και να οδηγήσει στην 
έκρηξή της.

Opel Grandland 2018 μόνο για τα οχήμα-
τα που είναι εφοδιασμένα με πετρελαιοκι-
νητήρα 1.6L B16DTH (LDI). Λάδι μπορεί να 
εισέλθει στο κύκλωμα εισαγωγής του κινη-
τήρα και να προκαλέσει πρόβλημα στη λει-
τουργία του.

Renault Zoé μετά την 18/10/2016 και με 
αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων. Ένα εξάρτημα 
στον μηχανισμό πέδης στάθμευσης μπορεί 
να είναι ελαττωματικό, με κίνδυνο απότομης 
απώλειας της λειτουργίας της.

Lancia Flavia από 27/02/2012 έως και 
31/07/2014. Μπορεί να παρουσιαστεί ηλε-
κτρική υπερφόρτωση στην μονάδα ελέγχου 
αερόσακου, με αποτέλεσμα να μην λειτουρ-
γήσουν τα ενεργά προσκέφαλα σε περίπτω-
ση ατυχήματος.

Οι Ανακλήσεις Οχημάτων το 2018
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Aixam S9 από 12/2016 έως τον 
12/2017. Ένα ελαττωματικό ρελέ ελέγχου 
μπορεί να αποτρέψει το σβήσιμο του κινητή-
ρα και να προκαλέσει την υπερθέρμανση του 
και πυρκαγιά.

Citroën C4 Picasso από 05/12/2012 έως 
21/04/2015, C4-DS4 από 17/07/14 και 
30/04/15, C5 από 01/12/2014 και 
08/04/2015, DS5 από 15/05/2013 και 
24/04/2015. Ενδέχεται να παρουσιαστεί 
υπερθέρμανση του κινητήρα, λόγω προβλή-
ματος στο λογισμικό ελέγχου και να του προ-
καλέσει βλάβη.
 
Citroën C3 IV από 27/11/2017 έως και 
29/11/2017. Οι βίδες που στερεώνουν το 
δυναμό και τον συμπιεστή κλιματισμού μπο-
ρεί να μην είναι σφιγμένες με την σωστή ρο-
πή, με αποτέλεσμα να αποσπαστούν και να 
πέσουν στον δρόμο.

Dacia Duster από 30/06/2017 έως και 
16/10/2017. Ένα πρόβλημα του λογισμι-
κού μπορεί να επηρεάσει το σύστημα stop-
start, με αποτέλεσμα αδυναμία εκκίνησης του 
του κινητήρα.
 
Peugeot 208 από 27/11/2017 έως και 
29/11/2017. Οι βίδες που στερεώνουν το 
δυναμό  και τον συμπιεστή κλιματισμού μπο-
ρεί να μην είναι σφιγμένες με την σωστή ρο-
πή, με αποτέλεσμα να αποσπαστούν και να 
πέσουν στον δρόμο.

VW Crafter μεταξύ 05/12/2016 και 
09/2017. Με εντατική χρήση του ρυμουλ-
κουμένου, οι βίδες που συνδέουν την διά-
ταξη ζεύξης του μπορεί να χαλαρώσουν με 
αποτέλεσμα την αποσύνδεση ολόκληρης 
της ζεύξης.

Suzuki Baleno 2016/2017, Ignis 2016, 
Swift 2016/2017. Η μειωμένη αντοχή του 
ιμάντα της αντλίας νερού μπορεί να προκα-
λέσει το σπάσιμό του και ο κινητήρας να στα-
ματήσει και να μην επανεκκινήσει.

Suzuki Baleno 2016/2017, Ignis 2016, 
Swift 2016/2017. Το σύστημα stop-start 
του κινητήρα μπορεί να παραμείνει εκτός λει-

τουργίας, με αποτέλεσμα να μην φορτίζεται 
η μπαταρία και ο κινητήρας να σταματήσει 
ενώ το όχημα κινείται.
 
Hyundai Santa Fe, Tucson 2011. Μια ελατ-
τωματική γραμμή καυσίμου μπορεί να οδη-
γήσει σε διαρροή του στον χώρο του κινητή-
ρα και να προκαλέσει πυρκαγιά.
 
Land Rover Range Rover Velar από 
12/04/2017 έως 17/11/2017 (μοντέλο 
2018). Το σύστημα εξαερισμού και κλιματι-
σμού (HVAC) ενδέχεται να μην ξεθολώσει τα 
εσωτερικά των παραθύρων, περιορίζοντας 
έτσι το οπτικό πεδίο του οδηγού, με κίνδυνο 
ατυχήματος.

Jaguar E-PACE από 04/10/2017 έως και 
22/12/2017 (μοντέλο 2018). Λόγω προ-
βλήματος με τα στηρίγματα τους, οι εύκαμπτοι 
ελαστικοί σωλήνες των εμπρόσθιων φρένων, 
μπορεί να έρθουν σε επαφή με τα ελαστικά 
των τροχών και να φθαρούν, με αποτέλεσμα 
την απώλεια υγρού φρένων και έτσι να επη-
ρεασθεί η απόδοση πέδησης και η σταθερό-
τητα του οχήματος.
 
Chrysler Crossfire από 01/06/2006 έως 
και 15/08/2008. Ένα ελάττωμα της γεννή-
τριας αερίου του αερόσακου οδηγού μπορεί 
να προκαλέσει σκάσιμο του αερόσακου και 
μεταλλικά θραύσματα να προκαλέσουν τραυ-
ματισμό των επιβατών.

BMW X3 από 11/07/2017 έως και 
23/02/2018. Είναι πιθανό ότι οι βίδες 
για την στερέωση της πίσω αεροτομής δεν  
έχουν τοποθετηθεί σωστά, με αποτέλε-
σμα αυτή να αποκολληθεί σε υψηλές τα-
χύτητες και να θέσει σε κίνδυνο τα διερ-
χόμενα οχήματα.

Ford Fiesta από 05/12/2017 έως και 
20/12/2017. Το σερβόφρενο μπορεί να 
έχει ελαττωματική πλάκα διαφράγματος, με 
αποτέλεσμα απώλεια κενού και μειωμένη 
υποβοήθηση φρεναρίσματος.
 
Ford Focus, C-MAX, Kuga, Mondeo, 
Galaxy, S-MAX από 18/07/2014 έως και 
19/10/2015. Ο κινητήρας μπορεί να υπερ-

θερμανθεί, με αποτέλεσμα την διάρρηξη του 
κάρτερ και απώλεια λαδιού στον δρόμο.
 
Renault Zoe μετά τις 18/10/2016. Το κι-
βώτιο ταχυτήτων ενδέχεται να παρουσιάσει 
δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα την ξαφνική 
απώλεια της λειτουργίας στάθμευσης ή αδυ-
ναμία ενεργοποίησης.
 
SEAT Altea (5P), Leon (1P), Ibiza (6J) 
και Alhambra (7N) από 18/03/2011 έως 
και 28/05/2011. Το ελατήριο στο ρελέ εκ-
κίνησης μπορεί να παραμείνει σε λάθος θέ-
ση, με συνέπεια να υπερθερμανθεί και να εκ-
δηλωθεί πυρκαγιά στο όχημα.
 
Fiat 500L από 06/2017 έως 01/2018. 
Η ποδιά στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου 
μπορεί να προκαλέσει φθορά και διαρροή 
στην γραμμή καυσίμου, με κίνδυνο πυρ-
καγιάς.

Peugeot 3008, 308, 5008, 508, από 
02/10/2013 έως 30/04/2015, 
05/02/2014 έως 27/03/2015, 
27/01/2014 έως 27/03/2015, 
29/03/2012 έως 30/04/2015. Η υπερ-
θέρμανση του κινητήρα μπορεί να οδηγήσει 
σε διαρροή λαδιού και βλάβη του κινητήρα 
εν κινήσει, με πιθανό αποτέλεσμα την απώ-
λεια ελέγχου του οχήματος. 

Opel Movano παραγωγής 2016-2017. 
Ο ενδιάμεσος άξονας διεύθυνσης μπορεί 
να έχει λανθασμένη σύσφιξη, με κίνδυνο 
την απώλεια ελέγχου του συστήματος δι-
εύθυνσης.

Kia Sorento 2011. Μια ελαττωματική γραμ-
μή καυσίμου μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια 
καυσίμου στον χώρο του κινητήρα, με απο-
τέλεσμα -αν έρθει σε επαφή με θερμά μέρη- 
να προκληθεί πυρκαγιά.
 
VW Arteon, Golf, Passat, Tiguan από 
19/01/2018 έως και 14/02/2018. Οι 
δίσκοι φρένων στον εμπρόσθιο άξονα εί-
ναι μειωμένης αντοχής και υπό ακραίες 
πιέσεις μπορούν να υποστούν ρωγμές ή 
και να σπάσουν, επηρεάζοντας τις επιδό-
σεις πέδησης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ
· Ηλεκτρικά Είδη · Αυτοκινήτων - Μηχανημάτων · Ανταλλακτικά A/C · Μπαταρίες

CTR ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ & ΑΠΟΘΗΚΗ: Καλλιρρόης 115 - 117 Καλλιθέα 
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Jaguar XF Sportbrake από 01/02/ 2017 
έως και 08/01/2018. Λόγω προβλήματος 
στην Μονάδα Ελέγχου Αερόσακων, σε περί-
πτωση ανάγκης, το Σύστημα Αερόσακων 
(SRS) ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

Fiat 500 L μεταξύ 24/08/2012 και 
14/09/2017. Η μόνωση του ηλεκτρικού κα-
λωδίου στον βοηθητικό θερμαντήρα μπορεί 
να υποστεί ζημιά και να προκαλέσει βραχυ-
κύκλωμα και πυρκαγιά.

Alfa Romeo Giulietta από 01/2017 έως 
και 12/2017. Τα υγρά φρένων και συμπλέ-
κτη περιέχουν ορυκτέλαιο και ενδέχεται να 
προκαλέσουν βλάβη σε ορισμένα εξαρτήμα-
τα του συστήματος πέδησης και του συμπλέ-
κτη, με συνέπεια να παρουσιαστεί   πρόβλη-
μα στην λειτουργία τους.
 
Alfa Romeo Giulietta, Stelvio από 
11/2017 έως και 12/2017. Τα υγρά φρέ-
νων και συμπλέκτη περιέχουν ορυκτέλαιο και 
ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη σε ορισμέ-
να εξαρτήματα του συστήματος πέδησης και 
του συμπλέκτη, με συνέπεια να παρουσια-
στεί πρόβλημα στην λειτουργία τους.

Hyundai Sonata, Grandeur από 18/10/ 
2004 έως και 12/12/2013. Μπορεί να 
παρουσιαστεί  ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα 
εντός της μονάδας ABS/VDC και να προ-
κληθεί πυρκαγιά.

Outlander Can-AM παραγωγής 2016 και 
2017. Ο άξονας του ηλεκτρονικού συστήμα-
τος διεύθυνσης μπορεί να σπάσει και να οδη-
γήσει σε απώλεια ελέγχου του συστήματος 
διεύθυνσης.
 
VW Golf, Golf Cabrio, Golf Plus, Passat, 
Passat CC, Polo, Sharan, Scirocco, Eos, 
Touran, Golf Variant, Jetta, Beetle, 
Beetle Cabrio, Tiguan από 03/2011 έως 
και 07/2011. Ένα ελατήριο  στο μπουτόν 
της μίζας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, με κίν-
δυνο αυτή να υπερθερμανθεί και να προκλη-
θεί πυρκαγιά στο όχημα.

VW T6 από 09/09/2017 έως και 
08/12/2017. Ο αερόσακος συνοδηγού 

μπορεί να έχει διπλωθεί λανθασμένα κα-
τά την κατασκευή του, με συνέπεια ένας 
μικρόσωμος επιβάτης εμπρόσθιου καθί-
σματος να μην προστατεύεται επαρκώς σε 
περίπτωση ατυχήματος.

Jaguar XE, XF, E-PACE, F-PACE, F-TYPE 
(με  βενζινοκινητήρα 2.0L)  από 
01/09/2016 έως και 17/08/2017. Η συ-
γκόλληση των πωμάτων στην άκρη της μπε-
κιέρας μπορεί να μην στεγανοποιεί σωστά τα 
άκρα του αγωγού καυσίμου και με την πάρο-
δο του χρόνου, να υπάρξει διαρροή καυσί-
μου στον χώρο του κινητήρα.

Land Rover Range Rover, Discovery από 
05/05/2016 έως και 31/01/ 2018. Η 
συγκόλληση των πωμάτων στις άκρες της 
μπεκιέρας μπορεί να μην την στεγανοποι-
εί σωστά και με την πάροδο του χρόνου να 
υπάρξει διαρροή καυσίμου στον χώρο του 
κινητήρα.

Lexus RC F από 06/06/2014 έως 
04/12/2017. Ο αποσβεστήρας παλμών πί-
εσης σε μία από τις αντλίες καυσίμου υψη-
λής πίεσης μπορεί να είναι ελαττωματικός και 
θα μπορούσε να προκαλέσει την αρχή ρωγ-
μής στο κέλυφος της αντλίας, με αποτέλε-
σμα, αν επεκταθεί να διαρρεύσει καύσιμο και 
να υπάρξει πυρκαγιά στο όχημα.

Audi A3 από 03/2011 έως και 08/2011. 
Η μίζα μπορεί να υπερθερμανθεί, με κίνδυνο 
να προκληθεί πυρκαγιά στο όχημα.

SEAT Leon από 19/9/2014 έως και 
6/10/2014. Σε περίπτωση ανοίγματος 
του αερόσακου συνοδηγού, το περίβλημα 
της γεννήτριας αερίου μπορεί να υποστεί 
ρήξη και μεταλλικά μέρη του, να προκα-
λέσουν τραυματισμό στους επιβάτες του 
οχήματος.

SEAT Alhambra από13/09/2016 έως 
και 02/11/2016. Η μονάδα αερόσακου 
συνοδηγού μπορεί να έχει παραχθεί με λά-
θος σύνδεση του πυροκροτητή και της γεν-
νήτριας αερίου και σε περίπτωση ατυχήμα-
τος ο αερόσακος μην παρέχει επαρκή προ-
στασία του επιβάτη.

Skoda Karoq από 10/10/2017 έως και 
19/11/ 2017. Σε περίπτωση ανάπτυξης του 
πλαϊνού αερόσακου (κουρτίνα), θα μπορούσαν 
να αποσπαστούν τμήματα της κολόνας Α του 
παρμπρίζ και να τραυματίσουν τους επιβάτες.
 
Fiat Ducato από 02/05/2016 έως και 
10/10/2017. Το χιτώνιο του intercooler μπο-
ρεί να αποσπαστεί από τον κορμό της πεταλού-
δας και να οδηγήσει σε τροχαίο ατύχημα.
 
Nissan NV400 από 01/12/2016 έως και 
01/02/2017. Το στήριγμα του φίλτρου καυ-
σίμου ενδέχεται να παρουσιάσει  ρωγμή και 
να οδηγήσει στην αποσύνδεση του σωλήνα 
από το φίλτρο, με αποτέλεσμα διαρροή καυ-
σίμου.

Peugeot 5008 από 05/09/2016 και 
24/08/2017. Ο εύκαμπτος σωλήνας καυ-
σίμου, μπορεί να έλθει σε επαφή με το αερο-
δυναμικό πλαίσιο που βρίσκεται κάτω από 
την δεξαμενή καυσίμου και με την πάροδο 
του χρόνου να προκληθεί διαρροή.
 
Renault Zoe από 12/07/2017 έως και 
18/10/2017. Στο όχημα μπορεί να έχει το-
ποθετηθεί από λάθος, πεντάλ γκαζιού Nissan 
αντί για πεντάλ γκαζιού Renault και με την πί-
εση του πεντάλ, το πόδι του οδηγού να παγι-
δευτεί στην μοκέτα.

Citroën C4 Aircross από 23/04/ 2015 
έως και 13/03/2016. Ένα εσωτερικό εξάρ-
τημα των κλειδαριών της πόρτας μπορεί να 
είναι ελαττωματικό, με αποτέλεσμα αυτή να 
μη κλειδώσει ή να ανοίξει κατά την οδήγηση.
 
Peugeot 4008 από 23/04/2015 έως και 
14/03/2016. Ένα εσωτερικό εξάρτημα της 
κλειδαριάς πόρτας, μπορεί να είναι ελαττω-
ματικό με αποτέλεσμα αυτή να μη κλειδώσει 
ή να ανοίξει κατά την οδήγηση.

Aston Martin DB11 από 16/11/2015 έως 
και 30/10/2017. Μια ηλεκτροστατική εκ-
φόρτιση μπορεί να επηρεάσει τον αερόσακο 
του οδηγού και να τον ενεργοποιήσει ακούσια.

BMW 1 Series από 06/2017 έως και 20 
07/2017. Το σύστημα εύκολης εισόδου για 

Οι Ανακλήσεις Οχημάτων το 2018
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τα εμπρός ηλεκτρικά καθίσματα μπορεί να 
έχει κατασκευαστικό λάθος, με αποτέλεσμα 
η ασφάλιση της πλάτης να είναι ανεπαρκής 
και να προκαλέσει τραυματισμό σε περίπτω-
ση ατυχήματος.

Citroën C4 Aircross από 17/12/ 2014 
έως και 01/07/2016. Ενδέχεται να υπάρ-
χει βλάβη στο ρελέ ισχύος της Μονάδας 
Ελέγχου Κινητήρα και να προκληθεί διακο-
πή λειτουργίας του εν κινήσει.

Peugeot 4008 Από 05/12/2016 έως και 
01/07/2016. Ενδέχεται να υπάρχει βλάβη 
στο ρελέ ισχύος της Μονάδας Ελέγχου Κινη-
τήρα και να προκληθεί διακοπή λειτουργίας 
του εν κινήσει.
 
Lexus, Toyota NX300h, RX450h, Prius 
2015. Πιθανόν να υπάρχει βλάβη στους αι-
σθητήρες πίεσης της πόρτας  με αποτέλεσμα 
να μην ανοίξουν οι πλευρικοί αερόσακοι /
κουρτίνες ή και οι εμπρόσθιοι αερόσακοι, με 
κίνδυνο τραυματισμού των επιβατών σε πε-
ρίπτωση σύγκρουσης.

Honda διάφορα μοντέλα από 01/2009 έως 
και 11/2010. Σε περίπτωση ανοίγματος του 
αερόσακου, μπορεί να υπάρξει υπερβολική 
εσωτερική πίεση, με αποτέλεσμα αυτός να 
εκραγεί και μεταλλικά θραύσματα να τραυ-
ματίσουν τους επιβαίνοντες.

Audi Q3 από 01/2016 έως και 11/2016. 
Ένας συγκολλημένος σύνδεσμος στην γεν-
νήτρια αερίου του αερόσακου συνοδηγού, 
μπορεί να είναι ελαττωματικός και σε περί-
πτωση ατυχήματος, ο αερόσακος να μην 
ανοίξει σωστά.

VW Sharan, Volkswagen CC από 13/09/ 
2016 έως και 07/11/2016. Ένας συγκολ-
λημένος σύνδεσμος στην γεννήτρια αερίου 
του αερόσακου συνοδηγού μπορεί να είναι 
ελαττωματικός και σε περίπτωση ατυχήματος, 
ο αερόσακος μπορεί να μην ανοίξει σωστά:

Ford Focus, C-MAX με ζάντες αλουμινίου 
παραγωγής μεταξύ 26/9/2016 και 
10/10/2016. Οι ζάντες ενδέχεται να πα-
ρουσιάζουν ελαττώματα χύτευσης τα οποία 

μπορούν να οδηγήσουν σε πρόωρη ρωγμή 
και καταστροφή της ζάντας, με αποτέλεσμα 
την απώλεια ελέγχου του οχήματος.
 
Ford Kuga, Focus, C-Max, Fiesta ST, 
Transit Connect από 02/06/2010 έως και 
20/12/2014. Μπορεί να παρουσιαστεί το-
πική υπερθέρμανση της κεφαλής του κυλίν-
δρου του κινητήρα, λόγω της ανεπαρκούς πο-
σότητας ψυκτικού υγρού, με αποτέλεσμα 
ρωγμή της κυλινδροκεφαλής και διαρροή λα-
διού υπό πίεση, με κίνδυνο να προκληθεί 
πυρκαγιά στον χώρο του κινητήρα.

Skoda Citigo, Rapid από 29/03/ 2017 
έως και 24/04/2017. Ο κρίκος ρυμούλκη-
σης που έχει τοποθετηθεί στο όχημα μπορεί 
να είναι ελαττωματικός και να σπάσει κατά 
την χρήση, με αποτέλεσμα το σχοινί ρυμούλ-
κησης να προξενήσει τραυματισμούς.

Hyundai Ioniq από 04/10/2016 έως και 
31/03/2017. Το περίβλημα από αλουμίνιο 
της Μονάδας Ελέγχου Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(EPCU) μπορεί να έχει κενά και έτσι ψυκτικό 
υγρό να έρθει σε επαφή με την ηλεκτρονική 
πλακέτα της μονάδας, προκαλώντας την ακι-
νητοποίηση του οχήματος:
 
Seat Ateca από 24/08/2017 έως και 
29/08/ 2017. Οι θήκες των ρουλεμάν τρο-
χού στον πίσω άξονα λόγω ακατάλληλης κα-
τεργασίας σκλήρυνσης, μπορεί να σπάσουν, 
με αποτέλεσμα την απώλεια σταθερότητας 
οδήγησης και κίνδυνο ατυχήματος.

Jeep Compass από 30/08/2017 έως και 
17/11/2017. Τα παξιμάδια ασφαλείας του 
αερόσακου συνοδηγού μπορεί να είναι χα-
λαρά και σε περίπτωση ενεργοποίησης του 
αερόσακου, να τραυματίσουν τους επιβάτες.
 
Lexus CT200H από 21/11/2016 και 07/ 
04/2017. Η δεξαμενή καυσίμου ενδέχεται να 
παρουσιάσει διαρροή. λόγω ελαττωματικής συ-
γκόλλησης και να προκαλέσει πυρκαγιά.
 
Honda Odyssey μεταξύ 2010 και 2017. Η 
δεύτερη σειρά των εξωτερικών καθισμάτων 
δεν είναι σωστά ασφαλισμένη, με αποτέλε-
σμα σε περίπτωση ατυχήματος ή κατά την δι-

άρκεια της πέδησης, ο κίνδυνος τραυματι-
σμού να είναι αυξημένος.

Ford Mustang από 11/02/2014 έως και 
30/04/2015. Οι κλειδαριές και των δύο 
πλευρικών θυρών είναι ελαττωματικές και 
ενδέχεται να ανοίξουν ενώ το αυτοκίνητο βρί-
σκεται σε κίνηση.
 
Mercedes-Benz AMG GTR από 02/08/ 
2016 έως και 21/09/2017. Τα σπορ κα-
θίσματα και ο κλωβός ασφαλείας (roll bar) 
δεν είναι συμβατά και σε περίπτωση ατυχή-
ματος μπορεί να υπάρχει επαφή μεταξύ του 
προσκέφαλου και του κλωβού ασφαλείας.

 Martin DB9, DBS, Rapide, Vanquish από 
18/12/2007 έως και 19/01/2017. Λά-
θος στο λογισμικό της Μονάδας Ελέγχου Κι-
βωτίου Ταχυτήτων, έχει σαν αποτέλεσμα, ενώ 
το όχημα είναι σταθμευμένο, να υπάρξει κίν-
δυνος μετακίνησής του.
 
Aston Martin DB9, DBS, Vanquish, Virage 
από 19/12/2003 έως και 17/11/2015. 
Το καλώδιο τροφοδοσίας της μπαταρίας εν-
δέχεται να υποστεί ζημιά από την κίνηση του 
δεξιού εμπρός καθίσματος και να προκαλέ-
σει υπερθέρμανση και βραχυκύκλωμα.
 
Mitsubishi ASX μοντέλα 2015. Το ρελέ της 
ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου κινητήρα 
μπορεί να υπερθερμανθεί ανώμαλα και να 
οδηγήσει στο σβήσιμο του κινητήρα κατά την 
οδήγηση και την αδυναμία επανεκκίνησης.

Mitsubishi ASX 2015. Ο μηχανισμός 
κλειδώματος της πόρτας ενδέχεται να μην 
λειτουργεί σωστά σε υψηλές θερμοκρα-
σίες και μπορεί η πόρτα να ανοίξει, ενώ 
το όχημα κινείται.

Mercedes-Benz AMG GT από 1710/2016 
έως και 11/12/2017. Η ζώνη ασφαλείας 
μπορεί να μπλοκάρει στον μεταλλικό οδηγό 
και σε περίπτωση ατυχήματος, να μειωθεί η 
αποτελεσματικότητα της.

Mercedes-Benz S-Class από 16/01/2017 
έως 17/07/2017. Σε περίπτωση σύγκρου-
σης, η αποσύνδεση της τροφοδοσίας από την 
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θερμική ασφάλεια εμποδίζει το αυτόματο ξε-
κλείδωμα των θυρών και την λειτουργία άλ-
λων χαρακτηριστικών ασφαλείας, αυξάνοντας 
έτσι τον κίνδυνο τραυματισμού των επιβατών.

Honda Odyssey από 2011 έως και 2016. 
Τα εξωτερικά καθίσματα δεύτερης σειράς δεν 
είναι σωστά ασφαλισμένα με κίνδυνο τραυ-
ματισμού των επιβατών σε περίπτωση ατυ-
χήματος.
 
Citroën Spacetourer, Jumpy από 
02/10/2017 έως και 25/11/2017. Ένα 
ελάττωμα που αφορά μηχανουργική κατερ-
γασία τμήματος του κινητήρα μπορεί να προ-
καλέσει απώλεια ισχύος, με αποτέλεσμα αυ-
τός να σταματήσει ή να υποστεί βλάβη.
 
Peugeot Traveller, Expert μεταξύ 
02/10/2017 και 23/11/2017. Ένα ελάτ-
τωμα που αφορά μηχανουργική κατεργασία 
τμήματος του κινητήρα μπορεί να προκαλέ-
σει απώλεια ισχύος, με αποτέλεσμα αυτός να 
σταματήσει ή να υποστεί βλάβη.

Skoda Superb, Octavia από 24/08/2017 
έως και 29/08/2017. Η αντοχή της θήκης 
του ρουλεμάν του οπίσθιου τροχού μπορεί να 
είναι ανεπαρκής, με αποτέλεσμα την απώ-
λεια ελέγχου του τροχού.

VW T6 από 28/11/2016 έως και 
11/01/2017. Λόγω κατασκευαστικού 
σφάλματος, οι εύκαμπτοι σωλήνες καυσίμου 
ενδέχεται να αρχίσουν να διαρρέουν, με κίν-
δυνο για τα οχήματα που ακολουθούν.

 Bugatti Chiron από 02/02/2017 έως και 
13/10/2017. Η συγκόλληση στις πλάτες 
του καθίσματος μπορεί να είναι ελαττωματι-
κή και να οδηγήσει στην χαλάρωση των κα-
θισμάτων.
 
Hyundai i40 από 01/04/2011 έως και 
26/03/2012. Ο διακόπτης συμπλέκτη μπο-
ρεί να είναι ελαττωματικός, με συνέπεια  εάν 
το όχημα ξεκινήσει όταν είναι επιλεγμένη μια 
ταχύτητα χωρίς χειρόφρενο και χωρίς να έχει 
εμπλακεί ο συμπλέκτης, το όχημα θα μπο-
ρούσε να κινηθεί αναπάντεχα προκαλώντας 
ατύχημα.

Peugeot 3008 II από 05/04/2016 έως 
και 24/08/2017. Υπάρχει επαφή μεταξύ 
ενός εύκαμπτου σωλήνα καυσίμου και της 
αεροδυναμικής επιφάνειας που βρίσκεται κά-
τω από την δεξαμενή καυσίμου και με την πά-
ροδο του χρόνου να προκαλέσει διαρροή 
καυσίμου στον δρόμο.

Peugeot 2008 από 02/10/2017 έως και 
20/11/2017, 208 από 04/10/2017 έως 
και 27/11/2017, 3008 II από 21/8/ 
2017 έως και 26/11/2017, 308 II από 
02/10/ 2017 έως και 23/11/2017, 
5008 II από 04/10/2017 και 24/11/ 
2017, 508 από 06/10/2017 έως και 
23/11/2017, Partner III από 04/10/ 
2017 και 22/11/2017. Ένα εξάρτημα του 
κινητήρα μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, 
οδηγώντας σε απώλεια ισχύος, διακοπή λει-
τουργίας ή βλάβη, ενώ σε σπάνιες περιπτώ-
σεις, το όχημα μπορεί να επιταχύνει ελαφρά 
λίγο πριν σταματήσει απότομα.

VW Amarok από 19/12/2015 έως και 
24/11/2017. Ο σωλήνας επιστροφής 
υδραυλικής υποβοήθησης στην πυξίδα διεύ-
θυνσης (κουτί τιμονιού) μπορεί να υποστεί 
ζημιά από ένα σφιγκτήρα ή και από την επα-
φή του με την πυξίδα διεύθυνσης (κουτί τιμο-
νιού), με αποτέλεσμα να διαρρεύσει υδραυ-
λικό λάδι στα θερμά εξαρτήματα ή στον δί-
σκο του φρένου, με κίνδυνο πυρκαγιάς ή ατυ-
χήματος.
 
SEAT Mii από 18/05/2017 και 12/10/ 
2017. Ο κρίκος ρυμούλκησης, μπορεί να έχει 
ελαττωματική συγκόλληση και αν χρησιμο-
ποιηθεί μπορεί να σπάσει, με κίνδυνο το κα-
λώδιο ρυμούλκησης να τραυματίσει όσους 
βρίσκονται κοντά.

Mazda Mazda 6 από 31/07/2012 έως και 
18/112014. Είσοδος νερού μπορεί να επη-
ρεάσει τη λειτουργία του χειρόφρενου, να 
μειώσει την δύναμη συγκράτησής του και να 
οδηγήσει σε ατύχημα.
 
Mercedes-Benz Sprinter από 28/09/ 
2017 έως και 29/09/2017. Η ζώνη ασφα-
λείας για το κεντρικό αριστερό κάθισμα στην 
πίσω σειρά καθισμάτων, μπορεί να μην 

ασφαλίζει σωστά λόγω βλάβης στο εσωτε-
ρικό του περιβλήματος της ζώνης και ο επι-
βάτης κινδυνεύει από τραυματισμό  σε περί-
πτωση ατυχήματος.
 
Opel Crossland X κατασκευής 2018. Μπο-
ρεί να υπάρχει λάδι στο κύκλωμα εισαγωγής 
αέρα του κινητήρα και να προκαλέσει βλάβη 
και ατύχημα.

Mercedes-Benz V-Class, Vito από 07/06/ 
2014 έως και 02/06/ 2017. Η καλωδίω-
ση κάτω από τα μπροστινά περιστρεφόμενα 
καθίσματα, μπορεί λόγω τριβής να υποστεί 
ζημιά και να ενεργοποιήσει τον αερόσακο 
θώρακα, προκαλώντας τραυματισμούς στους 
επιβάτες.

φορΤήΓΑ
Mitsubishi Canter FUSO από 29/09/2011 
έως και 12/12/2017. Σε περίπτωση ατυ-
χήματος μπορεί να πάθει ζημιά η καλωδίω-
ση της μονάδας ελέγχου του αερόσακου, με 
αποτέλεσμα να μην ενεργοποιηθεί.

MAN TGS, TGX από 09/2018 έως και 
10/2018. Το πίσω αριστερό περικόχλιο που 
συγκρατεί την ανάρτηση της καμπίνας, ενδέ-
χεται να μην έχει σφιχτεί επαρκώς και μπο-
ρεί να αποσυνδεθεί, οδηγώντας στην πτώση 
του κοχλία στερέωσης της καμπίνας, επηρε-
άζοντας έτσι την σταθερότητα του θαλάμου 
κατά την διάρκεια της πέδησης ή της επιτά-
χυνσης, με κίνδυνο ατυχήματος

Mercedes-Benz Actros από 01/02/ 2018 
έως και 13/07/2018. Η δύναμη υποβοή-
θησης του υδραυλικού τιμονιού μπορεί να 
μειωθεί σημαντικά ενώ το όχημα κινείται και 
τελικά να απενεργοποιηθεί, με αποτέλεσμα 
σε χαμηλές ταχύτητες να απαιτείται πολύ με-
γαλύτερη προσπάθεια, αυξάνοντας έτσι τον 
κίνδυνο ατυχήματος.

Iveco Eurocargo από 01/05/2014 και 
13/06/2018. Ένα ελάττωμα στην γεννή-
τρια αερίου του αερόσακου οδηγού προκα-
λεί ανεξέλεγκτο φούσκωμα όταν ενεργοποι-
είται ο αερόσακος, με κίνδυνο τραυματισμού 
του επιβάτη.

Οι Ανακλήσεις Οχημάτων το 2018
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Mercedes-Benz Atego από 01/11/2016 
έως και 28/02/2018. Ο σύνδεσμος του 
σωλήνα στο σύστημα πολλαπλών δεξαμε-
νών καυσίμου, ενδέχεται να φύγει από την 
θέση του και να οδηγήσει σε διαρροή σημα-
ντικής ποσότητας καυσίμων, αυξάνοντας έτσι 
τον κίνδυνο ατυχήματος.

Mercedes-Benz Actros 963, Antos 963, 
Arocs 964 2017 και 2018. Το εξωτερικό 
τμήμα του κατανεμητή αέρα της εμπρόσθιας 
καμπίνας μπορεί να αποκολληθεί από το 
εσωτερικό τμήμα ή από το όχημα και – στην 
χειρότερη περίπτωση- να πέσει στον δρόμο, 
αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

MAN TGA, TGS, TGX 2007 από 05/ 2001 
έως 07/ 2017. Η περιορισμένη δομική αν-
θεκτικότητα των φλαντζών του τροχού 
εμπρόσθιου άξονα μπορεί να δημιουργήσει 
ρωγμές, με αποτέλεσμα την πλήρη ρήξη της 
επιφάνειας στερέωσης της ζάντας και την 
απώλεια του τροχού.

Hino 300 Euro 5 XZU710, XZU720, 
XZU730 από 26/01/2012 έως και 
31/07/2013. Λόγω ανεπαρκούς προστασί-
ας του προωστικού στον αερόσακο του συνο-
δηγού, ενδέχεται να διεισδύσει υγρασία και να 
ενεργοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υποστεί ρή-
ξη ο μηχανισμός ανάπτυξης του αερόσακου.

VW Crafter NF από 23/02/2018 έως και 
12/03/2018. Ο ενεργοποιητής του χειρό-
φρενου είναι ανεπαρκής και τα καλώδια 
έχουν τοποθετηθεί εσφαλμένα, με αποτέλε-
σμα, όταν εφαρμοστεί το φρένο στάθμευσης, 
τα καλώδια μπορούν με την πάροδο του χρό-
νου να πάθουν ζημιά.
.
Multicar Hako 2010 και 2014 (εξοπλισμέ-
να με κινητήρες Euro V). Το ABS μπορεί να 
ενεργοποιηθεί ακούσια κατά την εκκίνηση σε 
έναν δρόμο με ολισθηρή κλίση, με το αυτο-
κίνητο να κινηθεί προς τα πίσω και το πεντάλ 
φρένου να μπλοκάρει την πέδηση service για 
περίπου 3΄́ , με αποτέλεσμα αυξημένο κίν-
δυνο ατυχήματος.

Renault HD004 από 01/12/2014 έως και 
17/01/2018. Το σύστημα πέδησης διαθέ-

τει φρένο στάθμευσης στους άξονες 1 και 3, 
αλλά στα οχήματα τοποθετήθηκε φρένο 
στάθμευσης μόνο στον άξονα 3, με κίνδυνο 
να μην είναι δυνατή η στάθμευση τους σε κλί-
ση άνω του 12%, επειδή το φρένο του ρυ-
μουλκούμενου του οχήματος μπορεί να μην 
λειτουργήσει.

MAN TGL, TGM, TGS, TGX από 06/ 1999 
έως και 04/2018. Τα περικόχλια στους σφι-
γκτήρες ελατηρίων ενδέχεται να μην έχουν 
επαρκή σκλήρυνση και να κοπούν, με αποτέ-
λεσμα ο άξονας να μην είναι πλέον ανυψω-
μένος σε ασφαλές επίπεδο και η οδήγηση 
του οχήματος να γίνει ασταθής με κίνδυνο 
ατυχήματος.

Mercedes-Benz Actros, Antos, Arocs από 
03/04/2018 έως και 10/04/ 2018. Το 
λάδι κινητήρα μπορεί να διαρρεύσει από τον 
υπερσυμπιεστή, με κίνδυνο πρόκλησης πυρ-
καγιάς.

Hino (άγνωστο). Ο μηχανισμός ενεργοποί-
ησης του αερόσακου συνοδηγού μπορεί να 
είναι επιρρεπής σε διείσδυση υγρασίας και 
σε περίπτωση που ο αερόσακος αναπτυχθεί, 
θραύσματά του να προκαλέσουν τραυματι-
σμούς στους επιβάτες.

Mercedes-Benz Unimog από 01/03/2014 
έως και 03/05/2017. Υπάρχει λανθασμέ-
νη καλωδίωση της υποδοχής για την εκκίνη-
ση με εξωτερική υποβοήθηση (jump-start), 
με κίνδυνο βραχυκυκλώματος.

Hako Multicar M 31 από 07/2017 έως και 
12/2017. Η πράσινη λωρίδα  ηλιοπροστα-
σίας στον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) φιλτρά-
ρει το κόκκινο φως, με αποτέλεσμα τα φώτα  
σηματοδοτών κυκλοφορίας να μην είναι πά-
ντα αναγνωρίσιμα.

Scania διάφορα μοντέλα από 2010 έως 
και 2017. Δεν υπάρχει επαρκής προστα-
σία από τα εργοστασιακά καλύμματα σκό-
νης από την βρωμιά και εκτοξευόμενα νε-
ρά από το οδόστρωμα, με πιθανότητα πρό-
κλησης βλάβης στις δεξαμενές CNG (συ-
μπιεσμένου φυσικού αερίου) που μπορεί 
να οδηγήσει σε ατύχημα.

Mercedes-Benz Actros από 09/01/2018 
έως και 18/01/2018. Ο συνδετήρας (clip) 
στερέωσης του μοχλού αλλαγής ταχυτήτων 
στην καμπίνα ενδέχεται να χαλαρώσει, με 
αποτέλεσμα ο μοχλός εναλλαγής μπορεί να 
φύγει από την θέση του.

Volvo FH, FH16, FMX ετών 2012 έως και 
2017. Ατέλεια στην γεννήτρια αερίου του 
αερόσακου οδηγού, προκαλεί ανεξέλεγκτη 
διόγκωσή του όταν ενεργοποιείται, με κίνδυ-
νο πρόκλησης ατυχήματος.

Scania S730, R560, K410 παραγωγής 
2016 έως και 2017. Υπάρχει ρωγμή μετα-
ξύ των οπών αερισμού των ζαντών των τρο-
χών, με αποτέλεσμα θραύση των ζαντών.

MAN TGS από 08/2017 έως και 11/2017. 
Η βιδωτή σύνδεση μεταξύ του άξονα μετάδο-
σης κίνησης και του βοηθητικού κιβωτίου δεν 
είναι σφιγμένη με την σωστή ροπή, με κίνδυ-
νο η βιδωτή σύνδεση να χαλαρώσει τελείως 
και να πέσει ένα τμήμα του άξονα μετάδοσης.

ΛΕωφορΕΙΑ
Evobus από 09/2016 έως και 11/2018. Οι 
εσωτερικές πλάκες έχουν τοποθετηθεί εσφαλ-
μένα στην υποδοχή φόρτισης USB, και μπορούν 
να προκαλέσουν το κάψιμο της υποδοχής USB.

EvoBus Conecto, Conecto G από 10/2016 
έως 08/2018. Λόγω της ανεπαρκούς ασφα-
λούς συγκόλλησης του αρθρωτού παραθύ-
ρου, μπορεί να αποσπαστεί το τζάμι και να 
πέσει στον χώρο επιβατών, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο τραυματισμού επιβατών.

MAN Lion’s Intercity από 06/2015 έως 
04/2017. Ένα ελαττωματικό στήριγμα στην 
σύνδεση πλευρικού τοιχώματος του καθίσμα-
τος συνοδηγού μπορεί να οδηγήσει στην χα-
λάρωση του καθίσματος, με αποτέλεσμα ο 
επιβάτης που φοράει την ζώνη ασφαλείας, 
σε περίπτωση ατυχήματος, δεν θα συγκρα-
τηθεί επαρκώς.

Evobus Conecto, Conecto G από 09/2016 
έως και 02/2018. Η εσφαλμένη τοποθέτη-

ΚΕΝτΡΙΚΟ: ΙΟΛΗΣ 2, 116 36, ΑΘΗΝΑ τΗΛ.: 210.92.32.390, 210.92.48.048 FAX: 210.92.26.451
ΥΠΟΚΑτΑΣτΗΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 46, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 71304, ΚΡΗΤΗ, τΗΛ.: 2810.256256

www.stasinos.gr e-mail: info@stasinos.gr, kriti.info@stasinos.gr

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
Από το 1978 κοντά σας, παρέχουμε εξοπλισμό στα ΚΤΕΟ, σύγχρονα συνεργεία, 
βαφεία-φανοποιεία και βουλκανιζατέρ, με εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και ποιότητα.
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ση μιας ανεπαρκούς γραμμής καυσίμου μπο-
ρεί να προκαλέσει διαρροή καυσίμου στον 
δρόμο και να προκαλέσει ατύχημα στα οχή-
ματα που ακολουθούν.

Solaris Urbino από 12/2015 έως και 
12/2017. Ρωγμές στο κάτω μέρος στην πε-
ριοχή της άρθρωσης θα μπορούσαν να οδη-
γήσουν στον διαχωρισμό του πλευρικού τμή-
ματος από το εγκάρσιο τμήμα στο πλαίσιο του 
οχήματος, με κίνδυνο για τους επιβάτες.
 
Evobus Citaro από 10/2017 έως και 
01/2018. Λόγω λανθασμένης τοποθέτη-
σης αυτόματης βαλβίδας διακοπής πλήρω-
σης λαδιού, ο κινητήρας γεμίζει με λάδι  με 
αποτέλεσμα τη μην ελεγχόμενη αύξηση 
των στροφών του, την επιτάχυνση του οχή-
ματος και πυρκαγιά.

MAN Skyliner, Cityliner, Tourliner από 
02/2013 έως και 12/2017. Οι βίδες 
της πλάκας βάσης για την σύζευξη του ρυ-
μουλκούμενου μπορεί να χαλαρώσουν 
εξαιτίας του υπερβολικού πάχους της βα-
φής κάτω από την εγκάρσια πλάκα βάσης, 
με συνέπεια κατά την ρυμούλκηση να συμ-
βεί αποσύνδεση.

EvoBus Citaro, Connecto, CapaCity από 
12/1999 έως και 10/2017. Η διείσδυση 
νερού στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος 
μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στους αγω-
γούς των καλωδίων, με αποτέλεσμα διαρροή 
ρεύματος και πυρκαγιά.
 
EvoBus Integro, Intouro, Setra, Tourismo, 
Travego από 04/2017 έως και 04/2018. 
Οι αποκλίσεις διαστάσεων του βραχίονα 
pitman μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια της 
δύναμης προφόρτισης και σε εξασθένιση της 
λειτουργίας του συστήματος διεύθυνσης.

EvoBus Tourismo από 08/2016 έως και 
03/2018. Οι δυνάμεις πρόσκρουσης της κε-
φαλής στην επιφάνεια της κουζίνας δεν πλη-
ρούν τις απαιτήσεις της UN-ECE R21. Σε πε-
ρίπτωση ατυχήματος, υπάρχει αυξημένος κίν-
δυνος τραυματισμού για τους επιβάτες οι 
οποίοι κάθονται στην σειρά καθισμάτων πί-
σω από την κουζίνα.

Evobus Citaro, Setra από 1998 έως και 
2010. Ένα πρόβλημα στην μονάδα ελέγχου, 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε βλάβη της διά-
ταξης απελευθέρωσης των θυρών, με κίνδυ-
νο την παγίδευση των επιβατών.

Evobus Citaro από 08/2017 έως και 
09/2017. Ελαττωματική συγκόλληση του 
πλευρικού αρθρωτού παραθύρου μπορεί 
να χαλαρώσει και το παράθυρο να πέσει 
στον δρόμο.

EvoBus Integro, Setra, Travego από 2005 
έως και 2010. Ένα πρόβλημα στην μονάδα 
ελέγχου, θα μπορούσε να οδηγήσει σε βλά-
βη της διάταξης απελευθέρωσης των θυρών 
και στην παγίδευση των επιβατών. 

EvoBus Citaro, Conecto, Tourismo, 
Travego, Integro, Intouro από 10/2010 
έως και 03/2015. Ελαττωματικό λογισμι-
κό μπορεί να προκαλέσει την απελευθέρω-
ση του φρένου στάθμευσης και το όχημα 
να τεθεί σε κίνηση, πριν ενεργοποιηθεί το 
φρένο στάσης.

EvoBus Citaro, Conecto από 09/2015 
έως και 12/2017. Η κακή καλωδίωση, 
οι ανοχές και το στρίμωγμα κάτω από τους 
κυλίνδρους αερίου, μπορεί να οδηγήσουν 
σε τριβή στην υποδοχή τους ή μεταξύ αυ-
τής και του καλύμματος, με κίνδυνο διαρ-
ροής αερίου.

EvoBus Setra από 01/2015 έως και 
07/2017. Λόγω των δομικά απαραίτητων 
εσοχών στον βραχίονα που συνδέει το κάθι-
σμα του οδηγού, μπορεί να μπει νερό στην 
περιοχή του κεντρικού πίνακα ελέγχου και να 
προκαλέσει βλάβη στις μονάδες ή και βρα-
χυκύκλωμα.

MAN Lions City από 03/2017 έως και 
12/2017. Ο δακτύλιος στεγανοποίησης 
του ρυθμιστή στην βαλβίδα αερίου υψη-
λής πίεσης, μπορεί να υποστεί βλάβη, με 
αποτέλεσμα ο συνδυασμός υψηλής πίε-
σης και υψηλής θερμοκρασίας να οδηγή-
σει στην μετατόπιση της θέσης του κατε-
στραμμένου δακτυλίου στεγανοποίησης 
και σε διαρροή.

Scania S730, R560, K410 παραγωγής 
2016 έως και 2017. Υπάρχει ρωγμή μετα-
ξύ των οπών αερισμού των ζαντών των τρο-
χών, με αποτέλεσμα θραύση των ζαντών.

Evobus Citaro από 01/2013 έως και 
06/2016. Ο σχεδιασμός ενός υπερβολικά 
άκαμπτου συστήματος καυσίμου, μπορεί να 
οδηγήσει με την πάροδο του χρόνου, στον 
σχηματισμό ρωγμών ή σε θραύση του σω-
λήνα επιστροφής κοντά στο φίλτρο καυσίμου, 
με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς ή 
τραυματισμούς.

Van Hool A3, AG3, AGG3 από 2005 έως 
και 2013. Όταν ο μηχανισμός ελέγχου της 
πόρτας είναι αποσυνδεδεμένος από την 
ηλεκτρική τροφοδοσία, η πόρτα που ανοί-
γει προς τα μέσα, δεν έχει συσκευή ανί-
χνευσης εμποδίων μέσω του αισθητήρα 
κύματος πίεσης. Έτσι δημιουργείται μεγά-
λος κίνδυνος τραυματισμού των επιβατών 
κατά την είσοδο-έξοδο από το λεωφορείο 
ή παγίδευσή τους στην πόρτα.

ΜοΤο 
Yamaha MT-07, Tracer700, XSR700 
2016 και 2018. Ο προφυλακτήρας της αλυ-
σίδας μπορεί να αποσπαστεί και να πέσει 
στον δρόμο λόγω χαλάρωσης της βίδας συ-
γκράτησης προκαλώντας ατύχημα.

Yamaha SR400 2013 έως και 2016. Το 
περικόχλιο στην γραμμή λαδιού μπορεί να 
μην έχει σφιχτεί σωστά, με αποτέλεσμα δι-
αρροή λαδιού και κίνδυνος ολίσθησης.

KTM 50 SX και Husqvarna TC50 (άγνω-
στο). Ο ολισθαίνων κύλινδρος επιτάχυνσης 
του καρμπιρατέρ μπορεί να κολλήσει στην 
πλήρως ανοιχτή θέση, εμποδίζοντας τον κι-
νητήρα να επιβραδύνει, ενώ συνεχίζεται η κί-
νηση με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα 
ανεξέλεγκτες συνθήκες οδήγησης.

Honda ADV 750 από 26/01/2017 έως 
και 04/10/2018. Όταν οδηγείται συνεχώς 
σε χαμηλή ταχύτητα, η παραγόμενη θερμό-
τητα, επηρεάζει το εξάρτημα PPTC της ηλε-

ΔΗΜ. ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τιμόνια, Μηχανές, Σασμάν, Διαφορικά, Καπάκια, 
Εμπρόσθια συστήματα, Πόρτες, Φτερά, Καπώ
Λ. Μαραθώνος 34, Γέφυρα Σταυρού - Γλυκά Νερά                                  
τηλ.: 210.66.12.556, 210.66.13.640, 210.92.16.703, 210.92.21.246
Αποθήκη: Αρκεσιλάου 14-16, τηλ.: 210 9221790

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
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κτρονικής μονάδας ελέγχου (ECU) και ο κι-
νητήρας μπορεί να τεθεί σε ασφαλή λειτουρ-
γία έκτακτης ανάγκης, καθιστώντας αδύνα-
τη την αλλαγή ταχύτητας, ενώ η ροπή του κι-
νητήρα θα χαθεί κάνοντας αδύνατη την συ-
νέχιση της οδήγησης.

Kawasaki Ninja H2 SX 2018. Η βάση στή-
ριξης της μοτοσυκλέτας μπορεί να ανοίξει 
ξαφνικά κατά τη διάρκεια της διαδρομής, λό-
γω σφάλματος κατασκευής του μηχανισμού 
ασφάλισης με κίνδυνο ατυχήματος.

DUCATI Panigale και Hypermotard 2018. 
Σε συγκεκριμένες μοτοσυκλέτες, το υλικό 
τριβής στα πίσω τακάκια των φρένων μπορεί 
να αποκολληθεί από την πλάκα στήριξης, με 
συνέπεια μη αποτελεσματικό φρενάρισμα και 
κίνδυνο ατυχήματος.

APRILIA RSV4 1000 / Tuono V4 1100 
(χωρίς ημερομηνία παραγωγής). Υπάρχει 
κατασκευαστικό ελάττωμα στο έμβολο της 
αντλίας του εμπρός φρένου, το οποίο μπορεί 
να επηρεάσει το υδραυλικό κύκλωμα, αυξά-
νοντας την απόσταση πέδησης της μοτοσι-
κλέτας, με κίνδυνο ατυχήματος.

Peugeot Métropolis 12 του 2013 (κατα-
σκευάστηκε από το 2013 στο MAN-
DEURE). Λόγω της κακής ποιότητας της 
στεγανότητας στο κύκλωμα του εμπρόσθι-
ου φρένου, μπορεί να διαρρεύσει το υγρό 
φρένων, με αποτέλεσμα την μείωση ή τη 
πλήρη απώλεια της απόδοσης του φρένου 
και την πρόκληση ατυχήματος.

Harley-Davidson Μοντέλα Softail, 
Touring, Trike, CVO και Police 2017 και 
2018. Μία εσωτερική διαρροή στον μηχανι-
σμό ελέγχου του υδραυλικού συμπλέκτη μπο-
ρεί να μπλοκάρει το σύστημα αποσύμπλεξης 
και να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου της μο-
τοσικλέτας.

Suzuki DL650A, GSX-S750, GSX-R1000 
2017-2018. Λόγω λανθασμένης στεγανο-
ποίησης της αντλίας καυσίμου, ο δακτύλιος 
στεγανότητάς της (O-ring), μπορεί να είναι πι-
εσμένος, με κίνδυνο να διαρρεύσει καύσιμο 
από την δεξαμενή καυσίμου.

GASGAS EC / XC 250/300 από 05/2017 
έως και 05/2018. Λόγω λανθασμένων δι-
αστάσεων ο άξονας του εμπρός τροχού μπο-
ρεί να σπάσει και να προκαλέσει ατύχημα.

Indian Motorycle Company Scout, Scout 
Sixty, Scout Bobber από 10/01/2017 
έως και 07/05/2018. Ενδέχεται να υπάρ-
χει αέρας στο κύκλωμα υγρού φρένων του 
συστήματος ABS και να προκαλέσει μείωση 
της απόδοσης του φρένου, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο ατυχήματος.

Suzuki DL250 πριν από τις 16/02/ 2018. 
Τα μεταλλικά στηρίγματα στην πάνω σχάρα, 
μπορεί να μην είναι αρκετά ανθεκτικά και η 
σχάρα να σπάσει και να πέσει στον δρόμο.

MV Agusta F1 B1 B3 από 12/03/ 2018. 
έως και 30/04/2018. Σε ορισμένα μοντέ-
λα, το πιρούνι έχει ένα φορέα άξονα με υπερ-
βολική ανοχή του κοχλία σύσφιξης του τρο-
χού, με αποτέλεσμα πιθανή δυσλειτουργία, 
που θα οδηγούσε σε απώλεια ελέγχου της 
μοτοσικλέτας.

Triumph Street Triple R και Street Triple 
RS από 31/03/2017 έως και 04/01/ 
2018. Τα ηλεκτρικά κυκλώματα στον μηχα-
νισμό του αριστερού διακόπτη δεν έχουν σω-
στή στεγανοποίηση, με πιθανότητα διείσδυ-
ση υγρασίας στον μηχανισμό και την δυσλει-
τουργία του διακόπτη φλας και του διακόπτη 
ελέγχου των φώτων, με κίνδυνο ατυχήματος.

Piaggio Beverly, Fuoco, MP3, X EVO, SRV 
2016 - 2017. Οι ελαττωματικές δεξαμενές 
καυσίμου μπορεί να οδηγήσουν σε διαρροή 
του, με κίνδυνο  πυρκαγιάς ακόμη και αν ο κι-
νητήρας έχει απενεργοποιηθεί:

BMW F 750 GS (K80), F 850 GS (K81) 
από 18/06/2018 έως 03/07/2018. Ο 
οδοντωτός τροχός της αντλίας λαδιού μπο-
ρεί να μην έχει βιδωθεί σωστά, με αποτέλε-
σμα η παροχή λαδιού να είναι ανεπαρκής και 
ο κινητήρας να σταματήσει απροσδόκητα.

HONDA CRF250R ME12 από 06/10/ 
2017 έως 04/04/2018. Ο εξωτερικός συ-
μπλέκτης και το ελατήριο απόσβεσης δονή-

σεων είναι ανεπαρκές, με αποτέλεσμα αν η 
μοτοσικλέτα οδηγείται συστηματικά σε υψη-
λές στροφές, ο εξωτερικός συμπλέκτης 
υπερθερμαίνεται και μπορεί να σπάσει και να 
προκληθεί ατύχημα.

Ducati Panigale 2018. Μπορεί να διαρρεύ-
σει καύσιμο από την δεξαμενή καυσίμου και 
να προκαλέσει πυρκαγιά.

Ducati Super Sport, Super Sport S από 
17/01/2017 έως και 4/04/ 2018. Ο εύ-
καμπτος σωλήνας αποστράγγισης της δεξα-
μενής της καυσίμου μπορεί να είναι τοποθε-
τημένος εσφαλμένα, με κίνδυνο να έρθει σε 
επαφή με την πολλαπλή εξαγωγής, καταλή-
γοντας σε πυρκαγιά.

Zero DS, S, DSP από 21/10/2011 έως και 
23/07/2012. Η επαφή μεταξύ του περιβλή-
ματος της μπαταρίας και της βάσης τοποθέ-
τησης της μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο 
περίβλημα της και διείσδυση υγρασίας, η 
οποία μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα 
και πυρκαγιά.

Suzuki GSX-R125/S125 μεταξύ 
08/12/2016 και 05/03/2018. Οι εμπρό-
σθιοι κοχλίες στερέωσης του κινητήρα μπο-
ρεί να χαλαρώσουν με συνέπεια το πλαίσιο 
της μοτοσικλέτας να σπάσει και ο οδηγός να 
χάσει τον έλεγχο.

BMW G 310 GS (K02) και G 310 R 
(K03) από 21/04/2016 έως και 
02/05/20. Η σύνδεση πλευρικής βάσης 
μπορεί να λυγίσει ή να σπάσει και να οδη-
γήσει σε μια ανασφαλή όρθια θέση της μο-
τοσικλέτας και τραυματισμούς.

BENELLI Leoncino 500 και TRK 502 
2017. Η αντλία εμπρόσθιου φρένου μπορεί 
να είναι ελαττωματική και κάτω από ειδικές 
συνθήκες να απαιτηθεί αυξημένη απόσταση 
πέδησης.

Polaris Slingshot από 22/04/2014 έως 
και 26/02/2018. Τα πλαίσια βάσεων των 
καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού μπορεί 
να έχουν ασθενείς συγκολλήσεις και στο 
πλαίσιο βάσης του καθίσματος οδηγού μπο-
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ρεί να έχει τοποθετηθεί ελαττωματικό κάθι-
σμα, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο σύγκρου-
σης και τραυματισμού.

Indian Motorcycles 111ci από 20/04/ 
2017 έως και 17/11/2017. Ο δεξιός μη-
χανισμός του διακόπτη ελέγχου μπορεί να εί-
ναι ελαττωματικός με αποτέλεσμα η μοτοσι-
κλέτα να ενεργοποιηθεί ή να ξεκινήσει ακού-
σια, θέτοντας τον αναβάτη σε κίνδυνο.

Moto Morini Corsaro ZZ από 18/05/ 
2017 έως και 10/12/2017. Μπορεί να εμ-
φανιστούν ρωγμές στην κύρια αντλία εμπρό-
σθιου φρένου με αποτέλεσμα να μειωθεί η 
απόδοση πέδησης.

Suzuki GSX-R1000/R από 02/02/ 2017 
έως 01/12/2017. Εάν εφαρμοστεί κατά την 
αλλαγή ταχυτήτων, υπερβολικό φορτίο στο 
σύστημα μετάδοσης, η αλυσίδα μπορεί να 
βγει ή να σπάσει, με αποτέλεσμα την αιφνί-
δια απώλεια ισχύος της μοτοσικλέτας.

Horex VR6 2017. Ένας αισθητήρας στην 
αντλία του εμπρόσθιου φρένου μπορεί να εί-
ναι ελαττωματικός, με αποτέλεσμα την μείω-
ση της αποτελεσματικότητας πέδησης.

Triumph Classic Range, Thruxton, Thruxton 
R, Thruxton 1200 (Dual Seat), Thruxton 
1200R (Dual Seat) από 12/11/2015 έως 
και 22/12/2017. Το λογισμικό διαχείρισης 
του κινητήρα μπορεί να μην διατηρεί σταθερό 
ρελαντί, όταν το γκάζι ανοίγει και κλείνει πολύ 
γρήγορα, ενώ ο συμπλέκτης είναι αποσυνδε-
δεμένος. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
σβήσιμο του κινητήρα χωρίς προειδοποίηση και 
να προκαλέσει ατύχημα.
 
Honda GL1800A Goldwing, 2010 - 2016, 
από 23/09/2008 έως και 22/10/2015. 
Το προωθητικό νιτρικό αμμώνιο που χρησι-
μοποιείται στον αερόσακο μπορεί να αλλοι-
ωθεί με την πάροδο του χρόνου λόγω των 
κύκλων θέρμανσης και της έκθεσης σε υγρα-
σία. Σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσα-
κου, η υπερβολική εσωτερική πίεση μπορεί 
να προκαλέσει την ρήξη του αερόσακου και 
μεταλλικά θραύσματα να προκαλέσουν τραυ-
ματισμό στον αναβάτη.

Honda GL1800A Goldwing  2010-
2016 (παρήχθησαν από 23/09/2008 
έως και 22/10/2015). Το προωθητικό 
που χρησιμοποιείται στον αερόσακο 
μπορεί να αλλοιωθεί με την πάροδο του 
χρόνου λόγω των κύκλων θέρμανσης- 
ψυξης και της έκθεσης σε υγρασία. Σε 
περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου, 
η υπερβολική εσωτερική πίεση μπορεί 
να προκαλέσει την ρήξη του αερόσακου 
και μεταλλικά θραύσματα να τραυματί-
σουν τον αναβάτη.

Indian Motorcycles Roadmaster από 
06/06/2014 έως και 27/07/2017. 
Μπορεί να εισέλθει νερό στην πίσω καλω-
δίωση φώτων και να προκαλέσει οξείδω-
ση η οποία θα επιδράσει στην λειτουργία 
των πίσω φώτων πορείας και φρένων, με 
κίνδυνο ατυχήματος.

MV Agusta F4 RR, F4 RC από 27/11/ 
2014 έως και 27/10/2017. Ένα ελάττω-
μα στον κύριο κύλινδρο του εμπρός φρένου 
μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της 
αντλίας του και να οδηγήσει σε απώλεια της 
εμπρόσθιας πέδησης, αυξάνοντας τον κίνδυ-
νο σύγκρουσης.
 
KTM 690 Duke μοντέλο 2016. Οι αποκλί-
σεις ανοχής στο σύστημα δεξαμενής καυσί-
μου ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή καυ-
σίμου και πυρκαγιά.

TM Racing SMR παραγωγής 2015 έως 
2017. Μπορεί να εμφανιστούν ρωγμές 
στον εμπρόσθιο κύριο κύλινδρο φρένου, 
με αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση φρε-
ναρίσματος.

Kawasaki Ninja ZX-10R / RR 2016-2018. 
Η αντοχή ορισμένων γραναζιών στο κιβώτιο τα-
χυτήτων μπορεί να μην είναι επαρκής, με κίν-
δυνο αν υποστούν υπερβολική δύναμη κρού-
σης κατά την αλλαγή ταχυτήτων να σπάσουν.

KTM Husqvarna KTM 1290 Superduke GT 
μοντέλα 2015-2018. Πιθανή μειωμένη 
αντοχή στο έμβολο του φρένου μπορεί να 
προκαλέσει ρωγμές με αποτέλεσμα αστοχία 
φρεναρίσματος.

Aprilia RSV4 - Tuono 1100 μεταξύ 2015 
και 2017. Μπορεί να υπάρχει βλάβη στο σύ-
στημα εμπρόσθιου φρένου, με αποτέλεσμα μει-
ωμένο φρενάρισμα και κίνδυνο ατυχήματος.

Ducati διάφορα μοντέλα από 2015 έως και 
2018. Το έμβολο στον πρόσθιο ακτινικό κύ-
λινδρο του φρένου μπορεί να είναι ελαττω-
ματικό, με αποτέλεσμα την μείωση της απο-
τελεσματικότητας των φρένων.

Kawasaki Versys-X 300 του 2017. Λόγω 
κραδασμών, το ντουί της λυχνίας φρένου μπο-
ρεί να αποσυνδεθεί από την λάμπα και η μο-
τοσικλέτα να μην διακρίνεται επαρκώς από πί-
σω, ειδικά όταν η ορατότητα είναι ανεπαρκής.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΡΕΙΛΕΡ 
Eduards 03/2018 και 04/2018. Η λανθα-
σμένη συγκόλληση του ταμπούρου των φρέ-
νων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της λει-
τουργίας του φρένου και μειωμένη αποτελε-
σματικότητα φρεναρίσματος.

Stema Basic, SHA, STP, FT. STL, SHM, 
MT, Blue Man από 03/2018 έως και 
04/2018. Η λανθασμένη συγκόλληση του 
ταμπούρου του φρένου μπορεί να οδηγή-
σει σε απώλεια της λειτουργίας του φρέ-
νου και μειωμένη αποτελεσματικότητα 
φρεναρίσματος.

Humbaur FTK, Universal, Balios, Xanthos, 
Zephir κ.ά. από 03/2018 έως και 
04/2018. Η λανθασμένη συγκόλληση του 
ταμπουρόφρενου μπορεί να οδηγήσει σε 
απώλεια της λειτουργίας του φρένου και ανα-
ποτελεσματικό φρενάρισμα.

MECANO GALVA AA164, AA194 από 
03/2017 έως και 04/2018. Ο τύπος 
του άξονα στο ρυμουλκούμενο δεν είναι 
ο σωστός, με ενδεχόμενο την απροσδό-
κητη συμπεριφορά του και την πρόκληση 
ατυχήματος.

TPV EB2, EB2-AR, MB-P2, KT-EB2, EB3 
κ.ά. από 01/03/2018 έως και 18/05/ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ
· Ηλεκτρικά Είδη · Αυτοκινήτων - Μηχανημάτων · Ανταλλακτικά A/C · Μπαταρίες

CTR ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ & ΑΠΟΘΗΚΗ: Καλλιρρόης 115 - 117 Καλλιθέα 
Τηλ. 210-92 15 814 , -92 17 941, -92 17 971, Fax. 210-92 47 639, email: george.tzavaras@otenet,gr

Οι Ανακλήσεις Οχημάτων το 2018

22

w
w

w
.a

u
to

S
E

R
V

IC
E

.c
o

m
.g

r 
1

-2
/2

0
1

9



w
w

w
.f

an
o

va
fe

s.
co

m
.g

r 
1

-2
/2

0
1

9
w

w
w

.f
an

o
va

fe
s.

co
m

.g
r 

1
-2

/2
0

1
9

2018. Υπάρχει ελαττωματική ραφή συγκόλ-
λησης στο ταμπουρόφρενο, που μπορεί να 
οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση φρεναρί-
σματος και να καταλήξει σε ατύχημα.

Böckmann από 01/03/2018 έως και 
18/05/2018. Η συγκόλληση στο ταμπου-
ρόφρενο μπορεί να είναι ελαττωματική, με 
κίνδυνο απώλειας λειτουργίας των φρένων.

AL-KO BPW από 17/02/2014 έως και 
31/12/ 2017. Η βιδωτή σύνδεση για την ρά-
βδο ρυμούλκησης έχει λανθασμένο μέγεθος 
κοχλιών και μπορεί να σπάσει, προκαλώντας 
την αποσύνδεση του ρυμουλκούμενου.

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ
Hobby 390, 400, 455, 460, 650, 660, 
720 παραγωγής 3/2018 και 4/2018. Η 
λανθασμένη συγκόλληση του ταμπούρου 
φρένου μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της 
λειτουργίας του με κίνδυνο ατυχήματος.

VW εμπορικά οχήματα T5,T6  από 
14/01/2015 έως και 19/05/2018. Οι 

βιδωτές συνδέσεις στην εγκατάσταση αε-
ρίου της ενσωματωμένης κουζίνας μπο-
ρεί να είναι ακατάλληλες, με αποτέλεσμα 
το αέριο να διαρρεύσει και λόγω του ανε-
παρκούς αερισμού, δεν μπορεί να απο-
κλειστεί η έκρηξη εάν υπάρχει ταυτόχρο-
να πηγή ανάφλεξης.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ 
Hitachi ZW65-6, ZW75-6, ZW95-6 
από 11/2015 και 03/2017. Τμήματα 
των αγωγών καυσίμου τρίβονται σε μέρη 
του κινητήρα και έτσι μπορεί να φθαρούν 
και να γίνει διαρροή και ανάφλεξη καυσί-
μου, όταν αυτό τρέξει πάνω σε θερμά μέ-
ρη του κινητήρα.

ΠΑΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
Polaris Phoenix 200 από 19//07/ 2013 
έως και 26/01/2017. Ο τερματισμός δια-
δρομής του μοχλού επιταχυντή (γκαζιού) 
μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, λόγω βλά-
βης κατά την μεταφορά, με αποτέλεσμα την 
αδυναμία ελέγχου του οχήματος.

Polaris ACE από 11/08/2016 έως και 
28/02/ 2018. Μπορεί να διαρρεύσει 
καύσιμο από την φλάντζα συγκροτήματος 
της αντλίας καυσίμου και να προκαλέσει 
περιβαλλοντική ζημιά ή και πυρκαγιά. 

Polaris RZR XP 1000, XP4 1000 από 
22/07/ 2013 έως και 19/02/2018. Η 
ασπίδα θερμότητας μπορεί να μην περιορίζει 
επαρκώς τα καυσαέρια σε περίπτωση ρωγ-
μών του σιγαστήρα εξάτμισης, με αποτέλεσμα 
την τήξη των κοντινών εξαρτημάτων, προκα-
λώντας τραύματα στον οδηγό και πυρκαγιά.

Polaris RZR από 14/05/2015 έως και 
14/02/2018. Μπορεί να διαρρεύσει καύ-
σιμο από την φλάντζα της αντλίας καυσίμου 
με κίνδυνο πυρκαγιάς.

ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
CLAAS Axion, Arion από 27/02/ 2018 
έως και 27/04/2018. Το έμβολο της βαλ-
βίδας ασφαλείας είναι πολύ μικρό, προκαλώ-
ντας διαρροή ή κλίση, με πιθανότητα τη δυ-
σλειτουργία του συστήματος πέδησης του ρυ-
μουλκούμενου.

infoservice.com.gr
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