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BMW Motorrad ConnectedRide και Νέες Τεχνολογίες.
Για γενιέρ μοσοςικλεσιςσών η BMW Motorrad θεψπείσαι ψρ η ηγεσική μάπκα ςσον σομέα σηρ
αςυάλειαρ. Με δτνασό σηρ όπλο σην καινοσομία, η BMW Motorrad καθιεπώθηκε ψρ η
εσαιπεία ποτ θέσει σα standards ςε ατσόν σον σομέα, καθώρ σα πλεονεκσήμασα ποτ
πποςυέπει αποσελούν ένα ιδιαίσεπα ςημανσικό παπάγονσα επιλογήρ μιαρ μοσοςικλέσαρ, για
κάθε αναβάση. Η έπετνα και ανάπστξη ςτςσημάσψν από σην BMW Motorrad πάνψ ςσον
σομέα σηρ αςυάλειαρ ςτνεφίζεσαι με ατξανόμενο πτθμό, καθιςσώνσαρ κασά ςτνέπεια σιρ
μοσοςικλέσερ σηρ ελκτςσικόσεπερ.
BMW Motorrad - έναρ ππωσοπόπορ ςσον σομέα σηρ αςυάλειαρ για δεκαεσίερ.
Η BMW Motorrad ήσαν έναρ από σοτρ ππώσοτρ κασαςκεταςσέρ μοσοςικλεσών ποτ
δεςμεύσηκε για σην αςυάλεια σψν μοσοςικλεσών, ήδη από ση δεκαεσία σοτ '70. Η εςσίαςη
ςσον σομέα σηρ αςυάλειαρ ξεκίνηςε σο 1976, με σο κπάνορ μοσοςικλεσών ποτ εξελίφθηκε από
ση BMW Motorrad. Άλλα κτπιόσεπα ςημεία ήσαν σο 1986 με σo λανςάπιςμα σηρ ππώσηρ
αποκλειςσικήρ ςειπάρ εξοπλιςμού αναβάση BMW Motorrad και σο 1988 με σην ππώση
μοσοςικλέσα με ABS παγκοςμίψρ.
Από σο 2005 και μεσά ακολούθηςαν πλήθορ φαπακσηπιςσικά για σην πεπαισέπψ βελσίψςη σηρ
ενεπγησικήρ αςυάλειαρ σψν μοσοςικλεσών BMW: Έλεγφορ πίεςηρ ελαςσικών, ατσόμασορ
έλεγφορ ετςσάθειαρ (Automatic Stability Control - ASC) και υώσα XENON. Σσον σομέα σοτ
εξοπλιςμού αναβάση, σα πποςσασετσικά NP αναπσύφθηκαν αποκλειςσικά για σιρ ςσολέρ σηρ
BMW Motorrad και ενιςφύοτν ςημανσικά σην παθησική αςυάλεια, όπψρ και η νέα γενιά
κπανών, αλλά και σο ςύςσημα NeckBrace ποτ παποτςιάςσηκε σο 2007.
Σήμεπα, σο ABS είναι σο πιο δημουιλέρ ςύςσημα από σον πποαιπεσικό επγοςσαςιακό
εξοπλιςμό ποτ είναι διαθέςιμορ για σα μονσέλα σηρ BMW Motorrad. Σσην πεπίπσψςη σηρ
S1000RR σο ςύςσημα εξελίφθηκε πεπαισέπψ σο 2009 και έσςι δημιοτπγήθηκε σο Race ABS,
με ςσόφο να ικανοποιηθούν οι ανάγκερ σψν αναβασών supersport μοσοςικλεσών,
επιστγφάνονσαρ σατσόφπονα μια νέα σεφνολογική ππόοδο.
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Στγφπόνψρ, η BMW Motorrad παποτςίαςε σο Dynamic Traction Control (DTC), μια επέκσαςη
σοτ ατσόμασοτ ελέγφοτ ετςσάθειαρ (ASC). Για ππώση υοπά ςε μοσοςικλέσα παπαγψγήρ σο
DTC λαμβάνει τπόχη σοτ ση γψνία κλίςηρ σηρ μοσοςικλέσαρ ψρ ππόςθεση παπάμεσπο. Ατσό
επισπέπει ςσο Dynamic Traction Control να ςσαθεποποιεί σην μοσοςικλέσα
αποσελεςμασικόσεπα, ειδικά κασά σην διάπκεια σηρ ςσπουήρ.

BMW
Corporate Communications
BMW Κ 1600 GT/GTL - πποηγμένα ςτςσήμασα αςυαλείαρ πλέον ωρ standard.
Σήμεπα οι δύο πολτσελείρ μοσοςικλέσερ Κ 1600 GT και Κ 1600 GTL διαθέσοτν πολτάπιθμα
ςτςσήμασα αςυάλειαρ, είσε ψρ standard είσε ψρ πποαιπεσικό επγοςσαςιακό εξοπλιςμό.
Για παπάδειγμα, σο ςύςσημα υπένψν ανσαποκπίνεσαι ςσα τχηλόσεπα ππόστπα ςσοτρ σομείρ
σηρ επιβπάδτνςηρ, σηρ ετςσάθειαρ, σηρ ςσαθεπόσησαρ και σοτ ελέγφοτ σηρ πέδηςηρ ςε
ςτνδταςμό με σο ABS.
Οι σπειρ διαθέςιμερ επιλογέρ λεισοτπγίαρ σοτ κινησήπα «Rain», «Road» και «Dynamic»
επισπέποτν ςσον αναβάση να επιλέξει σπειρ απολύσψρ διαυοπεσικέρ μεθόδοτρ διαφείπιςηρ σοτ
κινησήπα, ςε ςφέςη με σην ποπή αλλά και σην απόκπιςη σοτ γκαζιού. Σε ςτνδταςμό με σο
DTC, ατσό έφει ςαν αποσέλεςμα ση ςημανσική βελσίψςη σηρ ππόςυτςηρ, ειδικά ςε βπεγμένερ
ή ολιςθηπέρ επιυάνειερ.
Όςον αυοπά σην σεφνολογία σψν αναπσήςεψν, σο ηλεκσπονικά πτθμιζόμενο ςύςσημα ESA ΙΙ
βελσιςσοποιεί ση πύθμιςη σηρ ανάπσηςηρ και σηρ απόςβεςηρ ςε ςφέςη με σο υοπσίο και σιρ
ςτνθήκερ σοτ οδοςσπώμασορ. Η εξομάλτνςη σψν υοπσίψν μέςψ σοτ ςτςσήμασορ ESA ΙΙ
βελσιώνει ιδιαίσεπα σην ετςσάθεια, σόςο κασά σην οδήγηςη, όςο και κασά ση διάπκεια σηρ
πέδηςηρ.
Εκσόρ από σο ABS, σο DTC και σψν σπιών επιλογών λεισοτπγίαρ σοτ κινησήπα, οι Κ1600GT και
Κ1600GTL είναι οι ππώσερ μοσοςικλέσερ παπαγψγήρ ςσον κόςμο ποτ διαθέσοτν σο ςύςσημα
πποςαπμογήρ σψν πποβολέψν σηρ μοσοςικλέσαρ adaptive headlight ψρ ππόςθεσο
επγοςσαςιακό εξοπλιςμό. Το ςύςσημα ατσό, με σην ανίφνετςη σηρ γψνίαρ κλίςηρ και σηρ
κάθεσηρ μεσακίνηςηρ σοτ κένσποτ βάποτρ σηρ μοσοςικλέσαρ επιστγφάνει ιδιαίσεπα
βελσιψμένο υψσιςμό σοτ δπόμοτ ςσιρ ςσπουέρ, με ςτνέπεια σην κασακόπτυη αύξηςη σηρ
ενεπγησικήρ αςυάλειαρ. Οι Κ1600GT και Κ1600GTL είναι επίςηρ οι ππώσερ μοσοςικλέσερ
ποτ οι πποβολείρ σοτρ διαθέσοτν υψσιζόμενερ ςσευάνερ ςσάθμετςηρ, σα αποκαλούμενα
«parking light rings» ποτ είναι φαπακσηπιςσικά σψν ατσοκινήσψν BMW.
BMW Motorrad Advanced Safety Concept
Φωσιςμόρ ημέπαρ - ένα ππωσοποπιακό ςύςσημα αςυαλείαρ ςε μοσοςικλέσα.
Το να έφειρ οπασόσησα αλλά και να είςαι οπασόρ είναι ιδιαίσεπα ςημανσικό για ση μοσοςικλέσα.
Γι ατσό σο λόγο, η σεφνολογία LED ποτ ευαπμόςσηκε για ππώση υοπά ςσιρ ςσευάνερ
υψσιςμού σηρ Κ1600GT, εξελίφθηκε πεπαισέπψ για σο Advanced Safety Concept με βάςη
ευαπμογήρ σην Κ1600GT, ώςσε να δοκιμαςσούν οι δτνασόσησερ σοτ «υψσιςμού ημέπαρ» και
να εγκπιθεί η φπήςη ατσήρ σηρ σεφνολογίαρ ςσιρ μοσοςικλέσερ από σο 2010.
Σε ατσή σην σεφνολογία, η ένσαςη σοτ υψσιςμού μέςα από σα δαφστλίδια υψσιςμού ατξάνεσαι
αιςθησά ςε ςτνάπσηςη με σην κίνηςη, ώςσε να εξαςυαλίζεσαι η οπασόσησα σηρ μοσοςικλέσαρ
από σα διεπφόμενα οφήμασα. Μια σεφνολογική καινοσομία ποτ μποπεί ςύνσομα να βπει σο
δπόμο σηρ ππορ ση μαζική παπαγψγή.
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Το BMW Motorrad eCall με σην ατσόμαση ειδοποίηςη ςύγκποτςηρ ACN
(Automatic Collision Notification) ωρ ςύςσημα διάςωςηρ.
Σε ένα ςοβαπό ασύφημα, ακόμα και σα δετσεπόλεπσα είναι κπίςιμα. Πολύ ςτφνά φάνεσαι
πολύσιμορ φπόνορ , είσε γιασί σο κένσπο Ππώσψν Βοηθειών ενημεπώνεσαι πάπα πολύ απγά, είσε
γιασί παίπνει λάθορ πληπουοπίερ για ση θέςη και ση ςοβαπόσησα σοτ αστφήμασορ.
Σε ατσόν σον σομέα η σεφνολογία BMW Motorrad eCall/ACN (κλήςη έκσακσηρ
ανάγκηρ/ατσόμαση ειδοποίηςη ςύγκποτςηρ) παπέφει μια πολύσιμη τπηπεςία. Ατσό σο ςύςσημα
είναι ήδη διαθέςιμο ςσα ατσοκίνησα BMW και θα μποπούςε μεςοππόθεςμα να ενςψμασψθεί
ςσην παπαγψγή μοσοςικλεσών.
Εάν έναρ αναβάσηρ υθάςει ςε ένα σόπο αστφήμασορ με σο ςύςσημα BMW Motorrad eCall
εγκασεςσημένο ςση μοσοςικλέσα σοτ, μποπεί να φπηςιμοποιήςει σο κοτμπί eCall ώςσε να
ππαγμασοποιήςει μια κλήςη έκσακσηρ ανάγκηρ. Οι λεπσομέπειερ σοτ αστφήμασορ και η
ακπιβήρ θέςη με σα δεδομένα σοτ GPS διαβιβάζονσαι ςε ένα σηλευψνικό κένσπο σηρ BMW,
σο οποίο με ση ςειπά σοτ πποψθεί σιρ πληπουοπίερ ςσο κονσινόσεπο κένσπο Ππώσψν Βοηθειών.
Εάν ο αναβάσηρ μιαρ μοσοςικλέσαρ BMW με εγκασεςσημένο σο eCall εμπλακεί ςε ένα
ασύφημα ο ίδιορ, ατσό ενεπγοποιείσαι ατσόμασα με ση βοήθεια ενόρ ςτςσήμασορ αιςθησήπψν
και μια ατσόμαση κλήςη έκσακσηρ ανάγκηρ ππαγμασοποιείσαι (ACN). Έσςι γίνεσαι ατσόμαση
ςύνδεςη με σο σηλευψνικό κένσπο σηρ BMW, επισπέπονσαρ ση διαβίβαςη σψν απαπαίσησψν
πληπουοπιών, όπψρ π.φ. η σοποθεςία, καθώρ και άλλερ αναλτσικέρ πληπουοπίερ για ση υύςη
σοτ αστφήμασορ.
Σύςσημα πληπουόπηςηρ και τποβοήθηςηρ αναβάση με κάμεπα
Μέπορ και μιαρ άλληρ έπετναρ η οποία ήδη ππαγμασοποιείσαι, είναι η ευαπμογή ενόρ
ςτςσήμασορ τποβοήθηςηρ και παποφήρ πληπουοπιών ςσον αναβάση, βαςιςμένο ςσην φπήςη
κάμεπαρ και σο οποίο μποπεί ςύνσομα να ππογπαμμασιςσεί για μαζική παπαγψγή. Ένα
ςύςσημα σο οποίο μποπεί να ςτμμεσέφει ενεπγά ςσην απουτγή επικίνδτνψν κασαςσάςεψν
κασά σην οδήγηςη.
Το ππψσοποπιακό ςύςσημα αςυαλείαρ σο οποίο βαςίζεσαι ςσην Κ1600GT, είναι ένα ςύςσημα
με κάμεπα σο οποίο αναλύει και παπέφει πληπουοπίερ από σο πεπιβάλλον ππορ σον αναβάση.
Το ςύςσημα παπέφει πληπουοπίερ ςφεσικά με σα επισπεπσά όπια σαφύσησαρ, ςύμυψνα με σιρ
οδική ςήμανςη και ςε ςτνδταςμό με σιρ ενδείξειρ σαφύσησαρ σψν οπγάνψν σηρ μοσοςικλέσαρ.
Η κάμεπα έφει ση δτνασόσησα να ανιφνεύει ανσικείμενα, ώςσε να ενσοπίζει ατσόμασα πιθανά
εμπόδια ςσο δπόμο και να πποειδοποιεί σον αναβάση ςε πεπίπσψςη πιθανήρ ςύγκποτςηρ. Για
ππώση υοπά ςε μοσοςικλέσα, σο ςύςσημα ανιφνεύει ενεπγά σον κίνδτνο και έφει ση δτνασόσησα
να ενεπγοποιεί βοηθησικά ςτςσήμασα αςυαλείαρ. Σε ατσά πεπιλαμβάνονσαι οπσικά ςήμασα,
σα οποία για παπάδειγμα σπαβούν σην πποςοφή σοτ αναβάση ππορ σο ανσικείμενο ποτ
ανιφνεύεσαι, όπψρ επίςηρ και η πποεσοιμαςία σοτ ςτςσήμασορ πέδηςηρ για άμεςη
επιβπάδτνςη.
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Τατσόφπονα, η μοσοςικλέσα γίνεσαι πεπιςςόσεπο οπασή με σην ενίςφτςη σοτ υψσιςμού σηρ,
ώςσε να πποειδοποιεί σοτρ γύπψ για σον ενδεφόμενο κίνδτνο. Για παπάδειγμα, ςε πεπίπσψςη
πιθανήρ ςύγκποτςηρ, η ένσαςη και η κλίςη σηρ ακσίναρ υψσιςμού αλλάζοτν, υώσα LED και
υλαρ ενεπγοποιούνσαι, έσςι ώςσε να κάνοτν ετκολόσεπα οπασή ση ςιλοτέσα σηρ
μοσοςικλέσαρ.
BMW Motorrad ConnectedRide με έξτπνα ςτςσήμασα βοήθειαρ.
Οι έπετνερ ποτ έφοτν ππαγμασοποιηθεί ςσον σομέα σηρ επικοινψνίαρ μεσαξύ οφημάσψν
(vehicle-to-vehicle), δείφνοτν όσι μια ανάλογη πποςέγγιςη μποπεί να πποςαπμοςσεί και ςσην
αςυάλεια σψν μοσοςικλεσών.
Το ConnectedRide, ένα επετνησικό ππόγπαμμα τπό σην αιγίδα σοτ σμήμασορ έπετναρ και
σεφνολογίαρ σοτ BMW Group και σηρ BMW Motorrad, δείφνει όσι οι ππόςυασερ εξελίξειρ ςε
ατσόν σον σομέα θα μποπούςαν να ατξήςοτν πεπαισέπψ σην αςυάλεια σψν μοσοςικλεσών. Τα
ςτςσήμασα αςυαλείαρ ποτ βαςίζονσαι ςσην επικοινψνία μεσαξύ σψν οφημάσψν, ππόκεισαι να
ευαπμοςσούν ςσαδιακά ςσο μέλλον ςε μοσοςικλέσερ παπαγψγήρ από ση BMW Motorrad. Σσα
πλαίςια ατσού σοτ ππογπάμμασορ, η BMW Motorrad είναι ο μοναδικόρ κασαςκεταςσήρ
μοσοςικλεσών ποτ ςτμμεσέφει ςε μια μεγάληρ κλίμακαρ δοκιμή, με πένσε ςτνολικά οφήμασα.
Η BMW Motorrad παποτςίαςε ήδη έξι βαςικά ςσοιφεία σοτ ππογπάμμασορ ConnectedRide
σον Ιούνιο σοτ 2009 ςση «Διεθνή Τεφνική Διάςκεχη για σην Αςυάλεια σψν Οφημάσψν» ESV σηρ
Σσοτσγάπδηρ. Εκσόρ από σο βοηθησικό ςύςσημα για σιρ διαβάςειρ σψν πεζών και σοτρ
υψσεινούρ ςημασοδόσερ κτκλουοπίαρ, οι τπεύθτνοι ανάπστξηρ σηρ BMW ςφεδίαςαν σπία
ςτςσήμασα πποειδοποίηςηρ ειδικά για σοτρ μοσοςικλεσιςσέρ: για κακέρ καιπικέρ ςτνθήκερ, για
εμπόδια και για οφήμασα έκσακσηρ ανάγκηρ.
Το σέσαπσο ςύςσημα ποτ παποτςιάςσηκε από ση BMW Motorrad είναι ένα ππψσόστπο
ηλεκσπονικό ςύςσημα ποτ ενεπγοποιεί ατσόμασα σα υώσα σψν υπένψν έπεισα από ξαυνικούρ
ελιγμούρ κασά σην πέδηςη ςε ςτνθήκερ ένσονηρ κτκλουοπίαρ, αναμεσαδίδονσαρ ατσόμασα
σην πληπουοπία ςσο οπίςθιο σμήμα σηρ μοσοςικλέσαρ ςε κλάςμασα δετσεπολέπσοτ.
Ένα ππόςθεσο βοηθησικό ςύςσημα παποτςιάςσηκε σο Μάιο σοτ 2011, ατσό για σην απιςσεπή
ςσπουή, μαζί με σο πιο ππόςυαση εξέλιξή σοτ, σο βοηθησικό ςύςσημα πποςπέπαςηρ.
Ένα άλλο ςύςσημα, σο βοηθησικό ςύςσημα διαςσατπώςεων, αναλύει ση κασάςσαςη σψν
πεζών και σψν οφημάσψν ποτ πληςιάζοτν μια διαςσαύπψςη, σην πποσεπαιόσησα σοτ καθενόρ
και σην πιθανόσησα μιαρ ςύγκποτςηρ, καθώρ επίςηρ αξιολογεί ση ςτμπεπιυοπά σψν οδηγών
ατσοκινήσψν ποτ ππέπει να παπαφψπήςοτν πποσεπαιόσησα. Μια ένδειξη ςσον πίνακα οπγάνψν
σοτ ατσοκινήσοτ τποδεικνύει σοτρ κανονιςμούρ κτκλουοπίαρ ςσον οδηγό σοτ, ςσην
πεπίπσψςη ποτ δεν παπαφψπεί ψρ όυειλε, πποσεπαιόσησα. Εάν ο οδηγόρ σοτ ατσοκινήσοτ δεν
ανσαποκπιθεί κασάλληλα, πποειδοποιείσαι ςσαδιακά για σον κίνδτνο ςύγκποτςηρ, με οπσική,
αυήρ και ακοτςσική πποειδοποίηςη. Ανσίςσοιφα, σα υώσα σηρ μοσοςικλέσα βαθμιαία αλλάζοτν,
η ένσαςη ατξάνεσαι και επιππόςθεσα LED υώσα δεξιά και απιςσεπά σηρ μοσοςικλέσαρ
ενεπγοποιούνσαι ατσόμασα, ώςσε να διετπύνοτν ση ςιλοτέσα σηρ μοσοςικλέσαρ και με ατσόν
σον σπόπο να ειδοποιήςοτν για σον ατξανόμενο κίνδτνο ςύγκποτςηρ. Εάν μια ςύγκποτςη
είναι επικείμενη, ενεπγοποιείσαι ατσόμασα και η κόπνα σηρ μοσοςικλέσαρ.
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Το βοηθησικό ςύςσημα για σοτρ υωσεινούρ ςημασοδόσερ επισπέπει ςσο ςύςσημα
κτκλουοπιακήρ πύθμιςηρ να επικοινψνεί με ση μοσοςικλέσα. Όσαν υώσα κτκλουοπίαρ
ανάχοτν κόκκινο και η μοσοςικλέσα πληςιάζει ςε κάποια διαςσαύπψςη με αμεσάβληση
σαφύσησα, ο αναβάσηρ πποειδοποιείσαι από σα όπγανα σηρ μοσοςικλέσαρ, ώςσε να απφίςει να
επιβπαδύνει ομαλά. Το ςύςσημα μποπεί επίςηρ να τποδεικνύει ςσον οδηγό σηρ μοσοςικλέσαρ
σην κασάλληλη σαφύσησα πποςέγγιςηρ μιαρ διαςσαύπψςηρ, ενώ σο υανάπι κτκλουοπίαρ είναι
ακόμα ππάςινο.
Η πποειδοποίηςη κακών καιπικών ςτνθηκών εμυανίζεσαι ςσοτρ μοσοςικλεσιςσέρ με μια
οπσική ένδειξη ςσο πίνακα σψν οπγάνψν και πποαιπεσικά με μία ππόςθεση υψνησική
ειδοποίηςη μέςψ σοτ BMW Motorrad Communication System. Το ςύςσημα παπέφει μια
έγκαιπη πποειδοποίηςη για όποιο οδικό κομμάσι έφει κακέρ καιπικέρ ςτνθήκερ όπψρ ομίφλη,
βποφή, φιόνι ή πάγορ. Δίνει επίςηρ ςσον αναβάση μια φπονική εκσίμηςη για σο πόσε ππόκεισαι
να ςτνανσήςει ατσέρ σιρ καιπικέρ ςτνθήκερ. Σσον αλγόπιθμο ενεπγοποίηςηρ σοτ ςτςσήμασορ,
οι επετνησέρ έφοτν κασά λάβει τπόχη σοτρ για παπάδειγμα έναν οπιςμένο απιθμό
διεπφόμενψν οφημάσψν ποτ ενεπγοποιούν σα υώσα ομίφληρ σοτρ. Ατσέρ οι πληπουοπίερ, ποτ
ςτνδτάζονσαι με σην ανίφνετςη σηρ εξψσεπικήρ θεπμοκπαςίαρ σψν εν λόγψ οφημάσψν,
μποπούν να φπηςιμοποιηθούν για να πποβλευθεί μια φιονόπσψςη ή φαλάζι. Άλλερ πηγέρ
πληπουοπιών, είναι η ενεπγοποίηςη σψν αιςθησήπψν βποφήρ, ή ςτςσημάσψν όπψρ π.φ. σο DSC,
καθώρ και η ενεπγοποίηςη σψν πίςψ υώσψν ομίφληρ.
Η πποειδοποίηςη εμποδίων δείφνει επίςηρ ςσο μοσοςικλεσιςσή με ση βοήθεια ενόρ οπσικού
ςήμασορ ςσον πίνακα οπγάνψν, αλλά και με πποαιπεσικό υψνησικό μήντμα, όσι ένα εμπόδιο
αναμένεσαι ςσο δπόμο. Ατσό μποπεί να είναι λάδια ή πέσπερ ή ένα ακινησοποιημένο όφημα
ςσην άκπη σοτ δπόμοτ. Η πποειδοποίηςη πεπιλαμβάνει επίςηρ πληπουοπίερ όπψρ η
απόςσαςη από σο εμπόδιο. Η πποειδοποίηςη και η θέςη σοτ κινδύνοτ θα μποπούςαν ακόμα
και να διαβιβαςσούν από σο όφημα ή σα οφήμασα ποτ βπίςκονσαι μπποςσά ςσα οφήμασα πίςψ.
Το ςύςσημα πποειδοποίηςηρ οφημάσων έκσακσηρ ανάγκηρ παπέφει μια οπσική
ένδειξη ςσον πίνακα ελέγφοτ ποτ ειδοποιεί σον αναβάση για ένα όφημα έκσακσηρ ανάγκηρ ποτ
πληςιάζει. Ένα ςύμβολο και ένα υψνησικό μήντμα πποειδοποιούν σον αναβάση, παπέφονσαρ
επίςηρ πληπουοπίερ για σην απόςσαςη. Η ιδέα πίςψ από σο ηλεκσπονικό υωρ υπένων είναι
σο γεγονόρ όσι σα υώσα σψν υπένψν ενόρ οφήμασορ ποτ ξαυνικά υπενάπει ένσονα, ενδέφεσαι
να μην γίνονσαι οπασά λόγψ σψν οφημάσψν ποτ βπίςκονσαι πίςψ σοτ. Ατσό έφει ςαν
αποσέλεςμα μια καθτςσεπημένη ανσίδπαςη ποτ μποπεί να πποκαλέςει ςτγκπούςειρ ςσα
επεπφόμενα οφήμασα. Πποκειμένοτ να ενημεπψθούν σα πίςψ οφήμασα όςο σο δτνασό
νψπίσεπα όσι έφει ππαγμασοποιηθεί ένα απόσομο υπενάπιςμα εμππόρ, ατσέρ οι πληπουοπίερ
μεσαδίδονσαι ςε άλλοτρ οδηγούρ με ση βοήθεια σηρ επικοινψνίαρ από όφημα ππορ όφημα
(vehicle-to-vehicle, V2V) ψρ μέπορ σοτ ηλεκσπονικού ςτςσήμασορ υώσψν υπένψν. Ο οδηγόρ
ενημεπώνεσαι μέςψ σοτ πίνακα ελέγφοτ και σοτ ςτςσήμασορ επικοινψνίαρ.
Ένα ππόςθεσο βοηθησικό ςύςσημα απιςσεπήρ ςσπουήρ λαμβάνει τπόχη σην πιθανόσησα
κινδύνοτ ατσήρ σηρ κασάςσαςηρ κτκλουοπίαρ για σο μοσοςικλεσιςσή. Ππόςθεσα υώσα LED
ςσα πεπιβλήμασα σψν καθπεπσών καθώρ και η ατσόμαση ενεπγοποίηςη ση μεγάληρ ςκάλαρ
σψν υώσψν ςσην μοσοςικλέσα, καθιςσούν σιρ μοσοςικλέσερ πεπιςςόσεπο οπασέρ, όσαν άλλα
οφήμασα πποσίθενσαι να ςσπίχοτν απιςσεπά. Ο τπολογιςμόρ σοτ κινδύνοτ ςύγκποτςηρ είναι
βαςιςμένορ ςσα ςσοιφεία ποτ διαβιβάζονσαι από σην επικοινψνία μεσαξύ σψν οφημάσψν.

BMW
Corporate Communications
Εάν τπάπφει μεγάλορ κίνδτνορ ςύγκποτςηρ, η σατσόφπονη και ατσόμαση ενεπγοποίηςη σψν
υπένψν ςσο πποποπετόμενο ή επεπφόμενο όφημα, σο αποσπέπει από να ςσπίχει ππορ σα
απιςσεπά.
Το βοηθησικό ςύςσημα πποςπέπαςηρ καθιςσά μια μοσοςικλέσα ποτ πποςπεπνά
πεπιςςόσεπο οπασή ςσοτρ άλλοτρ οδηγούρ. Ο ελιγμόρ ανιφνεύεσαι από ένα ςύςσημα
αιςθησήπψν ποτ ήδη λεισοτπγεί ςσα ABS και DTC. Εάν σο όφημα ποτ πποποπεύεσαι
πποσίθεσαι να πποςπεπάςει σατσόφπονα με ση μοσοςικλέσα, είσε επειδή ο οδηγόρ σοτ έφει
αγνοήςει σο μοσοςικλεσιςσή ή έφει τπολογίςει λανθαςμένα σην σαφύσησά σοτ, ο
μοσοςικλεσιςσήρ είναι ςε κίνδτνο. Ππόςθεσα LED ςσα υλαρ κάνοτν σο υψσιςμό ενσονόσεπο
και καθιςσούν ση μοσοςικλέσα πιο οπασή μέςα ςσο πεδίο σηρ πεπιυεπειακήρ όπαςηρ σοτ
οδηγού σοτ πποποπετόμενοτ ατσοκινήσοτ.
-Τέλορ Δελσίοτ Τύποτ-

Το BMW Group
Το BMW Group είναι από σοτρ πιο επιστφημένοτρ κασαςκεταςσέρ ατσοκινήσψν και μοσοςικλεσών ςε όλο σον
κόςμο με σιρ μάπκερ BMW, MINI και Rolls-Royce . Σαν μία παγκόςμια εσαιπία, σο BMW Group λεισοτπγεί 24
μονάδερ παπαγψγήρ ςε 13 φώπερ και έφει ένα παγκόςμιο δίκστο πψλήςεψν ςε πεπιςςόσεπερ από 140 φώπερ.
Το οικονομικό έσορ 2010, σο BMW Group πούληςε 1.46 εκασομμύπια ατσοκίνησα και πάνψ από 110,000
μοσοςικλέσερ παγκοςμίψρ. Το κέπδορ ππο υόπψν για σο 2010 ήσαν 4.8 διςεκασομμύπια ετπώ, με έςοδα ποτ
ανήλθαν ςσα 60.5 διςεκασομμύπια ετπώ. Σσιρ 31 Δεκεμβπίοτ 2010, η εσαιπία είφε παγκόςμιο έμχτφο δτναμικό
πεπίποτ 95.500 ασόμψν.
Η επιστφία σοτ BMW Group ανέκαθεν βαςιζόσαν ςση μακποππόθεςμη ςτλλογιςσική και τπεύθτνη δπάςη. Ωρ εκ
σούσοτ, η εσαιπία έφει δημιοτπγήςει οικολογική και κοινψνική βιψςιμόσησα ςε όλη σην αλτςίδα αξιών,
ολοκληπψμένη πποωονσική ετθύνη και μία ςαυή δέςμετςη για ση διασήπηςη σψν υτςικών πόπψν, ςσο πλαίςιο σηρ
ςσπασηγικήρ σηρ.
Σαν επιςσέγαςμα σψν πποςπαθειών σοτ, σο BMW Group κασέφει σην ππώση θέςη ςση βιομηφανία, ςσοτρ Δείκσερ
Βιψςιμόσησαρ Dow Jones σα σελετσαία έξι φπόνια.
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