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Δελτίο Τύπου 
 

Τα συστήματα ABS και MSC προστατεύουν από 
ατυχήματα  
Μέγιστη ασφάλεια για μοτοσυκλετιστές με 
τεχνολογία Bosch 
Η καλύτερη δυνατή υποστήριξη στην πέδηση και στην 
επιτάχυνση ακόμα και σε στροφές 
 
 Η Bosch προσφέρει τεχνολογία αιχμής για μέγιστη ασφάλεια σε όλες τις 

κατηγορίες των μοτοσυκλετών 
 Το ABS μπορεί να αποτρέψει το ένα τέταρτο όλων των 

μοτοσυσκλετιστικών ατυχημάτων που αποφέρουν θάνατο ή σοβαρό 
τραυματισμό 

 Το σύστημα ελέγχου ευστάθειας μοτοσυκλέτας MSC μπορεί να βοηθήσει 
στα δύο τρίτα των μοτοσυσκλετιστικών ατυχημάτων που συμβαίνουν σε 
στροφές λόγω λάθους του αναβάτη 

 Πολυετείς στατιστικές δείχνουν ότι τα περισσότερα θανατηφόρα 
μοτοσυκλετιστικά ατυχήματα σημειώνονται με ηλιοφάνεια  

 
 
 
Η οδήγηση μοτοσυκλέτας γίνεται ασφαλέστερη. Από το 2008 έως το 2013, ο 
αριθμός των μοτοσυκλετιστικών θανατηφόρων ατυχημάτων στους δρόμους 
της Γερμανίας μειώθηκε κατά 13%. Ειδικοί πιστεύουν ότι ένας λόγος για τη 
μείωση αυτή είναι η εξάπλωση των συστημάτων ABS. Συνοψίζοντας τα 
συμπεράσματα από τη γερμανική μελέτη ατυχημάτων GIDAS, ο Gerhard 
Steiger, πρόεδρος του τμήματος Bosch Chassis Systems Control, λέει: « Το 
ABS είναι σε θέση να αποτρέψει το ένα τέταρτο όλων των θανατηφόρων και 
μη, μοτοσυκλετιστικών ατυχημάτων." Αυτό το σύστημα ενεργητικής 
ασφάλειας εργάζεται για να αποτρέψει το μπλοκάρισμα των τροχών. Οι 
μοτοσυκλέτες σταματούν πλέον ασφαλέστερα σε περίπτωση απότομου 
φρεναρίσματος ή φρεναρίσματος σε ολισθηρή επιφάνεια. 
 
Στο μέλλον, το MSC θα προσφέρει την καλύτερη δυνατή ασφάλεια για τους 
μοτοσυκλετιστές. Το σύστημα, που αναπτύχθηκε από τη Bosch, καταγράφει 
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την τρέχουσα γωνία κλίσης και προσαρμόζει την υποστήριξη ABS και το 
σύστημα ελέγχου πρόσφυσης σε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο στις στροφές, όπου συμβαίνει σχεδόν και το ήμισυ του συνόλου των 
θανατηφόρων μοτοσυκλετιστικών ατυχημάτων. "Όπως το ESP στα 
αυτοκίνητα, έτσι και το MSC προσφέρει σήμερα την καλύτερη δυνατή 
υποστήριξη, τόσο κατά το φρενάρισμα όσο και κατά την επιτάχυνση, ακόμα 
και όταν ο αναβάτης βρίσκεται σε απότομη κλίση," λέει ο Steiger. 
 
Μέγιστη προστασία σε κρίσιμες καταστάσεις  
Το 2013, το 30% του συνόλου των μοτοσυκλετών που παράγονταν στην 
Ευρώπη, διέθετε ABS. Στο τέλος του 2013, το πρώτο παγκοσμίως σύστημα 
ελέγχου σταθερότητας της μοτοσυκλέτας χρησιμοποιήθηκε στη μαζική 
παραγωγή του KTM 1190 Adventure και Adventure R. Η τεχνολογία MSC 
βασίζεται σε ένα σύστημα ABS  που ενσωματώνει έναν αισθητήρα κλίσης. 
Αυτός μετρά την τρέχουσα κλίση της μοτοσυκλέτας, επιτρέποντας στο 
σύστημα να προσαρμόζει το φρενάρισμα και την επιτάχυνση ανάλογα με τη 
γωνία κλίσης. Η  ακριβής ρύθμιση προσφέρει ένα ομαλό φρενάρισμα, όταν ο 
αναβάτης στρίβει, καθώς και ενίσχυση της επιβράδυνσης στην ευθεία. 
Αναλύοντας το ποσοστό κλίσης και τη γραμμική επιτάχυνση, το σύστημα 
μπορεί να προβλέψει νωρίτερα πότε ο μπροστινός ή πίσω τροχός είναι 
έτοιμος να σηκωθεί, επιτρέποντας στο MSC να παρεμβαίνει με διορθωτικές 
ενέργειες. Η δύναμη των φρένων είναι κατανεμημένη μεταξύ του μπροστινού 
και του πίσω τροχού σύμφωνα με την οδηγική κατάσταση, εξασφαλίζοντας 
την ασφαλέστερη δυνατή επιβράδυνση. Περαιτέρω,  οι αναλύσεις της GIDAS 
δείχνουν ότι το MSC μπορεί να αποτρέψει τα δύο τρίτα των 
μοτοσυκλετιστικών ατυχημάτων που συμβαίνουν στις στροφές λόγω 
σφάλματος του αναβάτη. 
 
Από το ABS στο MSC - μια λύση για κάθε κατηγορία  μοτοσυκλετών  
Έχοντας κάνει μια σπονδυλωτή προσέγγιση, η Bosch μπορεί να προσφέρει 
συστήματα ελέγχου φρένων που ταιριάζουν σε κάθε τύπο μηχανοκίνητων 
δικύκλων που διαθέτουν υδραυλικά φρένα. Ως μια οικονομικά αποδοτική 
λύση ειδικά για τις αναδυόμενες αγορές, όπως η Ινδία, το ABS 9 light 
χρησιμοποιεί ένα μόνο κανάλι υδραυλικού φρένου για να ελέγξει τον 
μπροστινό τροχό. Με δύο κανάλια, το ABS 9 base προσφέρει προστασία 
αντιμπλοκαρίσματος για τους εμπρός και τους πίσω τροχούς. Το ABS 9 plus 
είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανές υψηλής απόδοσης. Ακόμη και όταν η 
πίεση συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια ενός απότομου σταματήματος, το 
σύστημα επεμβαίνει για να εμποδίσει την ανατροπή της μοτοσικλέτας προς 
τα εμπρός. Με τη βοήθεια ενός επιπλέον αισθητήρα πίεσης, ανιχνεύει 
έγκαιρα πότε ο οπίσθιος τροχός εγκαταλείπει το έδαφος. Το ABS 9 enhanced 
είναι η έκδοση στην κορυφή της λίστας και προσφέρει τη λειτουργία eCBS 
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(ηλεκτρονικό σύστημα συνδυαστικού φρεναρίσματος). Αυτό σημαίνει ότι το 
μόνο που πρέπει να κάνει ο αναβάτης είναι να πατήσει ένα από τα φρένα, 
είτε το μπροστινό είτε το πίσω: το ABS 9 enhanced ενεργοποιεί αυτόματα το 
δεύτερο φρένο για να φέρει τη βέλτιστη δύναμη φρεναρίσματος και στους 
δύο τροχούς χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να εφαρμόσει καμία πρόσθετη 
δύναμη στη μανέτα και χωρίς καμία μεταβολή της πίεσης φρεναρίσματος. Το 
MSC, η πιο ολοκληρωμένη λύση της Bosch, βασίζεται στο ABS 9 enhanced 
με τη χρήση ενός αισθητήρα κλίσης. 
 
Ο καιρός παίζει καθοριστικό ρόλο στον αριθμό των μοτοσυκλετιστικών 
ατυχημάτων  
 Εκτός από την τεχνολογία, υπάρχει κι ένας άλλος παράγοντας που έχει 
άμεση επίπτωση στον αριθμό των μοτοσυκλετιστών που σκοτώνονται στους 
δρόμους: ο καιρός. Ανατρέχοντας στο παρελθόν, παρατηρούμε ότι ο αριθμός 
των μοτοσυκλετιστικών ατυχημάτων πάντα αυξάνεται σημαντικά όταν ο 
καιρός είναι καλός. Τον Απρίλιο και τον Μάιο, ο αριθμός των 
μοτοσυκλετιστών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά φαίνεται να 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες του 
Σαββατοκύριακου. Όταν έχει ηλιοφάνεια, πολλοί αναβάτες επιλέγουν να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους 
έξοδο - έχουν μείνει αρκετό καιρό εκτός δρόμου και διακατέχονται από 
υπερβολική αυτοπεποίθηση. Οι συνέπειες είναι συχνά μοιραίες. Το 2014, για 
παράδειγμα, 37 μοτοσικλετιστές έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του 
κρατιδίου της  Βάδης στη Βυρτεμβέργη  κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 
έτους, ενώ το προηγούμενο έτος, που ο καιρός ήταν περισσότερο χειμερινός, 
ο αριθμός για την ίδια περίοδο ήταν μόλις 20. Όποιες και αν είναι οι καιρικές 
συνθήκες, το ABS και το MSC μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένη 
υποστήριξη, ακόμα και σε περιπτώσεις απότομης στροφής ή μεγάλης 
ολισθηρότητας του οδοστρώματος.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά το ABS υποχρεωτικό σε όλα τα 
μηχανοκίνητα δίκυκλα από το 2017 και μετά  
Κάθε χρόνο περίπου 5.000 μοτοσυκλετιστές πεθαίνουν στους δρόμους της 
Ευρώπης. Πεπεισμένη από τα ευρήματα  των ερευνών, το 2013 η Ε.Ε 
εισήγαγε την απαίτηση όλα τα μηχανοκίνητα δίκυκλα με κυβισμό άνω των 
125cc να είναι εξοπλισμένα με σύστημα ABS. Ο κανονισμός ισχύει για όλες 
τις μοτοσυκλέτες που θα ταξινομηθούν από το 2017 και μετά και για όλες τις 
μοτοσυκλέτες που θα περάσουν από έγκριση τύπου από το 2016 και μετά. 
Μικρότερα δίκυκλα με κυβισμό άνω των 50cc, πρέπει επίσης να είναι 
εξοπλισμένα με ABS, ή τουλάχιστον με έναν "συνδυασμό" συστήματος 
φρεναρίσματος που φρενάρει και τον άλλο τροχό, ακόμη και όταν πατιέται το 
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ένα φρένο. Ωστόσο, ένα τέτοιο σύστημα δεν εξαλείφει τη δυνατότητα 
κλειδώματος των τροχών.  
 
Σχετικές φωτογραφίες: 1-CC-20211 
Σχετικά video: 
 YouTube video on motorcycle ABS: http://bit.ly/1pgi6Kh 
YouTube video on motorcycle stability control: http://bit.ly/1pRpVoB 
YouTube-Video on motorcycle ABS for emerging countries: 
http://bit.ly/1ozDzyP 
 
 Ο Όμιλος Bosch είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως προμηθευτές τεχνολογίας και 
υπηρεσιών. Tο οικονομικό έτος 2013 οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 46,1 δις ευρώ και 
απασχολούσε περίπου 281.000 υπαλλήλους (Σημείωση: Εξαιτίας λογιστικών ρυθμίσεων τα 
οικονομικά στοιχεία του 2013 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με εκείνα που είχαν 
δημοσιευτεί το 2012).  
Οι δραστηριότητες του ομίλου χωρίζονται σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς: Τεχνολογίας 
Οχημάτων, Βιομηχανικής Τεχνολογίας, Καταναλωτικών Αγαθών καθώς και Ενέργειας και 
Τεχνολογίας Κτηρίων. 
Τον  Όμιλο Bosch αποτελούν η Robert Bosch GmbH και οι περίπου 360 θυγατρικές 
επιχειρήσεις σε 50 χώρες. Εάν συμπεριληφθούν οι αντιπροσωπείες και τα γραφεία πωλήσεων, 
τότε η Bosch εκπροσωπείται σε 150 χώρες. Η παγκόσμια ανάπτυξη, η παραγωγή και το δίκτυο 
πωλήσεων είναι η προϋπόθεση για μεγαλύτερη εξέλιξη. Η Bosch επένδυσε το 2013 περίπου 
4,8 δις ευρώ για την έρευνα και την ανάπτυξη και πραγματοποίησε πάνω από 5.000 εγγραφές 
πατεντών παγκοσμίως. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του ομίλου Bosch έχουν σχεδιαστεί 
για να ενισχύουν την ποιότητα ζωής, παρέχοντας λύσεις τόσο καινοτόμες όσο και επωφελείς. 
Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία προσφέρει «Τεχνολογία για τη ζωή» σε όλον τον κόσμο. 
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1886 στη Στουτγάρδη από τον Robert Bosch (1861-1942) με την 
ονομασία “Εργαστήριο Μηχανικής Ακριβείας και Ηλεκτρικής Μηχανολογίας”.  
Η ειδική ιδιοκτησιακή δομή του Ομίλου Bosch εγγυάται την επιχειρησιακή του ελευθερία. 
Έτσι η εταιρεία κάνει μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και πραγματοποιεί εκ των προτέρων 
σημαντικές επενδύσεις οι οποίες διασφαλίζουν το μέλλον της. Το 92% των μετοχών της Robert 
Bosch GmbH ανήκουν στο κοινωφελές ίδρυμα Robert Bosch Stiftung. Οι επιχειρηματικές 
λειτουργίες της εταιρείας γίνονται από την Robert Bosch Industrietreuhand KG. Οι υπόλοιπες 
μετοχές ανήκουν στην οικογένεια Bosch και στη Robert Bosch GmbH. 
 
Η Robert Bosch Ελλάδας λειτουργεί ως θυγατρική του Ομίλου Bosch στην Ελλάδα από το 
1992, αν και η παρουσία της καταγράφεται ήδη από το 1913, και απασχολεί σήμερα 
προσωπικό 66 ατόμων. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία οι συνολικές πωλήσεις της για το 
2013 ανήλθαν σε 31,6 εκατ. ευρώ. Δραστηριοποιείται στους τομείς των Ανταλλακτικών 
Αυτοκινήτων, Ηλεκτρικών Εργαλείων, Συστημάτων Θέρμανσης, Συστημάτων Ασφαλείας καθώς 
και στους Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς, προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα προϊόντων υψηλής 
ποιότητας. 
Στη Robert Bosch Ελλάδας υπάγονται και οι δραστηριότητες της Κύπρου, της Αλβανίας και της 
Μάλτας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε www.bosch.com και www.bosch-press.com 

http://twitter.com/BoschPresse 
  
 


