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Δελτίο Τύπου 
 

Βενζίνη ή Πετρέλαιο; 

Ένα ενημερωτικό διάγραμμα της Bosch βοηθά τους 
οδηγούς να καταλήξουν στη σωστή απόφαση 
       

Βασικός κανόνας   
Ο γενικά αποδεκτός κανόνας λέει ότι το πετρέλαιο συμφέρει όσους οδηγούν 
πολύ και ότι οι υπόλοιποι πρέπει να επιλέξουν ένα βενζινοκίνητο όχημα. 
Επιπλέον ένα πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο κάνει 25% μικρότερη κατανάλωση 
καυσίμου, τα βενζινοκίνητα όμως είναι πιο οικονομικά ως προς την τιμή 
αγοράς, τα ασφάλιστρα και τα έξοδα συντήρησης. Στη Γερμανία , ένα 
πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο, εξαρτάται βέβαια κι από το μοντέλο, θα αξίζει 
την επένδυσή του εάν πραγματοποιεί ετησίως πάνω από 15.000 χιλιόμετρα. 
 

Και οι δύο κινητήρες είναι ισχυροί  
Στην απόφαση ποιόν κινητήρα να επιλέξουν , οι οδηγοί πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη και άλλα πράγματα πέραν του υπολογισμού των χιλιομέτρων : « και οι 
δύο κινητήρες είναι ισχυροί σε διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων. Ένας 
σύγχρονος κινητήρας βενζίνης καθιστά ακόμη και τα οικονομικά συμπαγή 
αυτοκίνητα αποδοτικά, ενώ ένας σύγχρονος κινητήρας πετρελαίου μπορεί να 
κρατήσει την κατανάλωση χαμηλή και την οδηγική απόλαυση υψηλή σε ένα 
μεγάλο station-wagon» ισχυρίζεται ο Dr. Rolf Bulander, μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου της Robert Bosch GmbH. Παρόμοια πλεονεκτήματα 
παρουσιάζονται εξίσου και σε άλλους τομείς : ενώ η συμπεριφορά των 
σύγχρονων κινητήρων βενζίνης τους κάνει να στέκονται έξοχα σε 
καθαρόαιμα αγωνιστικά αυτοκίνητα, η ισχυρή ροπή του κινητήρα πετρελαίου 
είναι καλύτερη για τα μεγάλα SUVs. 
 

Διάγραμμα Πληροφοριών   
Η Bosch έβγαλε ένα διάγραμμα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που 
χρειάζονται οι οδηγοί για τη λήψη της σωστής απόφασης. Συγκρίνονται τα 
πλεονεκτήματα και των δύο κινητήρων με αποτέλεσμα οι αναποφάσιστοι να 
μπορούν να καταλήξουν στον εάν το οδηγικό τους προφίλ ταιριάζει 
περισσότερο στον βενζινοκινητήρα ή τον πετρελαιοκινητήρα. Επιπλέον το 
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διάγραμμα αυτό «βάζει» τον αναγνώστη μέσα στην γερμανική αγορά 
αυτοκινήτων και του δείχνει τα καλύτερα προς πώληση βενζινοκίνητα και 
πετρελαιοκίνητα μοντέλα. 
 
Σχετικές φωτογραφίες: 1-UBK-20361 
 

 
Ο Όμιλος Bosch είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως προμηθευτές τεχνολογίας και 
υπηρεσιών. Το οικονομικό έτος 2013 είχε πωλήσεις της τάξης των 46,4 δις ευρώ και 
απασχολούσε περίπου 281.000 υπαλλήλους (Σημείωση: Εξαιτίας αλλαγών στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις 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 80 ατόμων. Σύμφωνα με τα προσωρινά 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 , www.bosch.gr και 
www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse 
 


