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Σύστημα που κάνει αμεσότερη την λειτουργία των φρένων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πιέζει τα 

τακάκια ταχύτερα στους δίσκους για να είναι, αντίστοιχα, ταχύτερη η ακινητοποίηση του οχήματος. 

Ιδιότητα του πίσω άξονα να συμβάλει στο στρίψιμο του οχήματος, είτε με ενεργητικό είτε με 

παθητικό τρόπο (ενεργητική ή παθητική τετραδιεύθυνση). 
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Συνεκτικής σύμπλεξης διαφορικό της ιαπωνικής εταιρείας. Τα τελευταία χρόνια είναι ηλεκτρονικά 

ελεγχόμενο (E-RCB). 

 

Σύστημα ελέγχου της πίεσης των ελαστικών. 
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Σύστημα μετάδοσης πληροφοριών στην οθόνη ραδιοφώνου του οχήματος. 

Γαλλική ονομασία του συστήματος EBD (δες αρκτικόλεξο στο Ε). 

Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού μεταβαλλόμενης πίεσης. 

Τεχνολογία που εφαρμόζεται στο ελαστικό και επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται σε περίπτωση 

κλαταρίσματος. Το ελαστικό παραμένει στη ζάντα για μια απόσταση που κυμαίνεται από 80-200 

χιλιόμετρα, ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης. 
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Αισθητήρας αυτόματης αφής των φώτων (όταν μειωθεί ο εξωτερικός φωτισμός) και αυτόματης 

λειτουργίας των υαλοκαθαριστήρων (σε περίπτωση βροχής). 

Σύστημα πλοήγησης. 

 

 

Ενίσχυση του πλαισίου του οχήματος για μείωση των συνεπειών τραυματισμού σε περίπτωση 

ανατροπής (αφορά τα κάμπριο αυτοκίνητα… ενισχυμένο πλαίσιο παρμπρίζ, ενεργά προσκέφαλα). 
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Σύστημα προστασίας των επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης από πίσω. Τα προσκέφαλα 

ανακλίνονται προς τα εμπρός για να αποτραπεί στο κεφάλι και τον αυχένα να τραυματιστεί σε 

επικίνδυνο βαθμό. 

Στροφές ανά λεπτό. Μονάδα μέτρησης της συχνότητας περιστροφής ενός κινητήρα ανά λεπτό. 

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα αποτροπής της ανατροπής του οχήματος. Συνεργάζεται με το 

ESP (δες αρκτικόλεξο). 
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Σύστημα μετάδοσης πληροφοριών για την κίνηση μέσω του συστήματος πλοήγησης. 

Σύστημα για τον έλεγχο της πίεσης των ελαστικών. 
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Σύστημα τηλεματικής για τον εξ’ αποστάσεως έλεγχο των λειτουργιών του οχήματος. 

Μετάδοση της κίνησης στον πίσω άξονα. 


