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Σύστημα το οποίο καθαρίζει τον αέρα που φτάνει ως το εσωτερικό του οχήματος από τα οξείδια 

του αζώτου και τους υδρογονάνθρακες. 

 

Ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ υποσυστημάτων ή μεταξύ συσκευών 

όπως το ραδιόφωνο ή το GPS (δες αρκτικόλεξο). 

Σύστημα μεταβλητού χρονισμού των βαλβίδων εισαγωγής. Το διπλό VANOS αφορά και στο 

μεταβλητό χρονισμό των βαλβίδων εξαγωγής. 
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Σύστημα φωτισμού το οποίο μπορεί να αλλάζει αμέσως τα χαρακτηριστικά της φωτεινής δέσμης και 

ως προς τη διεύθυνσή της, και, ως προς την έντασή της. Προσαρμόζεται αυτόματα σε ένα ευρύ 

φάσμα από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες ορατότητας χάρη στον έλεγχο του αισθητήρα 

φωτισμού του περιβάλλοντος που διαθέτει. 

    

 

Σύστημα μπλοκαρίσματος του διαφορικού που εφαρμόζει η Jeep. 
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Σύστημα μεταβλητού χρονισμού των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής που έχει εξελίξει η Porsche. 

Σύστημα μεταβλητού χρονισμού των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής και μεταβλητού χρονισμού 

του βυθίσματος των βαλβίδων εισαγωγής που έχει εξελίξει η Porsche. 

Σύστημα μεταβλητού χρονισμού των βαλβίδων εισαγωγής. 

http://www.caroto.gr/2009/04/20/vvt-%cf%83%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%8d-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d/
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Πρωτότυπο σύστημα το οποίο φροντίζει να διατηρεί το ελαστικό πάντα τη μέγιστη δυνατή επιφάνεια 

σε επαφή με το δρόμο. 

Μονάδα συνεκτικής σύμπλεξης. 

Είναι η ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της γερμανίας που αποτελείται από 600 εταιρείες του 

κλάδου του αυτοκινήτου στη Γερμανία και σκοπό έχει καθαρή (περιβαλοντικά) και ασφαλή 

αυτοκίνηση. Ιδρύθηκε το 1946.
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Σύστημα τηλεματικής το οποίο ενημερώνει μέσω τηλεφώνου ή συστήματος πλοήγησης της θέσης 

που βρίσκεται το όχημα, σε περίπτωση ατυχήματος. 

Οθόνη καλύτερης ευκρίνειας για την απεικόνιση των ενδείξεων με τη χρήση μπλε και μαύρου φόντου. 

Κρεμαγέρα μεταβλητού βήματος. 
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Κρεμαγέρα μεταβλητού βήματος με τη χρήση ηλεκτρικού μοτέρ. 

   

Τουρμπίνα με πτερύγια μεταβλητής γεωμετρίας. 

 

Αριθμός πλαισίου του αυτοκινήτου. 
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Σύστημα μεταβλητής εισαγωγής του αέρα στον κινητήρα. 

Φωτεινές πινακίδες στις εθνικές οδούς για την ενημέρωση των οδηγών. 

Τουρμπίνα με πτερύγια μεταβλητής γεωμετρίας. 
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Πεντακύλινδρος ή εξακύλινδρος κινητήρας σε διάταξη «V» αλλά με πολύ μικρή περιεχόμενη γωνία. 

Σύστημα ελέγχου της σταθερότητας του οχήματος. 

         

Σύστημα ελέγχου της σταθερότητας του οχήματος. 

Σύστημα μεταβλητού στροβιλισμού του αέρα στον θάλαμο καύσης στις χαμηλές στροφές, σε έναν 

πετρελαιοκινητήρα. 
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Σύστημα ελέγχου μεταβλητού χρονισμού. 

                       

Σύστημα μεταβλητού χρονισμού των βαλβίδων και του βυθίσματος αυτών (στις νεότερες εκδόσεις). 

Σύστημα μεταβλητής εισαγωγής αέρα. 

Σύστημα μεταβλητού χρονισμού των βαλβίδων και του βυθίσματος αυτών. 
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Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα για το μεταβλητό χρονισμό των βαλβίδων. 

 

Σύστημα μεταβλητού χρονισμού των βαλβίδων. 

 

 

Σύστημα μεταβλητού χρονισμού των βαλβίδων και του βυθίσματος αυτών. 

 


