
SAYI: 83SAYI: 83

Aspöck’ten EBS Fren Destekli 
Rampa Yanaşma Sistemi

Tırsan Treyler Bayileri 
Adana’da Buluştu

Scania’nın Euro 6 Motorlu 
Araçları Türkiye’de

Volvo Trucks’tan Zor Şartlara
Özel Teknolojiler

2626 3030 4848

Saf-Holland’dan Hidrolik Tahrikli 
Saf Trak Treyler Aksı

Ticari Araç Fuarı’nda 
Euro 6’ya Geçiş Etkisi

Ford Trucks Euro 6 Çekici İle 
Pazar Paylarını Artırmayı Hedefliyor

2020

üstyapıüstyapı
treyler ve
ekipmanları
treyler ve
ekipmanları

Ticari Araç ve Teknolojileri DergisiTicari Araç ve Teknolojileri Dergisi MAYIS-HAZİRAN  2016MAYIS-HAZİRAN  2016







KÜNYE

4  •  Mayıs-Haziran 2016 • www.kasadergisi.com

8 Yeni Fiat Fullback Türkiye’de
10	 Has	Trailer	Üretimi	Euro	800	Teleskopik	Konteyner	Taşıyıcı	Türkiye’de
12	 Alcoa	Jantlarının	Türk	Pazarında	Kullanımı	Artıyor
14 Carrier	Transicold’un	Türkiye	Distribütörü	Asco	Soğutma	
16	 Frigoser’den	Hijyenik	Kasalara	Antimikrobiyal	CTP	Levha
18	 Ecofrigo’dan	Yenilikçi	Soğutma	Çözümleri
20	 Aspöck’ten	EBS	Fren	Destekli	Rampa	Yanaşma	Sistemi
22 Koluman’dan	Mersin’e	Dev	Treyler	ve	Üstyapı	Yatırımı 
23	 Saf-Holland’dan	Hidrolik	Tahrikli	Saf	Trak	Treyler	Aksı
26	 Tırsan	Treyler	Bayileri	Adana’da	Buluştu
28	 Krone	Center	Gebze’de	Açıldı		
30	 Scania’nın	Euro	6	Motorlu	Araçları	Türkiye’de
32	 Ticari	Araç	Fuarı’nda	Euro	6’ya	Geçiş	Etkisi	
36	 Ford	Trucks	Euro	6	Çekici	İle	Pazar	Paylarını	Artırmayı	Hedefliyor
38	 Iveco	Ödüllü	Araçlarını	Sergiledi		
40	 Mercedes’in	Yeni	Kamyon	Serisi	Piyasada
42	 Yıldızlar	Damper	Artık	Ürünlerine	Hardox	In	My	Body	Damgası	Vuracak
43	 Otokar	‘Huckepack	Iceliner’ı	İlk	Kez	Sergiledi
44	 Isuzu	Euro	6	Motorlu	N	Serisi	İlk	Defa	Sergilendi
45	 BRF’den	Türkiye’nin	İlk	Kayar	Perdeli	Frigorifik	Treyleri
47	 3	Markanın	Ticarileri	Karsan	Çatısı	Altında
48	 Volvo	Trucks’tan	Zor	Şartlara	Özel	Teknolojiler
50	 Toyota	Proace	Van	İle	Orta	Segmentin	İddialıları	Arasında	Olacak
52 Hidromas’tan Taklit Ürünlere Tepki

14  ASCO	SOĞUTMA 
Carrier Transicold’un Türkiye 
Distribütörü	Asco	Soğutma

18  ECOFRIGO  
Ecofrigo’dan	Yenilikçi	Soğutma	Çözümleri

Aysberg Basın Yayın  San. Tic. Ltd. Şti.  
Adına İmtiyaz Sahibi 

İlker ALTUN

YAYIN YÖNETMENİ (SORUMLU)
Akın ÖCAL

HABER MERKEZİ
Erol BARIŞ

Altınay BEKAR
Gülbin BEKTAŞ

MULTİMEDYA DESTEK
Sinan GÖRAL 

GRAFİK UYGULAMA
Ertan ALTUN

REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER
Selma ALTUN

ABONE-DAĞITIM
Ali İrfan ALCAN

YAYIN TÜRÜ
Yerel Süreli Yayın

YAYINA HAZIRLAYAN

Aylık Kasa Dergisi Fiyatı: 5 TL

BASKI / Bilnet Mat. ve Amb. San. A.Ş. 
İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 

1. Cadde No:16 Ümraniye/İS TAN BUL
Tel:444 44 03

Faks:+90.216 365 99 08

YAYIN ADRESİ
Biracılar Sok. No:10 34387 Mecidiyeköy-İSTANBUL

Tel: +90 212 217 49 95  Faks: +90 212 211 62 77
web: www.kasadergisi.com

e-mail: info@kasadergisi.com
ISSN: 1306-7338

içindekiler

23  SAF-HOLLAND
Saf-Holland’dan	Zor	Koşullarda	Güç:
Hidrolik	Tahrikli	Saf	Trak	Treyler	Aksı

28  KRONE
Krone	Center	Gebze’de	Açıldı

KASA Dergisi’nde yer alan yazı ve fotoğraflar 
izin alınmaksızın kısmen ya da tamamen 
kullanılamaz. Kasa Dergisi Basın Meslek

ilkelerine uymaya söz verir.



Motorlu araçların hemen tümü çev-

resel konularda sık sık gündeme ge-

liyor. CO2 salınımı ile ilgili endişeler 

ve motorlu araç üreticilerinin bu endişeleri 

gidermek ve azaltmak için çabaları sürüp gi-

diyor. Ticari araç üreticileri bu anlamda ciddi 

çaba içerisindeler. Euro 6 motorlu ticari araç-

lar kısa bir süre önce Türkiye ve dünya yolla-

rında çalışmaya başladı. Yani dünyamızı daha 

az kirletmeye başladık. Diğer taraftan Euro 

6’nın da üzerinde yüksek performans, yakıt 

tasarrufu sağlayan, daha çevreci motor tek-

nolojileri üzerindeki çalışmaların da hızla sür-

düğünün haberlerini alıyoruz. 

Ticari araçların üst yapı üreticileri de çev-

resel değerlerin korunması için ticari araç 

üreticilerinin peşinden gidiyor. Treyler gibi ürünlerde mukavemeti yüksek, geri 

dönüşüme daha uygun metaller ve buna uygun boyaların kullanımı yaygınlaşı-

yor. Soğuk zincir taşımacılığında kullanılan soğutucuların enerji verimlilikleri art-

tırılıyor.

Ticari araç firmalarının teknolojik gelişim kadar insana yatırım konusunu da 

gündemden düşürmemeleri gerekiyor. Özellikle kullanıcılara daha çevreci sürüş 

teknikleri, bakım-onarım gibi konularda eğitimlerini arttırmaları hayati önem ta-

şıyor. An itibariyle dünya genelinde yüz binlerce aracın hareket halinde olduğunu 

düşünürseniz daha net ve çarpıcı bir resim gözünüzün önüne geliverir.

Dünyamız her geçen daha kalabalık, daha kirli bir hal alırken taşımacılık sek-

törü tüm dallarıyla üzerine düşeni yapmak zorunda. Son kırk yıl içerisinde insanlık 

şimdiye dek görülmemiş bir büyüme ve refaha tanıklık etti. 1970 yılından bu yana 

dünya ekonomisi üç kattan fazla büyüyüp, dünya nüfusu 3 milyardan fazla arttı. 

Ancak, bu büyüme beraberinde çevre kirliliğini ve doğal kaynakların tükenmesi 

sorununu da getirdi. Mevcut büyüme modeli ve doğal varlıkların kötü yönetilmesi 

sonunda insanlığın gelişimini tehlikeye atabilir.

Akın ÖCAL

İÇİNDEKİLER

Ticari Araçlar Sektörü 
Sürdürülebilir Dünya 
İçin Çalışıyor

yazı işleri’nden
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Comvex’te yerini alan Temsa Mo-

torlu Araçlar, Mitsubishi Fuso Can-

ter Bluetec ve Mitsubishi L200’ü 

sektörle buluşturdu.

Fuarda sergilenen araçlar ve özellik-

leriyle ilgili bilgiler veren Temsa Motorlu 

Otomotiv dünyası için-

de özellikle ticari araç 

endüstrisinin önemli 

isimlerinden olan Ayhan Dayoğ-

lu, uzun yıllar içerisinde biriktir-

diği tecrübeler ışığında kaleme 

aldığı servis yöneticileri için bir 

kılavuz niteliği taşıyan kitabını 

yayınladı. Kitap özellikle servis 

yönetirken adım adım yapılacak 

iş planlamaları, insan kaynağı 

yönetimi, oluşturulacak strate-

jiler, kritik başarı faktörlerinin 

ve finansal verilerin takibi ve analizi ile yo-

rumlanmasını içeriyor. 

Oyder Yönetim Kurulu Başkanı Z.Alp 

Gülan kitap ile ilgili olarak “Otomotiv pe-

Araçlar Genel Müdürü Eşref Zeka, “Yeni 

Mitsubishi Fuso Canter Bluetec, ticari araç 

kullanan müşterilerimizin tüm ihtiyaçları-

nı karşılayacak şekilde tasarlandı. Ayrıca 

uzun şasi 9BXL aracımızla daha fazla hac-

me ihtiyacı olan ve uzun yük taşıyan müş-

rakendecileri olarak sa-

dece araç satışı ile değil 

araçların satış sonrası 

hizmetleriyle ilgili ortaya 

çıkan ihtiyaçları karşıla-

mak en önemli görevle-

rimiz arasında yer alıyor. 

İşletmelerimizin mevcu-

diyetini sürdürmesi için 

satış sonrası hizmetlerin 

müşterilerimizi memnun 

ederken bizler için de 

kaynak sağlaması gereki-

yor. İşte bunun için işin yönetimi çok kritik 

öneme sahip oluyor.” dedi.

Ayhan Dayoğlu ise kitabı hakkında 

“Otomotiv sektörüne babamın tamirha-

terilerimize yönelik aracı ürün gamımıza 

ekledik” dedi. Hafif kamyon kullanıcıları-

nın farklı beklentilerine uygun tonaj, şasi 

ve şanzıman seçenekleriyle daha fazla 

müşterimizin ihtiyaçlarına cevap verdikle-

rini söyledi.

Zeka, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mit-

subishi Fuso Canter Bluetec teknolojisi 

sayesinde artık daha çevre dostu. Start 

stop sistemi ile bir önceki modele göre 

yüzde 8’e varan yakıt ekonomisi sağlı-

yor. Sürdürülebilir bir dünya için daha 

düşük emisyonun yanı sıra daha yüksek 

teknoloji de sunuyor. Pick-up segmen-

tinde artan rekabete rağmen üç yıldır 

bu pazarda lider olan L200 modelimiz-

de bu sene de yüzde 25,7 oranında pa-

zar payına sahibiz.  L200, geniş iç kabin, 

anahtarsız çalıştırma sistemi, direksi-

yondaki vites kulakçıkları, sessiz motor, 

iyileştirilen ses yalıtımı, yokuş kalkış 

sistemi, çift bölgeli dijital klima ve bi-

xenon farlar ile artırılmış konfor özellik-

leri taşıyor.”

nesinde adım attım. Sektörde yurt içinde 

ve dışında geçirdiğim yıllar boyunca sa-

tış, servis, yedek parça, üretim, vb birçok 

konuda çalışma fırsatı buldum. Bu süre 

içerisinde otomotiv yetkili satıcıları için 

satış sonrası hizmetlerin ne kadar önem-

li olduğunu gözlemledim. Bu amaçla, 

başarının peşinden koşan firmalara ve 

çalışanlarına çıktıkları yolda karşılaştık-

ları engelleri potansiyellerini en üst dü-

zeyde kullanarak geçmelerine katkıda 

bulunabilmek için tecrübelerimi, tespit 

ve önerilerimi bir çatı altında toplama-

ya karar verdim ve Sayın Alp Gülan’ın da 

desteğini alarak Türkiye’de konusunda 

ilk olma niteliğini taşıyan kitabımı kale-

me aldım.” dedi.

Mitsubishi Fuso Canter 
Bluetec İle Daha Ekonomik 

Ayhan Dayoğlu’ndan “Potansiyelini 
Kullan/Servis Yöneticisinin Başarı Rehberi” 

ŞİRKETLERDEN
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Eşref Zeka
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Genel Müdürü





Yenilenen Fiorino’dan Doblo’ya 

ve Ducato’ya kadar tüm geniş 

ürün gamının sergilendiği fuarda 

bir konuşma yapan Fiat Marka Direktörü 

Altan Aytaç “Fiat markası olarak Comvex 

2016’da geniş ürün gamımızla yerimizi al-

dık. Türkiye’de ilk kez tanıtımını yapacağı-

mız Fullback modelimiz ile ticari araç gamı-

mızı tamamlarken, yenilenen Fiorino’dan 

Doblo’ya, müşteri ihtiyaçlarına yönelik 

farklı çözümler sunan Ducato’ya kadar, 

farklı segmentlerdeki modellerimizle, 

Türkiye’de ticaretin her alanında müşte-

rilerimizin çözüm ortağı olmayı hedefliyo-

ruz” diye konuştu.

Yol durumu ve hıza göre gerçek za-

manlı olarak güç aktarımı sağlayan 4 

farklı sürüş moduyla safkan bir arazi ara-

cının özelliklerine sahip olan Fullback,  6 

ileri manuel ve 5 ileri tam otomatik şan-

zıman seçenekleriyle kombine edilebilen 

150 ve 180 beygir gücündeki alüminyum 

gövdeli 2.4 litrelik turbo dizel motoru ve 

430 Nm’ye varan tork değeriyle dikkat 

çekiyor. Ortalama 6.3 litrelik yakıt tüke-

timiyle sınıfının en ekonomik aracı olan 

Fullback, 6.8 inç dokunmatik ekranlı mul-

timedya sistemi, ısıtmalı deri koltukları, 

sınıfının en iyi diz mesafesi ve geniş iç 

hacmi ile kullanıcısına üst seviyede kon-

for sunuyor. 

Strada ile Türkiye ve Avrupa’da bir dö-

nem küçük pick up alanında yer alan Fiat, 

bu deneyimini bir süredir sadece Güney 

Amerika pazarına sunarken, 1 tonluk pick 

up üretim platformunda Japon partneri-

nin köklü deneyimini yansıtıyor. Tasarımın 

yanı sıra motor ve şanzıman kullanımında 

bir değişikliğe gitmeden özellikle yakıt 

tüketiminde sınıfının en iyi değerlerinden 

birini sunan teknolojilerle devam eden 

marka, araçtaki temel değişiklikler ön ızga-

rada göze çarparken aracın alt panelinde 

de yeni tasarım kullanılmış. 

Fullback tasarımıyla güçlü bir iş aracı 

görüntüsü sunarken Türkiye’de satış ve 

satış sonrasındaki güçlü organizasyon, 

Avrupa’nın en büyük pick up pazarlarından 

biri olan ülkemizde aracın başarısında be-

lirleyici unsurlarından biri olacak. 

Yeni Fiat Fullback Türkiye’de 
Comvex Fuarı’na hafif ticari araç yelpazesiyle katılan Fiat, markanın 1 ton pick up segmentin-
deki ilk ürünü olan Fullback’le genişleyen pick up rekabetinin yeni oyuncularından biri oldu. 

LANSMAN
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Karayolu taşımacılığının ihtiyaç 

duyduğu açık ve kapalı kasa, trey-

ler, soğutmalı (frigo-frigorifik) 

kasa imalatı alanında faaliyet gösteren 

Has trailer, geniş ürün gamını Comvex 

2016 Fuarında sergiledi. Görüşlerini aldığı-

mız Has Trailer Treyler Grubu Satış Müdürü 

Serkan Alban, frigorifik treyler ve damper 

treylerde sektörün farklı ihtiyaçları için de-

ğişik modeller ürettiklerini kaydetti.  

Treyler grubu hakkında bilgi veren Al-

ban; “Ürünlerimiz, frigorifik, tenteli, plat-

form, damper ve konteyner taşıyıcı treyler 

olmak üzere beşe ayrılıyor. Platform trey-

ler, çok basit bir ürün 13.60 sal treyler diye 

geçer. Ürünü özel kılan yan kapaklarının 

alüminyum yapılabilmesidir. Biz bu modeli 

kendi bölgemizde mermer blok taşımacılı-

ğı yapan, dökme, hurda gibi benzeri yükler 

kullanan müşterilerimiz için farklı özellik-

lerde çıkartıyoruz. Bu konuda çok iddialıyız 

bizim platform treylerimiz trafiğe kapalı 

alanlarda tonajlı uygulamalarda da dahil 

olmak üzere bir çok markaya göre daha 

güçlü. En büyük avantajı ise bu kadar daya-

nıklı olmasının yanında 6 ton gibi bir ağır-

lığa sahip olması. Birçok rakip ürüne göre 

önemli ölçüde hafif bir treyler.”

Treyler hafifleştikçe dayanıklılığın ve 

sağlamlığın kaybedilebileceğini dile ge-

tiren Alban, “Sağlamlaşıyorsanız uygun 

oranı bulmak lazım. Müşterilerimizi de çok 

dinledik kendimizde bu konuda birçok araş-

tırma geliştirme yaptık ortaya çok güzel bir 

ürün çıktı emsali yok diyebiliriz” dedi.

Belçikalı Renders  
Has Trailer Üretimini  

Avrupa Pazarına Sunuyor
Has Trailer’in 2016 yılı başından itiba-

ren iç piyasaya sunduğu Euro 800 teles-

kopik konteyner taşıyıcı ürünü ilk önce 

Avrupa için üretmeye başladıklarını kay-

deden Alban, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Avrupa’da işçilik maliyetleri yükseldiği 

için Türkiye’de treyler üretimi yaygınlaşı-

yor. Bizde bu anlamda Avrupalı Renders 

firması ile işbirliği yaptık. Daha sonra bu 

ürünleri Türkiye’ye sunma kararı aldık. 

Euro 800 modelinin tam teleskopik mo-

deli İstanbul- Ambarlı limanından baş-

lamak üzere İzmir, Bursa, Gemlik kıyı 

bölgelerinde sunmaya başladık. İlk baş-

ta sektöre çok farklı geldi. Türkiye’deki 

konteyner taşımacılığında özelikle treyler 

üretimi yapılırken bir şey yıllardır gözden 

kaçırılmış optimum yük dağılımı. Euro 800 

modelinde baktığınız zaman çift 20’lik ile 

tek 40’lık normalde aynı kilitlere kilitlenir 

Türkiye’de konteyner taşıyan treylerde. 

20’lik ve 40’lık aynı pozisyonda değildir 

Euro 800’de. Bir firma Euro 800’ü aldığın-

da daha az yakıt harcayacak hem can ve 

mal güvenliğini sağlayacak hem de ope-

rasyonel kolaylık sağlayacaktır.”

Avrupa’ya geçen 2015 yılında toplam 

750 adet ürün satıldığını söyleyen Alban,  

yüzde 50 ihracatın yüzde 50’sinin yurtiçi 

olduğunu kaydetti.

Has Trailer Üretimi Euro 800  
Teleskopik Konteyner Taşıyıcı 
Avrupa’dan Sonra Türkiye’de

Hastrailer, frigorifik treyler, 
tenteli treyler, platform 
treyler, damper treyler ve 
konteyner taşıyıcılar olmak 
üzere geniş ürün gamını 
Comvex’te sergiledi. 

TREYLER
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Serkan Alban
Has Trailer Treyler Grubu Satış Müdürü
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Kullanıcıların aldığı neticelerle 

Alcoa’nın Türkiye’de kabul gördü-

ğüne dikkat çeken Alcoa Türkiye ve 

Balkanlar Müdürü Abdullah Aydın, yıllar içe-

risinde yaptıkları çalışmaların meyvelerini 

aldıklarını söyledi. Ürünleri anlatırken daha 

rahat ettiklerine işaret eden “Müşterimiz 

Alcoa’nın avantajını daha iyi anlamaya baş-

ladı. Alüminyum sadece görsel değil, verim-

li, çevreci, güvenli, ekonomik bir ürün oldu-

ğunu anlamaya başladılar. Geleceğin  ürünü 

olarak ön plana çıkıyor” şeklinde konuştu.

“Müşteri hafifliği çok seviyor” diyen Ay-

dın,  bir alüminyum jantın iki çelikten daha 

hafif geldiğini söyledi. Jant sayesinde  

yüzde 2’ye varan oranında yakıt tasarrufu 

sağlandığına dikkat çeken Aydın, jantın 

imajının da müşteriye değer kattığını ifa-

de etti.   

Aydın: “Alcoa ile verimlilik 
ve emniyet güvence altında”

Fuarda sergilenen araçların çok büyük 

bir çoğunluğunun Alcoa jantları ile sergi-

lendiğini belirten Abdullah Aydın, Alcoa’nın 

dünyadaki liderliğini Türkiye’de de göster-

diğini dile getirdi.  

Bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya sunulan 

LvL ONE, fuarın öne çıkan ürünü olacak. 

Ürünün özellikleri şunlar: “Çelikten beş kat 

daha güçlüdür; böylece daha az zarar görür 

ve onarım süresi daha kısa. Yüzde 47’ye 

kadar daha hafiftir; böylece taşıma kapa-

sitesi artar, çalışma sıcaklıkları daha düşük 

olur ve önemli yakıt ve maliyet tasarrufları 

sağlıyor. Brushed modellerine göre daha 

pürüzsüz ve daha parlak bir yüzeye sahip. 

Dura-Bright® EVO Wheels siyah ve yeşil 

Alcoa: Daha hızlı, daha kolay bakımının 

yanı sıra dövme Alcoa jantlarının avantaj-

ları arasında şunları sıralayabiliriz: Daha 

fazla yük kapasitesi için daha hafif, dövme 

dayanıklılığı, 5 yıl garanti, Ağırlık tasarrufu 

sayesinde daha az yakıt tüketimi, Daha iyi 

ısı transferi sayesinde daha uzun lastik ve 

fren ömrü, çevre dostu.”

Alcoa Jantlarının 
Türk Pazarında 
Kullanımı Artıyor 
Treylerden ağır vasıtaya kadar çok geniş ürün gamında alüminyum jant sunan Alcoa, 
Comvex fuarına tüm ürün gruplarıyla katıldı. Dura-Bright® EVO, Dura-Flange, LvL ONE ve 
M-Series orta boy kamyon jantları gibi en yeni ürünlerini sergiledi. 

YAN SANAYİ
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Abdullah Aydın
Alcoa Türkiye ve Balkanlar Müdürü





Antalyalı Günlas Grup bünye-

sinde bulunan ancak merkezi 

İstanbul’da yer alan firmaları ile 

Carrier Transicold marka treyler soğutucu 

ünitelerinden dizel kamyon ünitelerine 

ve panelvan araçlara kadar geniş bir ürün 

yelpazesiyle hizmet verdiklerini söyleyen 

Asco Soğutma Satış Yöneticisi Ercan Gü-

ven, şu an 16 olan yetkili servis sayısının 

da 2016 sonu itibariyle 20’ye çıkaracakla-

rını açıkladı. 

Güven, Carrier’in Türkiye’de çok iyi bir bi-

linen bir marka olmasına rağmen daha önce 

temsil ve müşterilerine yakın olamamakla 

ilgili sıkıntılarının bulunduğunu ancak bu-

nun önce Temsa daha sonra ise Asco So-

ğutma ile bunun giderildiğini söyledi. 

“Şu anda hem bayilerin hem servislerin 

ürünün satış ve satış sonrası hizmetlerde, 

dünyanın en büyük soğutucu ünite mar-

kasına yakışır bir şekilde işimize odaklan-

dık ve gelecekte pazarda daha da etkin 

olacağız” diyen Güven, şunları söyledi: 

“Carrier’in bütün yeniliklerini Türkiye’ye 

eş zamanlı olarak yansıtıyoruz. Ürün ver-

diğimiz bütün müşteriler hem üründen 

hem de hizmetten memnun oldular. Biz 

Temsa ekibi olarak yetkili satıcı ve ser-

vislerimizle birlikte Asco’ya geçtik ve bu 

süreçte müşterilerimize olumsuz bir şey 

yaşatmadık. Bu dönem tek sorun, gerek 

ağır ticari araç gerekse treyler satışların-

da yaşanan büyük durgunluk... Elbette 

Türkiye’nin ikinci el gerçeği var. Bu durum 

piyasa şartlarıyla birlikte yeni yatırımları 

engelliyor. Aslında 2016 bizim frigorifik 

treylerde atılım beklediğimiz bir yıldı an-

cak Rusya krizinin etkileri bu beklentilerin 

hayata geçmesini engelledi.”

Carrier olarak Vector serisinde son 2 yıl 

içinde yapılan yeniliklerle hem taze hem 

donuk taşımada çok iyi sonuçlar aldıkları-

nı kaydeden Güven, şehir içi dağıtımında 

kullanılan Pulsor isimli yeni bir üniteyel il-

gili olarak ise şu bildileri verdi: “Türkiye’de 

çok fazla bilinmeyen, ancak Avrupa paza-

rında büyük başarı sağlayan bu ürünün 

Türkiye’de pazarlama ve satış faaliyetle-

rine başlıyoruz. Araç motorundan tahrik 

alan rakiplerine göre önemli bir farklılığı 

olan bu ünitede hiçbir şekilde güç kaybı 

olmuyor. Bir jeneratör, invertör ve komp-

resör entegresiyle cihazın gücü araç mo-

torundan bağımsız bir şekilde güç kaybı 

olmadan soğutmaya devam edebiliyor.”

Carrier Transicold’un 
Türkiye Distribütörü 
Asco Soğutma  

2015 yılının Haziran ayında 
kurulan Asco Soğutma, 
soğutucu ünite markası 
Carrier Transicold’un 
Türkiye’deki distribütörlük 
faaliyetlerini yürütüyor. 

YAN SANAYİ
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Ercan Güven
Asco Soğutma Satış Yöneticisi



Çelik ürünlerin bitmek tükenmek bilmeyen performans yarışında,
ağırlığı daha az olan her zaman kazanır. Daha hafif ürünler için, daha
ince ve güçlü çeliğe ihtiyacınız var. Tıpkı Strenx gibi bir çeliğe. Yüksek
mukavemetli yapısal çelik Strenx ile vinçlerde yakıt tüketimini 
azaltabiliyor ve aynı zamanda yüksek taşıma kapasitesi sunabiliyor. 
Bu şekilde kullanıcılar bir günde daha verimli çalışabiliyor.
Tüm bunlar Strenx’in en büyük avantajlarıdır. Hangi alanda
kullanırsanız kullanın, Strenx çelik performansınızı artıracak.

Daha fazla bilgi için strenx.com adresini ziyaret edin.

STRENX VİNÇLERDE
DAHA YÜKSEĞE
ERİŞEBİLMENİZİ SAĞLAR

SSAB Swedish Steel Çelik Dış Tic. Ltd. Şti.
Tel    +90 216 445 59 54
Email  info.turkiye@ssab.com 
strenx.com



Comvex Fuarı’na ürettikleri üç ana 

ürünle katıldıklarını söyleyen Polser 

Satış ve Pazarlama Müdürü Kağan 

Armağan’la ürünleri ve şirketteki gelişme-

lerle ilgili özel bir görüşme yaptık. Her yıl 4-5 

fuara katıldıklarını ve bu yıl da Hannover’da 

yapılacak olan IAA fuarında da yer alacakları-

nı kaydeden Armağan, bu faaliyetlerle 60’ın 

üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını açıkladı. 

Ürün için geliştirme faaliyetlerini kendi 

gelişmiş laboratuarında yaptıklarını kayde-

den Armağan,  fuarda sergiledikleri ürün-

lerle ilgili şu bilgileri verdi: “Yıllık ciromuzun 

yüzde 5’ini AR-GE’ye harcıyoruz. Geliştirdi-

ğimiz ürünlerden bir tanesi ‘high impact’ 

olarak bilinen yüksek dayanımlı levhamız. 

Bu ürünün dayanıklılığını gösteren test 

cihazını da getirdik ve müşterilerimiz bu 

sayede ürünlerimizin rakip ürünlerden far-

kını birebir standımızda yapılan testlerde 

gördüler. İkinci olarak antimikrobiyal özel-

likli hijyenik uygulamalar için tercih edilen 

ve patentini aldığımız CTP levha. Nano 

bir yüzeye sahip olan bu levha, ortamda-

ki mikro organizmaları mıknatıs etkisiyle 

yüzeyine çekip öldürüyor. Standart CTP 

levhalardan bizim ürünümüzün temel farkı 

HIV gibi virüsleri dahi aktif ve mekanik ola-

rak öldürme özelliğine sahip olmasıdır. Bu 

ürün gıda, et balık ve ilaç ürünlerin taşıma-

sında kullanılabiliyor. Yaklaşık bir yıldır üre-

tiyoruz. Bunun yanı sıra ‘high gloss’ ürünü-

müzü kontinü üretim hattında üretmeye 

başladık. Şu anda yeni ürün geliştirme ça-

lışmalarına devam ediyoruz ve kompozit 

kurşun geçirmez levhayı Türkiye’de ilk ve 

tek üreten firma olduk. Nöbet kulübelerin-

de, zırhlı araçlarda kullanılan bu ürünün de 

sertifikalarını aldık. Ürünümüz uzun nam-

lulu silahlara dahi koruma sağlıyor” 

Antimikrobiyal levhayla Türk Kompozit 

Fuarı’nda En Yenilikçi Ürün kategorisinde 

ödüle layık görüldüklerini belirten Arma-

ğan, ayrıca 2016 yılında Ege Bölgesi Sana-

yi Odası’da yapılan törende Ege’deki ihra-

catçı şirketler arasında madalya aldıklarını 

da sözlerine ekledi. 

Üretim kapasitelerini son 3 yılda iki ka-

tına çıkardıklarını ve 170 çalışana sahip ol-

duklarını söyleyen Armağan, dış pazarlara 

yönelik çalışmalarını ise şöyle özetledi: “En 

büyük pazarımız ABD, daha sonra İngiltere 

ve ardından Almanya geliyor. Amerika’da-

ki en büyük çapta karavan üretimi yapan 

firmanın önemli tedarikçisiyiz. Avrupa’da 

önemli treyler üreticilerine de ürünleri-

mizi gönderiyoruz. İtalya’da kendi şirketi-

miz faaliyet gösteriyor ve yakın gelecekte 

ABD’de kendi ofisimizi açacağız.” 

Frigoser’den Hijyenik Kasalara 
Antimikrobiyal CTP Levha 

2013 yılında kapalı kasa ve 
treylerler için CTP levhaları 
üretimine başlayan Polser, 
Frigoser markasıyla yenilikçi 
ürünlere imza atıyor. 

YAN SANAYİ
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Kağan Armağan
Polser Satış ve 

Pazarlama Müdürü





Fuarda özel bir röportaj gerçek-

leştirdiğimiz Ecofrigo Satış Müdü-

rü Hakan Taze, fuara dört değişik 

ürünle katıldıklarını bunlardan en yenisinin 

taşınabilir soğutucu kabini Moducold oldu-

ğunu kaydetti. 

Seyyar olan bu kabinlerin 380 volt 

elektrik olan her yerde +5 ile -25 derece 

arası soğutma imkanı sağladığını kayde-

den Taze, “Genelde soğuk hava deposu 

kurulamayan arsa ve bahçe gibi alanlarda 

geçici projelerde kullanılabiliyor. Bu ürün 2 

metreden 15 metreye kadar farklı ölçüler-

de projelendirilebiliyor, çift rejimli ve daha 

çok rejimli olarak üretilebiliyor. Mobil kli-

nik, ilaç sanayi, sebze-meyve, süt ürünle-

ri, dondurma, kırmızı-beyaz et gibi işlerde 

kullanılabiliyor’’ dedi. 

Ürettikleri ürünlerle ilgili gelişmeleri de 

aktaran Taze, şunları söyledi:  “İç yüzeyde 

daha önce fırın boyalı galvaniz sac,  high 

impact 1,6 mm darbe dayanımı yüksek 

polyester ve krom kullanıyorduk. Şu anda 

yurt dışında sadece Schmitz tarafından 

kullanılan hijyenik ve gıda tüzüğüne uy-

gun olan PVC kaplı sıcak daldırma galvaniz 

sac kullanmaya başladık. Talep üzerine 

üretilen bu malzemeyi müşterilerimiz op-

siyon olarak seçebiliyorlar. Hem kamyon 

kasaları hem de römork ve yarı römorkler-

de uygulamaya başladığımız; hijyenik ve 

çizilmelere karşı dayanıklı olan bu ürünün 

gelecekte birçok müşterimiz tarafından 

tercih edilmesini bekliyoruz Bu ürünle ilgili 

ilk siparişimizi, Türkiye’nin büyük lojistik 

firmalarından birisi olan HAVI Lojistik tara-

fından aldık.’’   

Taze: “Yeni bayilikler
vermek için buradayız”

Önümüzdeki süreçte  hedeflerinin ih-

racat oranlarını arttırmak olduğunu belir-

ten Hakan Taze, fuara katılım amaçlarının 

yeni yurtdışı bağlantılar kurmak olduğunu 

belirtti. Fuarda sergilemek üzere, 1 adet 

-18 ˚C taşımaya uygun frigorifik et kasası, 

1 adet -18 ˚C ile +5 ˚C arası taşımaya uy-

gun frigorifik dondurulmuş gıda kasası ve 1 

adet’ de kuru yük kasası (insule kasa) getir-

diklerini ve ayrıca yurtiçi - yurtdışı bayileri 

için oluşturdukları kasa kitini de getirdik-

lerini belirten Taze, sözlerine şöyle devam 

etti: “Macaristan, Ürdün, Libya ve Cezayir’e 

ihracat yapıyoruz, bayilerimiz var. Türkiye’ 

de de bayilerimiz mevcut. Sergilediğimiz 

bu kiti bayilerimize bu şekilde paketlenmiş 

olarak gönderiyoruz. Türkiye’deki bayile-

rimizde, fabrikamızda eğitim almış ve eği-

tim sertifikasını almış olan bayi personeli 

bu kurulumu yapıyor. Yurtdışında ise bir 

supervizör vasıtasıyla montaj yapılıyor. Şu 

anda üretimimizin yüzde 10’unu ihraç edi-

yoruz, hedefimiz üretimimizin en az yüzde 

35-40’ını ihraç edebilmek”. 

Ankara’da üretim yapmalarına rağmen, 

Türkiye’nin değişik bölgelerindeki bayile-

ri ve servisleri vasıtasıyla, müşterilerine  

yakın olduklarını satış sonrası hizmette 

Türkiye’nin en iddialı frigorifik kasa üreti-

cisi olduklarını da vurgulayan Taze, “2 yıl 

önce ürünlerimiz, ATP konvansiyonuna 

uygun FRC belgeli olarak sertifikalandırıldı. 

3 metreden 8 metreye kadar olan kamyon 

kasalarında 0,32 W/m²K ile ısı transfer kat-

sayımız Türkiye’deki en iyi değerlere sa-

hip” dedi. 

Ecofrigo’dan Yenilikçi 
Soğutma Çözümleri
Ankara merkezli olarak kurulan ve faaliyetlerini Türkiye 
ve yurtdışındaki bayileriyle genişleten Ecofrigo Comvex’te 
farklı ihtiyaçlara göre üretilmiş ürünlerini sergiledi. 

TREYLER
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Hakan Taze
Ecofrigo Satış Müdürü



www.polser.com

Ticari Araçlar, Karavanlar, Minibüsler, Otobüsler ve
Ambulanslar için En Üst Kalite CTP Kaplama Levhaları

Sürekli
laminasyon

hattında
Yüksek Parlaklıkta

(HIGH GLOSS) ve
Yüksek Darbe Dayanımlı

(HIGH IMPACT)
CTP levha

üretimi.



Treyler aydınlatma sistemlerinde 

uzmanlaşarak etkisini ticari araç 

sektöründe genişleten  Aspöck 

Systems, Comvex’te treyler ve ticari araç-

lara yönelik aydınlatma sistemlerini müş-

terilerine sergiledi.

Fuarda görüşlerini aldığımız Aspöck Tür-

kiye Satış Müdürü Eralp Abduşoğlu, çekici-

siyle birlikte 18 metreye ulaşan treylerin 

arkasını görmenin güvenlik açısından çok 

önemli bir unsur olduğunu kaydetti. 

“Geri manevra esnasında, treylerin ar-

kasında bulunan rampa ve canlı ve cansız 

cisimleri sensörleri vasıtasıyla algılayan 

RDC (Rampa Mesafe Kontrol Ünitesi), ara-

cın fren sistemi ile entegre çalışarak çarp-

madan önce aracı durdurmaktadır” şeklin-

de bilgi veren Abduşoğlu, “Aynı zamanda 

treylerin arkasında yer alan boynuz lam-

balar geri manevra esnasında arkada 

bulunan bir cisme yakınlığına göre yanıp 

sönerek sürücüyü uyarmaktadır. Knorr 

Bremse ile ortak geliştirilen bu sistemde 

aracın durmasından sonra EBS fren sis. 

tekrar serbest kalıyor. Çift sensörle çalı-

şan sistem, arka tarafta  konumlandırılan 

siren vasıtasıyla da çevredekileri uyarı-

yor” dedi. 

Yeni bir ürün olarak üst sınıf binek araç-

larda çok yakın zamanda kullanılmaya 

başlanan ‘akışkan’ sinyal lambası teknolo-

jisini ticari araçlara taşıdıklarını fuarda ser-

giledikleri açıklayan Abduşoğlu bu ürünle 

ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Linepoint II 

sinyal lambası dönülen yöne doğru sıray-

la yanan led lambalarla adeta akıyormuş 

görüntüsü vermekte bu özellik görsellik 

kadar trafikteki algının artmasına da katkı 

sağlamaktadır. Bu ürün ticari araçlarda şu 

an için yalnızca sadece Aspöck tarafından 

üretiliyor. Hem 12 hem de 24 voltla çalışan 

bu lambalar, diğer stop grubu lambalarla 

kombinasyon yapılarak treyler, otobüs, iş 

araçlarında hem şık hem de güvenli bir şe-

kilde kullanılabiliyor.” 

Abduşoğlu, treylerde her geçen gün 

daha fazla kullanılmaya başlanan led stop-

ları çekiciler algılayamıyor ve ampül arıza 

ikazı verdiğini belirterek Bunun için bir led 

kontrol ünitesi geliştirdik, LCG adını verdi-

ğimiz (Led Kontrol Ünitesi) sistem kolayca 

elektrik sistemine yerleştirilerek bu duru-

mun önüne geçiyoruz” dedi.

Aspöck’ten EBS Fren Destekli 
Rampa Yanaşma Sistemi 

Aspöck yeni sistemlerini 
müşterilerine sergiledi. Bu 
sistemler arasında yer alan 
aydınlatma sistemine en-
tegre otomatik fren sistemi 
ise fuarın en ilgi çekici ürün-
lerinden biri oldu. 

YAN SANAYİ
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Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş.  

Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Sal-

tık, fuar ile ilgili yaptığı açıklama-

da Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesini 

Türkiye’nin en büyük ticari araç fuarında 

sergilemekten dolayı son derece memnun 

olduklarını belirtti. Türk treyler sektörü-

nün son yıllardaki başarısında Koluman’ın 

çok önemli bir yeri olduğuna işaret eden 

Saltık, “80 bin 500 metrekarelik yeni bir 

fabrika inşa ediyoruz. 2018 yılına kadar 

100 milyon dolarlık yatırım yapmayı plan-

lıyoruz. Projenin ardından treylerleri robot 

teknolojisiyle üretmeye başlayacağız.” 

şeklinde konuştu.

Yatırımın ardından Türkiye’nin en geniş 

ürün gamına sahip olmanın yanında en bü-

yük kapasitesine de ulaşacaklarını belirten 

Saltık, yıllık 10 bin yarı römork, 6 bin adet 

damper, 2 bin tanker, 1000 vakumlu sü-

pürge, 300 beton pompası üretmeyi plan-

landığını söyledi. Rusya’daki yatırımdan da 

bahseden Kaan Saltık, LLC Koluman Rusya 

pazara uzun vadeli baktıklarını ve Rusya ile 

olan ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte 

buradaki yatırımın daha anlam kazanaca-

ğını dile getirdi.

Koluman’ın, Mersin Bölgesi’nin ilk Ar-Ge 

merkezini açtığını dile getiren Kaan Saltık, 

“Ar-Ge merkezimiz treyler ve üstyapı üreti-

mi konusundaki iddiamızı bir üst seviyeye 

çıkaracak” dedi.  

Türkiye’de Ilk Vidalı 
Montaj Konteyner Taşıyıcı

Kaynaksız üretildiği için 4800 kg ağırlı-

ğında olan vidalı montaj konteyner taşıyıcı 

öncekine göre 1000 kg daha hafif. Vidalı 

montaj konteyner taşıyıcı sayesinde tek 

seferde bir adet 40 ft konteyner, bir adet 

30 ft konteyner, 2 adet 20 ft konteyner ve 

2 adet 10 ft konteyner taşınabiliyor.  

Koluman ADR’nin İlklerinden 

TSE’den ADR belgesi alan ilk treyler üre-

ticilerinden biri olan Koluman Otomotiv, 

ADR’li ürünlerde hem çelik hem de alümin-

yum ürünleriyle öne çıkıyor.

P400 Huckepack Treyler
Cargo ve Mega olarak iki çeşit üretilen 

Huckepack treyler hem kara taşımacılı-

ğında hem de vagon taşımacılığında kul-

lanılıyor. EN 12642 CODE XL yük emniyet 

sertifikasına sahip olan bu ürünün branda-

sı özel dokuma ve anti kıvılcım özelliklidir. 

Şasi P400 Huckepack kaldırma sistemine 

uygun şekilde güçlendirildi. 

Koluman 22 ve 24 metreküp  
Damperler

22 ve 24 metreküp damper üreten Kolu-

man, Hardox çelik sacı tercih ediyor. Kum, 

mıcır, toprak taşınması için kullanılan dam-

perler, Türkiye’nin mega projelerinde gö-

rev alıyor.

Hızlı Perdeli Cargo Light 

Koluman, fuarda yeni Hızlı Perdeli Cargo 

Light treylerini tanıttı. Yenilikçi kayar yan 

perde sistemi ile yükleme ve boşaltma sü-

resini en aza indiriliyor. Hızlı Perdeli  Cargo 

Light treylerde ayrıca yeni yapıştırma tek-

nolojisi de kullanılıyor. 

Koluman’dan Mersin’e 
Dev Treyler ve Üstyapı 
Yatırımı

TREYLER
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Comvex’e büyük bir stantla katılan Koluman Otomotiv, 
damperden, beton mikserine, yarı römorktan tankere, 
vakumlu süpürgeden, kar küreme aracına kadar pek çok 
ürünü bünyesinde bulunduruyor. 

Kaan Saltık
Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş.  
Yönetim Kurulu Üyesi



SAF-HOLLAND yeni TRAK serisini 

15-16 Haziran tarihleri arasında 

Almanya’nın Hamburg kentinde 

Avrupalı basın mensuplarına tanıttı. Ta-

nıtım Toplantısına SAF-HOLLAND CEO’su 

Detlef Borghardt, Avrupa Asya Başkanı 

Alexander Geis ve Türkiye Genel Müdürü 

Bilal Azizoğlu da katıldı. 

Her Günün Kazananı 

İnşaat alanları ya da doldurulan zeminler 

üzerinde işletilen, boşaltma yapan ve kay-

gan zemine yönelik araçlar olmak üzere, 

yolda ve yol dışında giden römorklar için 

geliştirilen SAF Trak, güce en çok ihtiyaç 

duyulan anda çalıştırılabiliyor. 

9 ton standart aralıkta optimize edilmiş 

sistem, tek bir butonla devreye giriyor. 

Sistem, yolculuk yönünü otomatik olarak 

tanıyor ve frenlere basıldığında ya da ön-

ceden tanımlanmış olan hız aşıldığında, 

kendiliğinden bekleme (stand-by) moduna 

geçiyor. Örneğin, çekiş gücü eksikliğinden 

dolayı hız düşürülürse, tahrik, stand-by 

konumundan otomatik olarak çıkıyor. Hid-

rolik tahrikli motor uzun süreli dayanıma 

ve düşük bakım maliyetlerine sahip ve bu 

nedenle, yeni römork aksının, istisnai bir 

şekilde uzun servis ömrü olmasını sağlıyor. 

SAF-HOLLAND Filolar Avrupa Direktörü 

Vincent Koel, şu açıklamaları yaptı: “SAF 

Trak, uzun vadede günlük işlerde karlılık 

sağlayan bir yatırımdır. Daha fazla yükleme 

imkanı sağlar ve pek çok römorkun durma 

noktasına geldiği zamanda yoluna devam 

eder. Diğer bir deyişle, kesinlikle karşılığını 

veren bir yatırımdır.” 

Kolay Değiştirme 
Binlerce kere denenen ve test edi-

len SAF yarı römork aksına Poclain 

Hydraulics’in hidrolik tahriki entegre edi-

lerek geliştirilen sistem, SAF-HOLLAND’ın, 

off-road serisi, yapı ve inşaat endüstrisi-

nin kendine özgü taşıma gereksinimleri 

göz önünde tutularak tasarlandı. Ürün, 

özellikle, takviye edilmiş şok emicile-

ri sayesinde, zorlu nakliye altyapılarına 

uygunluk taşıyor. Yeni SAF Trak’ın geri 

tepme boşluğunun SAF’ın standart yarı 

römork akslarına uygunluk taşımasından 

dolayı, aks, çalışma halinde olan römork-

larda dahi kolayca değiştirilebiliyor. Fren 

diskleri, fren balataları, havalı yaylar ve te-

kerlek rulmanları gibi yıpranan parçalar da 

aynı özellikte ve servislerin mevcut yedek 

parçaları, her iki aks için de rahatça kullan-

masına izin veriyor. 

Hidrolik tahriki ve zorlu arazilerde rö-

morku destekleyen fazladan tahrik torku 

ile, yeni SAF TRAK, bir butona basılması 

sayesinde, yol dışında kullanılan özellikle 

damper yarı römorklar için daha iyi ve doğ-

ru bir performans sunuyor.

YENİ ÜRÜN
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Saf-Holland’dan Zor Koşullarda Güç:
Hidrolik Tahrikli Saf Trak Treyler Aksı

Saf-Holland, yeni geliştirdiği Saf Trak 
ürünü ile off road koşullarında çalışan 
damperlere eğilimli alanlar ve zorlu 
arazilerde ilave tahrik gücü sağlıyor. 



Müşterilerimizi daha çok 
dinlemek istiyoruz

Yeni ürün ile ilgili soruları yanıt-

layan SAF-HOLLAND CEO’su Detlef Borg-

hardt, Trak ürünün çok niş bir ürün olduğu-

nu öncelikle damperler için tasarlandığını 

ileride treylerler için de kullanılabileceğini 

söyledi. İnovatif bir şirket olduklarını vur-

gulayan Borghardt, “İnovasyonda bir nu-

mara olduğumuzu düşünüyoruz.” şeklin-

deki iddiasını dile getirdi. 

Aks gibi treyler için stratejik öneme sa-

hip bir üründe müşteri beklentilerinin ken-

dileri için çok önemli olduğunu ifade eden 

Borghardt, treyler üreticilerinin yanında 

olduklarını vurgulayarak şu açıklamayı 

yaptı: “Küçük, orta, büyük hiç fark etmez. 

Biz müşterilerimiz ölçeklerine göre ayırmı-

yoruz. Bizlerle her türlü işbirliğine gidebi-

lirsiniz. Sizleri daha çok dinlemek istiyoruz. 

Daha önce 11 ton serseri dingil üretiyor-

duk. Müşterilerimiz 9 tonluk istediler. Biz 

de yaptık. Bu örneği çoğaltabiliriz.” 

Avrupa Treyler Piyasası 
Yükselmeye Devam Edecek

Global treyler pazarları ve hedeflerin-

den de bahseden Detlef Borghardt, 2015 

yılında 1 milyar Avro değerinde satış geliri 

elde ettiklerini ve bu artışın da en çok bü-

yüyen Kuzey Amerika pazarından sağlan-

dığını dile getirdi. 

ABD pazarının geçtiğimiz yıl yüzde 40 

büyüdüğüne işaret eden  Borghardt, “Bu 

yıl ise yüzde 7-9 oranında bir düşüş bek-

liyoruz. Orada enteresan bir gelişme var; 

çekici pazarında yüzde 15 düşüş yaşandı. 

Treyler artarken, çekici satışları düştü. Ge-

nelde birbirine paralel eğilimler gösteren 

pazarlarda bazen bu türden ters eğilimler 

olabiliyor” dedi.

Borghardt, Avrupa Birliği ülkeleri pazarı 

için ise şunları söyledi: “AB’de geçen yıl gü-

zel bir yıl oldu. Bu yıl daha iyi bir pazar var. 

Tahmin etmek zor ama yüzde 5-10 ile artış 

bekliyoruz. Bu artışın içinde Rusya ve Tür-

kiye yok. Rusya ile Türkiye’de treyler talep-

leri eskisi gibi normal duruma gelirse bizim 

için çok daha iyi olacaktır. Avrupalı treyler 

üreticilerinin işleri şu an çok iyi. Bizler de 

sektöre kesintisiz hizmet vermek için tam 

kapasite ile çalışıyoruz. Avrupa Birliği ülke-

lerindeki treyler yenileme yatırımları tüm 

hızıyla devam ediyor. Bu eğilimin önümüz-

deki dönemde de devam etmesini bekliyo-

ruz. Piyasada likidite çok fazla, taşınacak 

çok yük var, paraya faiz yok, filolar yaşlan-

dı, finans gücü var. Özellikle Batı Avrupa’da 

filoların treyler yatırımı yapmaması için hiç 

bir neden yok. Siyasi konjuktür buna mü-

saade ederse bu hıza Türkiye ve Rusya’da 

katılabilir.”

SAF-HOLLAND Yeni Pazarlar 
ve Şirket Satın Almalarla 
2020’de 1,5 Milyar Euroluk 
Satış Geliri Hedefliyor

YENİ ÜRÜN
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 Detlef Borghardt 
SAF-HOLLAND CEO’su



SAF Trak aracın en arkasındaki dingillerde kullanılıyor ve tahrik gücünü motordan alıyor. Tek 
buton ile çalışan sistem, yolculuk yönünü otomatik olarak tanıyor ve frenlere basıldığında 
ya da önceden tanımlanmış olan hız aşıldığında, kendiliğinden stand-by modundan çıkıyor.

Dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan 

uluslararası krizlerin treyler pazarını olum-

suz olarak etkilediğini de dile getiren Borg-

hardt, özellikle filo müşterilerin bu bölge-

lerde yatırım yapma kararlarını geri plana 

atarak, alımlarını ertelediklerini kaydetti.

SAF-HOLLAND olarak treyler harici  çeki-

ci ve otobüs  ürün gruplarında da satışların 

hızla arttığını, Borghardt, bundan dolayı 

sıkıntılı bölge piyasalarındaki dalgalanma-

larından daha az etkilendiklerini aktardı. 

2020’de 1,5 Milyar Avro Hedef
Saf Holland’ın 2020 yılında 1,5 milyar 

Avro’luk bir ciro hedeflediğini de sözlerine 

ekleyen Borghardt, “250 milyon Avro artı-

şı; yeni pazarlarda, geri kalan 250 milyon 

Avroluk kısmını da firma satın alarak ger-

çekleştirmek istiyoruz. Planladığımız satın 

almalarda yine treyler ekipmanları üreten  

markalara yöneleceğiz” dedi.  

YENİ ÜRÜN
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Dünya otobüs pazarının  büyümeye 

devam ettiğini de kaydeden Detlef 

Borghardt, bu büyümeye paralel ola-

rak otobüs üretiminde Avrupa’da lider 

olan  Türkiye’de otobüs pazarında da 

yer alacaklarını söyledi.

Türkiye’de otobüs üretimi yapan 

yerli ve yabancı markalarla temasların  

başladığını  açıklayan Borghardt, söz-

lerine şöyle devam etti: “2014 yılında 

Çinli otobüs hava süspansiyon üreti-

cisi Corpco’yu  satın aldık. Bu şirketi-

mizde ürettiğimiz havalı süspansiyon 

sistemlerini dünyanın her yerine pa-

zarlamaya başladık . Havalı süspansi-

yon sistemi, konforun ger geçen gün 

daha fazla talep görmesiyle mekaniğe 

göre daha çok fazla tercih edilmeye 

başlandı. Örneğin Dünyanın en çok 

otobüsünün üretildiği Çin’de yüzde 65 

mekanik, yüzde 35 havalı süspansiyon 

kullanılıyor. Ancak trend havalı süs-

pansiyon lehine gelişiyor.”

Sorduğumuz soru üzerine son yıllarda 

bazı treyler üreticilerinin kendi dingilini 

üretmesini de değerlendiren Borghardt, 

bunun tamamen Almanya’ya özgü bir du-

rum olduğunun altını çizdi. 

Diğer ülkelerde böyle bir durumun ol-

madığını vurgulayan Borghardt, sözlerini 

şöyle sürdürdü: “Ben durumu şöyle yo-

rumluyorum: Müşterilerimiz her zaman 

haklıdır! Ancak benim düşüncem yıllar 

sonra bu treyler üreticileri kendi işlerine 

yoğunlaşmak durumda kalacakları yönün-

de. Treylerde pazar yeniden arttığında ve 

talepler arttığında bu yolu seçen firmalar, 

pazarın daralması durumunda birçok ma-

liyetle karşı karşıya kalarak zor duruma 

düşebilirler. Bu durumda üretmek yerine 

dışarıdan tedarik etmeyi isteyebilirler.” 

Kendi Aksını Üretme Trendi Sadece Almanya’da Var

Otobüs Pazarında da 
Varız

SAF-HOLLAND Avrupa Asya Başkanı 
Alexander Geis (solda) ve Türkiye 
Genel Müdürü Bilal Azizoğlu

Yeni, hidrolik tahrikli SAF TRAK aks, bir butona basılarak çalıştırılır ve zorlu arazilerde, römorku destekliyor.



Türkiye’nin 20 farklı noktasından 

gelen bayilerin katılımıyla 2016 

yılı ilk yarı değerlendirmesi ger-

çekleştirildi, yılın ikinci yarısına ilişkin stra-

teji belirledi. Yılın ilk yarısını değerlendiren 

Tırsan Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcısı 

Ercan Kulaksız, “Türkiye ağır ticari araç pa-

zarında 2016 yılının ilk yarısında geçen yı-

lın aynı dönemine göre daralma söz konu-

su. Piyasada da buna bağlı olarak temkinli 

bir hava var. Ancak, biz Tırsan olarak yılın 

ilk beş ayı sonunda yüzde 36 pazar payıyla 

liderliğimizi sürdürüyoruz. Bunu da, bugün 

bir araya geldiğimiz Türkiye treyler sektö-

rünün en geniş ailesinin verdiği destek, 51 

noktayla ülkenin en yaygın treyler servis 

ağında müşterimize sağladığımız hizmet 

ve pazarın ihtiyacı olan doğru ürünü ge-

liştirip üretmedeki başarımızla sağlıyoruz. 

Yılın ikinci yarısının, mevsimselliğin de 

etkisiyle ilk yarıya göre daha iyi olacağına 

inanıyoruz” dedi.

Piyasanın Zor Gününde 
Müşteriye Büyük Destek

Kulaksız, “Tırsan’ın garanti süresini 5 

yıla çıkarması piyasada büyük ses getirdi. 

Bu konuda bayilerimizden çok iyi geri bil-

dirimler alıyoruz. Ramazan ayı için de iki 

kampanya başlattık. Tırsan Perdeli/Tenteli 

treyler grubunda yapılan alımlarda 24 ay 

vadeli 100.000 TL’lik faizsiz kredi fırsatı 

sunuyoruz. Frigo kampanyamızda ise ilk üç 

ayı geri ödemesiz, her üç ayda bir 2 bin 750 

Avro taksitle 36 ay vadeli ödeme olanağı 

mevcut. 38 yıldır olduğu gibi piyasanın zor 

gününde hem bayimizin hem de müşteri-

lerimizin yanındayız. Taşımacılarımızın ya-

tırımlarını kolaylaştırmak için atılımlarımız 

sürecek,” açıklamasını yaptı.

Toplantı sırasında Tırsan Bayi Satış Yö-

neticisi Ersin Şeker tarafından yapılan 

sunumunda ise,  Türkiye’nin yedi coğrafi 

bölgesinde 35 lokasyonda 20’den fazla 

bayisiyle hizmet veren Tırsan’ın, müşte-

rilerine ulaşma başarısı aktarıldı. Yapılan 

sunuma göre yılın ilk beş ayında, Tırsan’ın 

müşterilerinin başarısının arkasındaki güç 

olarak, ürün ve hizmetlerini geliştirmek, 

ihtiyaçlarını dinlemek ve tespit etmek için 

bin 698 müşteriye ulaşıldı. En önemlisi ise 
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Türkiye’nin en geniş satış ve satış sonrası ağına sahip olan lider treyler üreticisi Tırsan, 
3 Haziran 2016 tarihinde Adana Sheraton Otel’de, bayileriyle bir araya geldi. 

Tırsan Treyler Bayileri 
Adana’da Buluştu



Türkiye genelinde 81 şehirde Tırsan, bayi-

leri ile birlikte toplamda bin 257 adet müş-

teri ziyareti gerçekleştirdi. 

Adana’da gerçekleşen bayi toplantısın-

da ayrıca, Tırsan’ın Türkiye’deki liderlik ba-

şarısında etkin rol oynayan Tırsan bayileri, 

pazar şartlarına göre Tırsan ile güven ve 

uzun soluklu iş birliklerinin Tırsan müşteri-

lerine nasıl katma değer yarattığını anlattı. 

Uğur İkikardeş: 
“Tırsan’la aynı dili konuşuyoruz”
 “Adana bölgesinde piyasa genel tabloyla 

aynı durumda,” diyen Tırsan’ın Adana bayi-

si olan İkikardeş Otomotiv’in Genel Müdürü 

Uğur İkikardeş, “Ama Tırsan’ın yerli üretici 

olması bu noktada önemli. Çünkü aynı dili 

konuşuyoruz, müşterisini anlıyor, Türk ta-

şımacısını dinliyor, bu ihtiyaçlara göre araç 

üretiyor, hizmet veriyor. Tırsan’ın bayi teş-

kilatının oturmuş yapısı da önemli. Bu yapı 

müşteriye güven veriyor” dedi. İkikardeş 

Otomotiv son 9 yıldır Tırsan bayiliği yapıyor. 

Tırsan’ın Kahramanmaraş ve Mersin ba-

yisi olan Kemak Otomotiv Genel Müdürü 

Kubilay Doğan ise yaptığı değerlendirme-

de, “Ağır ticari araç piyasası 2016 yılında 

şu ana kadar, daha önce de öngördüğümüz 

gibi 2015 yılının gerisinde. Pazarın temkinli 

olduğu dönemlerde müşteri iki şeye bakar: 

toplam sahip olma maliyeti ve ikinci el de-

ğeri. Tırsan bu iki bakımdan da müşterisine 

avantajlı ürün sunuyor, çünkü Ar-Ge gücü 

sayesinde kaliteli ürün üretiyor. Bu, bakım 

maliyetlerinin düşük olması anlamına geli-

yor” dedi

Hamdi Yüncü: “Tırsan değişen 
ihtiyaçlara hemen yanıt veriyor”
2011 yılından bu yana başta Diyarbakır, 

Malatya ve Erzurum olmak üzere Tırsan’ın 

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden sorum-

lu olan bayisi Gelecek Otomotiv Genel Mü-

dürü Hamdi Yüncü, “Bölgemizde yatırımlar 

yavaşladı, navlun fiyatları da bundan etki-

lendi” dedi. 

Yüncü, “Bu ortamda avantajımız, 

Tırsan’ın müşterileriyle kurduğu güven 

ilişkisi. Tırsan gelişen ve değişen ihtiyaç-

lara başarılı Ar-Ge yapısı sayesinde hemen 

yanıt veriyor. Nakliyecilerden aldığımız bil-

giyi Tırsan’a ilettiğimizde taleplerin hemen 

karşılanması Tırsan’la birlikte olmamızın 

doğru karar olduğunu gösteriyor,” açıkla-

masını yaptı.

Tırsan bayilerinden Bursa Ağır Vasıta 

A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Uğur ise, “2007 

yılından bu yana Tırsan bayisiyiz. Yüzde 

yüz yerli sermaye olan Tırsan’ın Türkiye 

treyler pazar lideri olmasının yanı sıra dün-

yada önde gelen treyler üreticilerinden biri 

oluşu ülkenin nakliyecisi için bir övünç kay-

nağı. Tırsan bayisi olduğumuz son 10 yıl 

içerisinde Tırsan zamanın şartlarına göre 

kendini, hem güçlü Ar-Ge altyapısı saye-

sinde ürün kalitesi, hem müşteri iletişimi 

hem de satış sonrası hizmetler alanlarında 

sürekli geliştirdi” dedi.

üzereyiz. Tüm bu başarımızı iş ortaklarımızla 

kurduğumuz uzun vadeli işbirliklerine borç-

luyuz. Onlara daha iyi hizmet sundukça hep 

birlikte büyüyoruz” dedi.

İhracatın Yüzde 95’i 
Avrupa Ülkelerine

Nuhoğlu, “Bugün artık Türkiye sınırları-

nı aşmış durumdayız. Almanya ve Rusya’da 

zaten üretim tesislerimiz vardı, şimdi de 

Almanya’da ikinci üretim tesisimizi kuruyo-

ruz. Bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa’da pazar 

payımızı artırdık, yurt dışı satışlarımızı yüz-

de 70 arttırdık. Üretimimizin yarısını ihraç 

ediyoruz ve bu satışlar içerisinde Avrupa’nın 

payı yüzde 95. 2015 yılında Türkiye’nin 

Avrupa’ya toplam treyler ihracatının yüzde 

92’sini tek başımıza gerçekleştirdik. Bu ba-

şarı sadece Tırsan ailesinin değil, Türkiye’nin 

başarısıdır. Tüm bu yıllar boyunca yanımızda 

olan, emeğimize emek katan Tırsan ailesi-

nin her bir bireyine, bayilerimize, müşteri-

lerimize ve tedarikçilerimize teşekkürlerimi 

sunarım” ifadelerini kullandı.

Türkiye treyler sektörünün 38 

yıldır aralıksız lideri olan Tır-

san, İstanbul Sanayi Odası’nın 

(İSO) açıkladığı 2015 yılı Türkiye’nin en 

büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 

(İSO 500), bir önceki yıla göre 7 basa-

mak birden yükselerek 152. sırada yer 

aldı. Bu sonuçla birlikte şirket, söz ko-

nusu listede 2013 yılından bu yana 26 

sıra yükselmiş oldu.

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 

Nuhoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklama-

da, “1977 yılından bu yana Türkiye treyler 

sektör liderliğimizi açık ara sürdürüyoruz. 

Bu süre içerisinde sadece Türkiye’nin de-

ğil Avrupa’nın en geniş ürün yelpazesine 

ulaştık. Üç farklı ülkede üretilen ürünle-

rimiz dünyanın 55 ülkesinde kullanılıyor. 

Türkiye’nin en geniş bayi ve satış sonra-

sı hizmet ağına sahibiz. Türkiye dışında 

Avrupa’nın 22 ülkesinde, Rusya ve Güney 

Kore’de satış sonrası hizmet sağlıyoruz. 

Sektörün ilk Ar-Ge merkezini biz kur-

muştuk, şimdi ikincisinin temelini atmak 
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Tırsan Büyümeye Devam Etti: 
İSO 500’de 7 Sıra Birden Yükseldi



Yurt dışındaki tek tesisi olan İz-

mir Tire’de Avrupa’nın en modern 

treyler fabrikalarından birini iş-

leten Krone, Türkiye’deki ikinci yatırımını 

Gebze’de hayata geçirdi. Toplamda 10 bin 

metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren 

Krone Center; satış, satış sonrası, yedek 

parça ve ikinci el operasyon merkezi olarak 

hizmet veriyor. 

Krone Center’ın 20 Mayıs’da yapılan açılış 

törenine Krone Almanya Uluslararası Satış Di-

rektörü Andreas Völker, Krone Türkiye CEO’su 

Rıza Akgün, Krone Trailer Int. Genel Müdürü 

Semih Pala, lojistik sektörünün önemli oyun-

cuları ve basın mensupları katıldı. 

Treyler Müşterisine Hizmet Desteği 
Krone’nin 40 ülkede aktif bir şekilde fa-

aliyet gösterdiğini söyleyen Krone Alman-

ya Uluslararası Satış Direktörü Andreas 

Völker, “Yılda 45 bin adet üretim yapmak-

tayız. Yıllık üretimimizi kısa zamanda 50 

bine çıkartmayı hedefliyoruz. Bu hedefe 

yeni bölgelerde yeni merkezler kurarak 

ulaşabiliriz. Bunun birinci bacağı üretim-

den geçiyordu. Üretim adımını İzmir Tire’de 

attık. Şimdi ise 2. adımı burada atıyoruz” 

açıklamasını yaptı. 

Krone ailesinin Türkiye’ye inandığını ve 

güvendiğini vurgulayan Völker, “Elbette 

burada var olmak Türkiye pazarını önem-

semekten geçiyor. Burada başarılı olmak 

istiyorsak, sadece müşteriye çelikten bir 

ürün vermek değil, aynı zamanda ve daha 

önemlisi hizmet vermek. Satış sonrası, ye-
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Krone, Tire’deki 10 bin adet kapasiteli üretim tesisinin 
ardından ikinci yatırımını Gebze’ye yaparak İstanbul ve 
çevre bölgelerdeki satış sonrası, yedek parça ve ikinci el 
operasyonlarını tek merkezde topladı. 

Andreas Völker
Krone Almanya Uluslararası Satış Direktörü

Rıza Akgün
Krone Türkiye CEO’su

Krone Center Gebze’de AçıldıKrone Center Gebze’de Açıldı



dek parça, Telematik, servis, takas ve fi-

nansman desteği. Krone Center’ın açılışıy-

la bu halkayı da tamamlamış olduk” dedi.  

Akgün: “Satış ve satış sonrasına 
çok önem veriyoruz”

Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, 

“İstanbul’a çok yakın bir konumda hizme-

te aldığımız Krone Center Gebze ile satış, 

satış sonrası, yedek parça ve ikinci elde 

müşterilerimizin taleplerini en iyi şekilde 

karşılamaya hazırız. Tesisimiz 100 metre-

karesi kapalı toplamda 4 bin metrekarelik 

bir alanda yer alıyor. Ayrıca buraya 1 kilo-

metre uzaklıkta 5 bin 500 metrekarelik bir 

ikinci el park alanımız da mevcut. Krone 

Center’da toplam 1 milyon AVro’luk yedek 

parça stokumuz bulunuyor” dedi. 

Gebze’nin İstanbul’a yakınlığının yanın-

da, ulaşım kolaylığı ile de dikkat çektiğini 

hatırlatan Akgün, “Hava, deniz, kara, de-

miryoluyla ulaşım yapılabilmesi ve ana ar-

terler üzerinde olması, sanayi tesisleri ve 

önemli kuruluşları bünyesinde barındırma-

sı nedeniyle, Türk ekonomisinin kalbinin 

attığı yerlerden biridir. Bölgede 10’un üze-

rinde Organize sanayi Bölgesi bulunuyor. 

Bu etkenler Gebze’yi lokasyon olarak seç-

memizde etkili oldu” ifadelerini kullandı. 

Yurt Genelinde 32 Servis Noktası
Krone’nin son yıllarda özellikle servis 

konusunda büyük yatırımlar yaptığını ve 

tüm Avrupa’da yaygın bir servis ağı ile hiz-

met verdiğine dikkat çeken Akgün, “Tür-

kiye’deki müşterilerimize de bu alanda 

en iyi şekilde hizmet sunabilmek için tüm 

ülkede servis ağına sahip olmayı hedefle-

dik ve bu hedefimizi gerçekleştirdik. Tüm 

Türkiye genelinde sahip olduğumuz ser-

vis noktasını 32’ye çıkardık. Krone Center, 

yurt çapındaki tüm servis noktalarımıza 

yedek parça teminini sağlayacak” şeklin-

de konuştu. 

TREYLER
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Krone standında düzenlenen ba-

sın toplantısında konuşan Krone 

Trailer International Genel Mü-

dürü Semih Pala, son bir yıldır yüzde yüz 

Krone olarak Türkiye pazarında faaliyet 

gösterdiklerini kaydetti. 

Pala, bir yıllık süreçte yapılanma çalışmala-

rının yanı sıra üretim, satış ve ihracatlarının da 

hızla devam ettiğini belirtti. Pala, Türkiye’de 

kendi ürün gamımız dahilinde (Tenteli, plat-

form, konteyner taşıyıcı, frigorifik) en fazla 

tercih edilen 2’nci treyler markası oldukları-

nı söylerken, “2015’de toplam satışlarımızı 

önceki yıla göre yüzde 37 oranında artırdık. 

2016’nın ilk 3 ayında yurtiçi satışlarımızı ise, 

önceki yılın ilk 3 ay yurtiçi satışlarına oranla 

yüzde 69 oranında yükselttik. Yine yılın ilk 3 

ayında yurtiçi pazarında kendi ürün gamımız 

dahilinde pazar payımızı geçtiğimiz seneye 

göre yüzde 11’den yüzde 22’ye çıkarttık. Ten-

teli ürün grubunda da pazarda 2’nci sıradayız” 

dedi. Pala, bu yıl için hedefledikleri satış ade-

dinin 2 bin olduğunu sözlerine ekledi. 

“Yurtdışı satışlarımızı 
yüzde 82 arttırdık”

İç satış kadar ihracatta da iddialı oldukları-

nı belirten Pala, “Tire’den 3 kıtada 15 ülkeye 

ihracat gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl ağır-

lıklı olarak Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere 

Tire fabrikamızdan ihracatımızı da yüzde 

82 oranında artırma başarısı gösterdik. Ar-

tan satış ve ihracat grafiğimiz, Krone’nin 

Türkiye’ye yatırım yapmakta ne kadar doğru 

bir karar verdiğinin de kanıtıdır. 2016 yılında 

da satışlarımızı yükseltmeye devam etmeyi 

hedefliyoruz. Türkiye’ye ve sektöre verdi-

ğimiz değer ve duyduğumuz güven ile İzmir 

Tire fabrikamızla Türk treyler sektöründe 

uzun vadede yer almak istiyoruz” dedi.  

Krone Almanya Uluslararası Satış Direk-

törü Andreas Völker de, “Türkiye’nin çevre 

ülkelerindeki karmaşa ne durumda olursa 

olsun bizim için Türkiye, aynı önemini koru-

yor. Bizim için Türkiye’nin önemi ticari araç 

pazarındaki diğer ülkelere erişim anlamın-

daki önemi hiç azalmadı” ifadelerini kullan-

dı. Völker, Krone’nin Almanya’da yüzde 27-

28, Avrupa’da ise toplam yüzde 25 pazar 

payına sahip olduğunu söyledi.

Krone Pazar Paylarını Bir Yılda Yüzde 22’ye Çıkarttı



Scania, 320 ve 360 beygir gücün-

deki 9 litrelik, 410 ve 450 beygir 

gücüne sahip 13 litrelik Euro 6 

motorlarında sadece seçici katalitik dö-

nüştürücü (SCR) sistemini kullanıyor. 

2011 yılından itibaren yapılan geliştirme-

ler ile üçüncü nesil motorlarda SCR ile dü-

şük emisyon değerleri sağlanırken Scania 

sahip olduğu yüzde 100 SCR ile bir önceki 

versiyon motorlara kıyasla yüzde 3’e va-

ran yakıt tasarrufu sunuyor. 

Scania R4100D hidrolik retarder, şanzı-

mana entegre edilmiş harici frenleme sis-

temi ile 4100 Nm frenleme tork değerine 

ulaşıyor. Retarder aktif kullanılmadığı du-

rumlarda şanzımandan serbest dönerek 

direnç kayıplarını ortadan kaldırıyor.

Scania’nın İsveç fabrikasında tasarla-

yıp ürettiği ve geliştirmeye devam ettiği 

tam otomatik debriyajlı opticruise sis-

temi ile, yüksek sürüş kabiliyeti ve yakıt 

ekonomisi sunuyor. Scania sahip oldu-

ğu performans modları ile sürücülerin 

konfor ve sürüş kalitesini artırıp aracın 

verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor. Sü-

rücünün kullanım isteğine göre standart, 

ekonomik, güç ve arazi modu seçenekle-

ri ile Scania araçları her koşulda en ideal 

sürüş imkânı sağlıyor.

Scania, 2016 model Euro 6’larında zorlu 
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Ağır yük taşımacılığından uzun yol taşımacılığına kadar 
tüm projelere uygun üçüncü nesil Euro 6’larını, beş yıl önce 
geliştirerek endüstriye öncülük eden markalardan biri olan 
Scania,  bu araçları Türkiye pazarına sunmaya başladı. 

Scania’nın Euro 6 Motorlu 
Araçları Türkiye’de



koşullarda gerçekleştirilen testler sonucu 

sorunsuz çalışan üstün sürüş teknolojileri 

mevcuttur. Şerit takip sistemi (LDW), ge-

lişmiş acil durum frenleme sistemi (AEB), 

hız sabitleme sistemi (ACC) ve filo yöne-

tim sistemi teknolojileri gibi daha birçok 

yeni teknolojiyi Euro 6’larında müşterile-

rine sunuyor.

Scania Hibrit Kamyona
İnovasyon Ödülü

Almanya’da yayınlanan ticari araç der-

gisi Verkehrsrundschau önderliğinde her 

yıl geleneksel olarak dağıtılan geleceğin 

kamyonu yarışmasında Scania hibrit da-

ğıtım kamyonu “2016 Geleceğin Çevreci 

Kamyon İnovasyonu” ödülünü aldı. 

Almanya’nın en prestijli ödülleri ara-

sında gösterilen “2016 Geleceğin Çevreci 

Kamyon İnovasyonu” ödülünü kazanan 

Scania hibrit dağıtım kamyonu iki kilo-

metre boyunca sadece elektrik motoru ile 

ilerliyor. Azami yüklü ağırlığı 18 tona ula-

şan dağıtım kamyonu öncelikli olarak 

gece şehir içinde ses konusunda hassas 

bölgelerde yapılacak dağıtımlarda, depo 

içerisindeki sürüşler ve egzoz gazlarından 

kaçınılması gereken yer altı otoparkların-

da kullanılmak için planlandı. Hibrit kam-

yonun elektrik modlarla ses seviyesi 72 

dB altına iniyor.

Scania dağıtım kamyonundaki elekt-

rik motoru, yüzde 100 biyodizelle çalı-

şan Scania’nın 9 litrelik Euro 6 motoruyla 

kombine ediliyor. Bu sayede CO2 oranı 

yüzde 92 oranında aşağıya çekiliyor. Bu 

modüler güç ünitesi, 174 hp güç ve 1050 

tork üreten elektrik motoruna sahip. 1.2 

kwh’lık bataryası bulunan elektrikli motor, 

içten yanmalı motor ve Scania otomatik 

şanzımanın özel versiyonunun arasında 

duruyor. 
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Mayıs-Haziran 2016  •  31

Scania’nın Türkiye Pazar 
Payı Yüzde 16’ya Çıktı

2016 yılının ilk çeyreğinde glo-

bal pazarlarda satışlarını yüzde 

6 artıran Scania, zayıf giden 

Türkiye pazarında da hızlı büyümesine 

devam ediyor. 

Scania, 2016 yılının ilk çeyreğindeki 

en büyük büyümeyi Türkiye’nin de için-

de olduğu Avrasya pazarında göstere-

rek satışlarını yüzde 130 artırdı. Avrupa 

pazar payı yüzde 17,4, Asya Pazar payı 

yüzde 13 ‘e ulaştı.

Global pazarlara paralel olarak Tür-

kiye pazarındaki satışlarını da arttıran 

Scania, 2016 yılının ilk 5 ayında yüz-

de 16’lik pazar payına ulaştı. 7 bin 319 

adetlik toplam satışın gerçekleştiği ağır 

ticari araç pazarında bin 139 adet ile ilk 

5 ayda Pazar payını en çok artıran marka 

oldu. Scania ithal ağır ticari araç pazarın-

da ise yüzde 40’lık pazar payı ile lider.



Kasa Üstyapı Ticari Araç ve 

Teknolojileri Dergisi olarak 

standımızla yer aldığımız 21-

24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti-

rilen Comvex Ticari Araç, Otobüs ve Te-

darik Sanayi Fuarı’nda lansmanı yapılan 

yeni araçları ve ilk defa sergilenen tek-

nolojileri inceleyerek sayfalarımızda 

yer verdik. 

Comvex İstanbul 5’nci Ticari Araçlar, 

Otobüs ve Tedarik Sanayi Fuarı Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı-

sı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik’in katılımı ile 

açılışı gerçekleştirilen Comvex İstanbul 

Fuarı ilk gününde ulusal ve uluslararası 

etkinlikleri gerçekleştirildi. 

Lansmanların da gerçekleştirildi-

ği fuarda Iveco, Mercedes Benz Türk, 

Ford Otosan, Otokar, Anadolu Isuzu, 

Man, Krone, Fiat, Karsan, Temsa gibi 

firmalar yeni araçlarını sergileme im-

kanı buldular.

Treyler üreticilerinin de katılım gös-

terdiği fuarda Koluman Endüstri, Kro-

Ticari Araç 
Fuarı’nda 
Euro 6’ya 
Geçiş 
Etkisi
21-24 Mayıs 2016 tarihleri 
arasında gerçekleşen 
Comvex Ticari Araç, 
Otobüs ve Tedarik Sanayi 
Fuarı’nda Euro 6’ya geçiş 
sürecinin ağır ticari 
araçları ve teknolojileri 
damgasını vurdu. 

FUAR
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ne, Has Trailer, Öztreyler, Nursan Trey-

ler, Çarsan gibi markalar yer alırken 

Türkiye’nin büyük treyler üreticilerinin 

fuarda olmadığı da dikkat çekti. 

Başta 19 Mayıs Bayram tatilinin hafta 

sonuna uzaması nedeniyle farklı neden-

lerle ziyaretçi sayısındaki düşüşün dikkat 

çektiği fuarda özellikle ticari araç ve trey-

ler endüstrilerine tedarik yapan bazı fir-

ma stantları ise yoğun ilgiyle karşılaştılar.  

Türkiye’nin üstyapı sistemleri alanında-

ki en önemli markalarından Kadesan, hem 

Karadeniz Branda hem de Versus markalı 

üstyapı sistem ve ürünlerini sergiledi. 

Ürettiği ve temsil ettiği markalarla 

fuarın en kalabalık stantlarından birine 

ev sahipliği yapan Nevpa’nın yanı sıra ilk 

defa Türkiye’de üretilen hafif ticari araç 

damperli kasasını sergileyen İtalyan 

Scattolini standı da ilgi gördü.  

Son yıllarda Gema Hızlı Perde ve A 

Kasa ile atılım yapan Gema Makina da 

fuarın ilgi çeken stantlarından biri ola-

rak ürünlerini sergiledi. 

Türkiye’nin olduğu kadar dünyanın 

da önemli ara şanzıman, PTO ve hidrolik 

pompa üreticileri arasında yer alan Koz-

maksan, geniş ürün yelpazesini fuarda 

sergileyerek müşterileriyle bir araya geldi.  

Fuarın lastik üreticisi  katılımcısı olan 

Brisa ise hem ağır ticari araçlara uygun las-

tiklerini sergiledi hem de ticari araç lastik 

kullanıcıları için geliştirilen ve ger geçen yıl 

büyüyen Profleet hizmetlerini tanıttı. 

FUAR
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Fuara hafif ticari araç grubunun 

tüm üyeleri olan Transit, Transit 

Custom, Transit Connect, Transit 

Courier ve Tourneo versiyonları, Yeni Ran-

ger, ve Ford Trucks kamyon ve çekicilerle 

katılan Ford Otosan, oluşturduğu konseptle 

de fuarın en ilgi çekici stantlarından biri oldu. 

Ford Trucks yöneticileri tarafından fuarda 

bir basın çalışanlarıyla bir araya geldi.  Top-

lantıya Ford Trucks Pazarlama Müdürü Arma-

ğan Hazar, Ford Trucks Satış Müdürü Burak 

Hoşgören, Ford Trucks Satış Sonrası Müdürü 

Mustafa Bostancı ve Ford Trucks Pazarlama 

İletişimi Yöneticisi Hande Şengül katıldı.

Ford Trucks Pazarlama Müdürü Arma-

ğan Hazar, toplantıda yaptığı değerlen-

dirmede, Ford Trucks için 2016 yılının çok 

hızlı başladığını söyledi. Bu yıl 150 milyon 

Avro yatırım yaptıkları Yeni Euro 6 Ecotorq 

motorlarını ve Yeni Ford Trucks serisinin 

tanıtımını gerçekleştirdiklerini vurgulayan 

Armağan Hazar, 2016’nın kendileri için çok 

yoğun geçtiğini belirtti.

Yeni Ford Trucks araçlarımızda yüzde 

8.5’luk bir yakıt tasarrufu elde ettiklerini 

kaydeden Hazar, “Euro 6 ile birlikte ağır ti-

cari araç sektöründe kartlar yeniden dağı-

tılıyor. Özellikle de inşaat sektöründe çok 

iddialıyız, liderliği hedefliyoruz. Çekici de ise 

pazar paylarını ciddi oranda artırmayı he-

defliyoruz” açıklamasını yaptı.

Ford Trucks’ın 25 ülkede bayi ağı bulun-

duğunu belirten Hazar, 2020’de bayi ağ-

larını 50 ülkeye çıkarmayı amaçladıklarını 

söyledi. İhracat ile ilgili hedeflerinden de 

bahseden Hazar, “Bizim hedefimiz yurtdışı 

pazarlarda 50 ülkeye kademeli olarak satış 

yapmak. Ana hedefimiz de İnönü Fabrika-

mızda üretilen 3 tanesinden birini ihraç et-

mek. Euro 6 rekabetini yılın ikinci yarısından 

itibaren yaşayacağımızı düşünüyorum. İlk 

4 ay itibarıyla 16 ton üstünde Euro 6’da en 

fazla satış yapan firmayız” dedi.

Ford Trucks Satış Müdürü Burak Hoşgö-

ren de yaptığı açıklamada, Euro 6 satışla-

rında ilk 4 ayın sonunda pazar lideri olduk-

larını söyledi. Özellikle de inşaat serisinde 

önemli blok satışlar gerçekleştirdiklerini 

anlatan Burak Hoşgören, “Yılın devamında 

da benzer şekilde satış yapmak istiyoruz. İlk 

4 ayda inşaat serisinde daha çok satış oldu. 

TİCARİ ARAÇ
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2016 itibariyle Euro 6 normlarına geçişin yaşandığı Türkiye ağır ticari araç 
pazarında ürünlerini yenileyen Ford, fuarda hafif ticariden pick up’a ve ağır 
ticari araçlarına kadar bütün ürünleriyle yer aldı.

Ford Trucks Euro 6 Çekici İle 
Pazar Paylarını Artırmayı Hedefliyor 



Yeni kamyon serilerimizle inşaat serisinde 

olmadığımız bir segmente daha girdik. Her 

Euro geçişinde olduğu gibi Euro 6 geçişi de 

zaman alıyor. Bizim avantajımızı bu geçişi 

araçlarımızı da iyileştirmek amacıyla da kul-

landık” diye açıklama yaptı.

Ford Trucks Satış Sonrası Müdürü Mus-

tafa Bostancı ise yaptığı açıklamada, Tür-

kiye’deki servis yapılanmalarının bu yıl iti-

barıyla bittiğini belirterek yurtdışı servis 

çalışmaları ile ilgili şu bilgiyi verdi: “Yurt-

dışında şu an 17 noktada servis noktamız 

bulunuyor. Bunların eğitimlerine başladık. 

Doğu Avrupa’da 8 yeni servis noktası daha 

açacağız. Toplamda 25 nokta servis hizmeti 

verir hale geleceğiz” dedi.

Ford Avrupa’nın En Çok Satan 
Ticari Araç Markası 

Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Öz-

gür Yücetürk ise yaptığı konuşmada; “Ford 

Otosan olarak ticari araç pazarında süre-

gelen liderliğimizi sene başından bu yana 

da başarıyla devam ettiriyoruz. Şüphesiz, 

bugün burada 50’nci yılını kutladığımız ve 

bugün kendi başına bir marka haline gelen 

Transit modelimiz de bu başarıda önemli 

rol oynuyor. Türkiye’nin Ticari Gücü olarak 

biz büyük başarılara imza atarken, Ford da 

2015 yılında Avrupa’da 1 numaralı ticari 

araç markası oldu. 2012’de 7’nci sıradayken, 

2015’te liderliğe yükseldi. Ford’un Avru-

pa’daki en büyük ticari araç üretim merkezi 

olarak, Türkiye’de ürettiğimiz Courier’den 

Transit’e uzanan geniş ürün portföyümüzle 

Ford’u Avrupa’da ticari araç liderliğine taşı-

mış olduk” dedi.

Ticari araç lideri Ford Otosan’ın en önemli 

değerlerinden birisinin, Ford Otosan Mü-

hendislerinin gerçekleştirdiği Ar-Ge çalış-

maları olduğuna da dikkat çeken Yücetürk 

konuşmasına Ford Otosan’ın ağır ticari mar-

kası Ford Trucks’ın da yüzde 100 Ford Oto-

san Mühendisleri tarafından üretilen mo-

dellerini vurgulayarak şu şekilde devam etti; 

“Türkiye’de ve dünyada büyük bir gururla 

pazara sunduğumuz Ford Trucks ağır ticari 

markamız da, E6 uyumlu yeni Ecotorq motor 

ve Yeni Ford Trucks Serisi ile 2016 senesin-

de atılım yapmaya devam ediyor. Güç, ve-

rimlilik ve teknoloji özellikleriyle öne çıkan 

Yeni Ford Trucks serimiz, kalbinde bulunan 

Ecotorq motor ile birlikte yüzde 100 Ford 

Otosan mühendisliğinin eseri. Türkiye’nin 

Ticari Gücü olarak hem ürünlerimiz hem de 

mühendislik gücümüz ile ağır ticari pazarın-

da da iddiamızı artırıyoruz.”

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford 

Trucks, sergilediği 2016 model inşaat, yol 

ve çekici serisi modelleri ile fuarda dikkatleri 

üzerine topladı. Yeni Ford Trucks Serisi, E6 

uyumlu Yeni Ecotorq motorları ve yeni mar-

ka sloganı ‘Her Yükte Birlikte’ ile en çok ilgi 

çeken model ailelerinden birisi oldu. Fuarda 

Ford Trucks standında 1848T Çekici, 4142D 

İnşaat Kamyonu,  1833 DC ve 3242S HR Yol 

Kamyonları ve İtfaiye Üstyapılı 3542P İnşa-

at Serisi modeli ile sahneye çıktı.
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Ford Trucks Satış Sonrası Müdürü



Iveco Türkiye Genel Müdürü Ro-

berto Camatta yaptığı konuşma-

da, fuarda hafif, orta ve ağır ti-

cari araç segmentindeki Euro 6 araçlarını 

sergilediklerini söyledi. 2013 yılının kam-

yonu seçilen Stralis çekicinin de standla-

rında sergilendiğini anımsatan Camatta, 

“Eurocargo’da olduğu gibi Stralis’te de SCR 

sistemini kullanıyoruz. Fuarda SCR siste-

mini kullanana tek markayız. Bizim araçla-

rımızda EGR yok, sadece SCR var” dedi. 

İki ayrı modeli 100E19 ve 150E21 ile 

fuarda yerini alan Eurocargo, şehiriçi taşı-

macılıkta insana ve çevreye yönelik duyar-

lılığı ile öne çıkıyor. Yenilenmiş tasarımı ve 

işlevselliği ile Daily ve Eurocargo’nun şık 

çizgilerini koruyan Yeni Eurocargo; motor, 

güvenlik, konfor, düşük maliyet ve çevre-

sel sürdürülebilirlik konusunda büyük ye-

nilikler sunuyor.

Yeni Eurocargo aynı zamanda egzoz gaz-

ları için tekil after-treatment; pasif dizel 

partikül filtresiyle (DPF) HI-SCR sistemini 

kullanan tek Euro 6’lı araç olma özelliğine 

sahip. HI-SCR sistemi, egzoz gazının resir-

küle edilmesi yerine temiz havanın alınması 

prensibiyle yanma sürecini değiştirmeyen 

yegâne salınım kontrol çözümü sunuyor. 

Daily 3 Farklı Versiyonu İle 
Sahne Aldı

Iveco, hafif ticari araç segmentinde 

ise “2015 Uluslararası Yılın Vanı” seçilen 

Daily’nin üç farklı versiyonunu fuar ziya-

retçileri ile buluşturdu. Sergilenen model-

ler arasında 35C15 H1 şasi kabin (10-19 

metreküp aralığında mevcut), 19,6 metre-

küplük kargo hacmine sahip 70C15 ve ay-
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Iveco, Comvex’te 2016 Yılın Kamyonu ödülünü alan 
Yeni Eurocargo, ‘2015 Uluslararası Yılın Vanı’ Daily, 
‘2013 Yılın Kamyonu’ Stralis ve Astra HD9 inşaat 
kamyonunu sergiledi. 

Roberto Camatta
Iveco Türkiye Genel Müdürü

Tansu Giz
Iveco Pazarlama ve 
Üründen Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı

Iveco Ödüllü Araçlarını Sergiledi 



rıcalıklı 8 ileri otomatik vitesiyle öne çıkan 

16 metreküplük yeni Daily Hi-Matic panel 

van yer aldı. Yeni Daily panel van yüksek 

standartlarda esneklik, verimlilik ve yakıt 

ekonomisi sunarken yolculuk konforunu 

da üst düzeyde tutuyor. Yeni vites kutusu, 

ergonomik vites topuzu ile bir yandan yük-

sek sürüş keyfi sağlarken diğer yandan da 

sürücünün trafik ve sürüş koşullarına dik-

katinin artmasını sağlıyor. Hi-Matic otoma-

tik vites, ivme ihtiyacında 200 milisaniye-

den kısa bir süre içerisinde kusursuz vites 

değişimi yapabiliyor.

Iveco Eurocargo 
Türkiye Pazarında

Iveco’nun orta segmentte yer alan ve 

her dönem başarılı olmuş olan ürünü Euro-

cargo tamamen yenilendi. Avrupa’da orta 

segmentte satılan her dört araçtan birinin 

Eurocargo olduğunu aktaran Iveco Pazar-

lama ve Üründen Sorumlu Genel Müdür 

Yardımcısı Tansu Giz, bu aracın 2016 Yılının 

Kamyonu ödülü aldığını da vurguladı. 

Daha önce olduğu gibi Eurocargo’yu 10, 

12, 15, 16 ve 18 tonlarda sunduklarını ve ilk 

defa Comvex fuarında hedef kitlenin kar-

şısına çıkardıklarını açıklayarak sözlerine 

devam etti: “Fuarda kapalı kasaya sahip 10 

tonluk Eurocargo ve 15 tonluk kasasız mo-

dellerimizi sergiledik. Euro 6’ya geçişle bir-

likte motor güçlerimizde de artış sağladık. 

Daha 10 tonluk aracımız 180 beygir gücü-

ne sahipti bunu yakıt tüketiminde artma 

olmadan 190 beygir gücüne çıkardık. Diğer 

motor güçlerinde de 10’ar birimlik artış su-

nuyoruz.  Ayrıca Iveco olarak bütün Euro 6 

kamyon grubunda SCR sistemini kullanı-

yoruz. Diğer markalardan farklı olarak SCR 

sistemini kamyonlarda aktif dejenerasyon 

yapmaya gerek yok. Dizel partikül filtresi 

bütün araçlarda var. Bu filtre normal ola-

rak zamanla tıkanabiliyor. SCR’li araç bunu 

yoldayken temizleyebiliyor. Ancak SCR sis-

temi yerine EGR’yi kullanan araçların uyarı 

verdiği zaman sürücünün aracı güvenli bir 

yere çekip aktif rejenerasyon düğmesine 

basıp tıkanan DPF filtresinin temizlenme-

sini sağlaması gerekiyor. 

Aracın kullanımına göre değişen bu iş-

lem ihtiyacı uzun yolda yüksek devirde 

çalışan araçlarda daha az gerekirken; şe-

hir içinde düşük devirle çalışan araçlarda 

çok daha sık tekrarlanması gerekiyor. Bu 

işlemi şehir içinde beton zeminde belirli 

şartlar altında yapmak her zaman mümkün 

olamayabilir. SCR’li sistemde bu işlem için 

gereksiz zaman ve yakıt harcamaya gerek 

kalmıyor. Euro 6’de SCR sistemyle iddia-

lıyız. Ancak her norm artışında motorlar 

yakıta daha hassas hale geliyorlar. Bu ko-

nuda kullanıcıların da araçlarında üretici 

firmaların önerdiği yakıt kalitesine uyma-

ları lazım.”

“Şehrin Sevdiği Kamyon”
Eurocargo’yu “ Şehrin sevdiği kamyon” 

sloganıyla tanıttıklarını açıklayan Giz, bu 

sloganı kullanma nedenlerini bir tanesinin 

şehir içinde aktif rejenerasyona ihtiyaç 

duymaması diğerinin ise motorlarının nis-

peten sessiz olması olarak gösterdi. 

Dağıtım aracı olarak kullanılmasının 

yanı sıra çöp kamyonu olarak da talep gö-

ren Eurocargo’nun 18 ve 15 tonlarda kısa 

dingil mesafesi ve dar alanlarda yüksek 

manevra kabiliyetiyle ve düşük yakıt tü-

ketimiyle tercih edildiğini ifade eden Giz, 

araçların kullanım alanıyla ilgili şunları 

söyledi: “16 ton araçlarımıza dingil atıldığı 

zaman daha uzun yol kamyonu olarak kul-

lanılabiliyor. 15 ton 4x2 olarak da kullanı-

labiliyor. 12 ton aracımız gerek şehir içi ge-

rekse de uzun yolda kullanılabiliyor. 10 ton 

aracımız da şehir dışı kullanımında konfor 

sunuyor. Araçlarımızın kabin konforu süs-

pansiyonu ve ses izolasyonu konusunda 

iddialıyız. Eurocargo ile orta segmentte 

iyi bir pazar payına sahibiz ve yeni modeli-

mizle de bunu korumayı hedefliyoruz. Bil-

diğiniz gibi 2016 yılından itibaren A-EBS 

ve şerit takip sistemi gibi teknolojiler de 

standart hale getirildi. 
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Türkiye ticari araç sektörünü bir 

araya getiren Comvex Fuarı’na 

36 farklı yeni model kamyon 

ve otobüsüyle katılan ve tüm bir holü 

kapsayan fuar standında şirket, son dö-

nemde satışa sunduğu yeni otobüslerini 

ve lansmanını Comvex Fuarı’nda yaptığı 

yeni kamyonlarını müşterilerine tanıt-

tı. Mercedes-Benz Türk Euro 6 normu-

na uygun yeni Travego otobüslerini ve 

Tourismo, Intouro ve Setra modellerini 

sergiledi. 

Ortak özellikleri Euro 6 normlarına uy-

gunluk olan bu araçlar,  tasarımdan, gü-

venlik sistemlerine  ve konfor ögelerine 

kadar tüm ayrıntılarında yeniden gelişti-

rildi.  Müşterilerinin farklı beklentilerini 

ve ihtiyaçlarını her zaman ön planda tu-

tan  Mercedes-Benz Türk, farklı amaçla-

ra hitap eden 26 adet Actros, Arocs, Ate-

go, Unimog ve Econic model  kamyonu 

ve 10 adet Travego, Tourismo, Setra ve 

Intouro otobüsü ilk kez bir arada müşte-

rilerine sundu.

 Şirket fuarda ayrıca, ürünlerinin yanı 

sıra araçlarının büyük bir kısmında yer alan 

Euro 6 normuna uygun OM 471 motorunu 

da tanıttı. 

Yeni Actros, Yeni Arocs, Yeni Atego
Türkiye kamyon pazarının 14 yıldır ara-

lıksız lideri Mercedes-Benz Türk, 2016 yılı 

itibariyle kamyon ve çekici ürün gamını 

yeniledi. Efsanevi Actros, Axor, Atego üç-

lüsünde mevcut olan çekici, nakliye, in-

şaat ve dağıtım araçlarının yerine Euro 6 

dünyasında yepyeni ürünler geliştirildi. 

Mercedes-Benz’in kullanıcılara ihtiyaçları-

na uygun modelleri daha kolaylıkla seçme 

imkanı tanıyan yeni sınıflandırmasında 

uzun yol ve nakliye araçları Actros, inşaat 

araçları Arocs, şehiriçi dağıtım araçları ise 

Atego çatısı altında toplandı. Mercedes-
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Mercedes-Benz Türk, Euro 6’ya geçişle birlikte 
yenileyerek Aksaray fabrikasında üretimine başladığı 
kamyon serisini ve otobüslerini Comvex’te 8 bin 
metrekarelik standında tanıttı.  

Mercedes’in Yeni 
Kamyon Serisi Piyasada



Benz Türk, Comvex Fuarı’nda tanıttığı Euro 

6 motorlu yeni Actros, Arocs ve Atego 

araçlarını fuarla birlikte satışa sunuyor. 

İç ve dış tasarımlarının değişmesiyle ve 

yeni kabin çeşitlerinin artmasıyla üstün 

kabin konforu sağlayan, Euro 6 motorlara 

sahip yeni kamyon ve çekiciler, Euro 5 mo-

torlara nazaran daha az yakıt tüketimi ve 

yüzde 20 daha uzun motor ömrünü bera-

berinde getiriyor. 

Yeni motorlar OM 470, OM 471, OM 934 

ve OM 936, 120 bin km’ye çıkan bakım ara-

lıkları ve buna bağlı olarak  yüzde 20 ora-

nında düşen bakım maliyetinin yanı sıra 

aracın performansını da yükseltiyor.

Actros’la Standartlar Yükseldi 

Actros araçlarda kanuni zorunluluklara 

uygun olarak Aktif Fren Asistanı (ABA), 

Şerit Takip Asistanı (LDWS), ESP’ye ilave 

olarak, Yorgunluk Algılama Asistanı, yo-

kuşta geri kaymayı önleyen Hill Holder ve 

nakliyede hava süspansiyonlu arka aks 

özellikleri yer alıyor. Actros’ların tamamen 

yenilenen kabin tasarımları, sürücüye be-

lirgin ölçüde daha fazla alan bırakıyor. Daha 

konforlu koltuklar, daha geniş yataklar, çok 

işlevli direksiyon simidi, tüm modellerde 

standart klima ve Mercedes PowerShift 3 

şanzıman ile araçların sürüş konforu mak-

simuma çıkarılıyor. 

Mercedes-Benz’in Actros araçlarında 

Euro 5’te 300 mm olan motor tüneli yük-

sekliği 170 mm’ye çekilerek kabin iç me-

kanı ferahlatıldı. Ayrıca tüm modellerde 3 

kademeli ve güçlendirilmiş yeni motor fre-

ni ve hız sabitleyici (cruise control) özelliği 

standart olarak mevcut. 

Zorlu Koşulların Aracı Arocs 
Artık Türkiye’de Üretiliyor

Off-road alanlarda kullanım için geliş-

tirilen Arocs modelleri, 120 yıllık tecrübe 

ile en zorlu koşullarda çalışmaya uygun 

olarak tasarlandı. Beton mikserinden dam-

perli kamyona, çekicilerden beton pom-

pasına uzanan geniş ürün yelpazesine 

sahip Arocs serisinin tüm mikser ve pompa 

araçlarında otomatik şanzıman bulunuyor. 

Pompa araçlarında bunun yanı sıra yüksek 

tork çıkışlı özel PTO (NMW PTO) ve uygula-

maya özel kabin standart olarak sunuluyor. 

Hafriyat uygulamalarına özel, geliştirmesi 

büyük oranda Türkiye’de gerçekleştirilen, 

8x2 araç konfigürasyonuna sahip yeni bir 

araç portföye eklendi. Bu özellikleriyle 

Mercedes-Benz inşaat araçları zorlu inşaat 

koşullarına uygun olarak; kullanıma göre 

özelleştirildi. Arocs, daha yüksek mukave-

metli şasisi, aynı zamanda 50 mm aralık-

larla delikli profile sahip olup bu özelliğiyle 

üstyapı montajı için kolay ve esnek çözüm-

ler sunuyor. 

Yeni Atego İki Motor Gücü 
ve Aks Mesafesine Sahip 

Euro 6 motorlu  Yeni Atego ürünlerde 

opsiyonel olarak PowerShift 3 şanzıman 

uygulanabiliyor. Bu sayede araç daha da 

ekonomik ve konforlu hale geliyor. Yeni 

Atego kamyonlarda ESP ve Şerit Takip 

Asistanı ile sürüş güvenliği arttırılıyor.
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Dünya genelinde yaklaşık 9 mil-

yon ton üretimle sektör devi olan 

SSAB, firmaların markalaşarak bü-

yümesine olanak sağlayan marka program-

ları ile fark yaratıyor. SSAB ürünleri Hardox 

ve Strenx’in son kullanıcılara pazarlanması 

alanında paydaşlara birçok destek sunan 

marka programları, daha güçlü ve daha ha-

fif ürün üretebilen üye şirketler arasında 

rekabet sahası yaratıyor. 

Başarılı bir süreçle ilerleyerek Türkiye’de 

ve dünyada birçok üyeye ulaşan Hardox In 

My Body, Türkiye ağını Trabzon’da sektö-

rünün en büyükleri arasında yer alan Yıl-

dızlar Damper ile genişletti. Yıldızlar Dam-

per tesislerinde gerçekleştirilen törende 

sertifikasını alan firma sahibi Musa Yıldız 

SSAB markası ile birçok alanda fark yarat-

tıklarının altını çizdi. SSAB Türkiye Genel 

Müdürü Lemi Özden, SSAB Bölge Satış 

Müdürü Halim Karaoğlan ve SSAB Teknik 

Müdürü Burak Beşler’in katılımıyla gerçek-

leşen törende Yıldız, “1985 yılında küçük 

bir dükkan ve iki işçi ile yola çıktık. Bugün 

profesyonel kadromuz ve son teknoloji 

makine parkımızla faaliyetlerimizi sürdü-

rüyoruz. Başarı hikayemizi doğru partnerle 

güçlü işbirlikleri kurmaya borçluyuz. SSAB 

firması da bunlardan biri… SSAB ürünleri 

makinelerimize ilave değer katıyor, aynı 

zamanda desteklerini her zaman arka-

mızda hissediyoruz. İşbirliğimiz Hardox In 

My Body programına katılımımızla birlikte 

daha da güçlenecektir” şeklinde konuştu.  

Teknikten Eğitime 
Her Alanda Destek 

Malzeme seçimi ile üretim yönteminin 

SSAB tarafından sertifikalandırılması do-

layısıyla üyelere öncelikli destek sunan 

programlar, teknik geliştirme desteği, uz-

man desteği, networking ve eğitim deste-

ği, pazarlama & reklam desteği gibi artılar 

sağlıyor. Program dahilinde Hardox In  My 

Body ve My Inner Strenx logosunun üyenin 

üretmiş olduğu araçlarda görünür halde 

yerleştirilmesi, ürünün Hardox veya Strenx 

çeliği kullanılarak daha hafif ve güçlü olmak 

üzere optimize edildiğini ifade ediyor. Aynı 

zamanda programa üye olan ortakların 

tüketicilerine güçlü bir marka ile yan yana 

durabilme prestiji de sağlayan marka prog-

ramları, ürünün etkili pazarlanması sağlar-

ken, satış sonrası hizmetlerde de daha yük-

sek bir etkileşimi mümkün kılıyor. 

Üye Firmalar, 
Programa Dahil Olurken 

Detaylı Bir Elemeden Geçiriliyor
Üyelerin zor bir süreçten geçerek prog-

rama dahil olmalarını sağlayan SSAB marka 

programları sürekli denetimleri de berabe-

rinde getiriyor. Strenx veya Hardox satış-

larına ve teknik değerlendirmelerine göre 

belirlenen üyeler, bu aşamanın ardından 

marka programı operasyon kurulu tarafın-

dan yetkilendiriliyor. Üyelik kriteri olarak 

üyenin bir ekipman üreticisi olmasının yanı 

sıra uygulamanın yapısının büyük oranda 

Hardox veya Strenx çeliği ile oluşturulması 

şartı aranıyor.

Yıldızlar Damper Artık Ürünlerine 
Hardox In My Body Damgası Vuracak
‘Güçlü marka, güçlü iş ortakları’ vizyonuyla yerel paydaşlar oluşturan 
SSAB’nin Hardox’a özel geliştirdiği Hardox In My Body programı, yeni üyesi 
Yıldızlar Damper ile Karadeniz bölgesinde ağını güçlendiriyor. 
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Otokar, ticari araç sektöründeki 

yeni ürün ve teknolojilerin ilk kez 

görücüye çıktığı Comvex İstanbul 

2016’ya geniş ürün yelpazesi ile katıldı. Euro 

6 motorlu otobüslerini ziyaretçilerle buluş-

turan Otokar, fuarda otobüsün yanı sıra, se-

mi-treyler ve hafif kamyon segmentlerinde 

yer alan 15 aracını sergiledi. Türkiye’nin ilk 

trene yüklenebilir frigorifik semi treyleri 

Huckepack Iceliner, Türkiye’nin ilk elektrikli 

otobüsü Doruk Electra fuarın gözde araçları 

arasında yer aldı

Otokar standında gerçekleşen basın 

toplantısında konuşan Otokar Genel Mü-

dür Yardımcısı Basri Akgül, otomotiv tek-

nolojisinde öncü olduklarını ve son 10 

yılda Ar-Ge’ye 310 milyon TL ayırdıklarınjı 

açıkladı. Türkiye’nin ilk şehirlerarası otobü-

sünü; ilk ADR’li tankerini, ilk hibrit otobü-

sünü, ilk elektrikli otobüsünü yaptıklarını 

kaydeden Akgül, 2.85 santim iç yüksekliği 

ile frigorifik treylerde Code XL ve Hucke-

pack sertifikasına sahip Türkiye’nin ilk üre-

ticisi olduklarını vurguladı. 

Türkiye otobüs pazarının 6 yıldır lideri 

olan Otokar, otobüs için ayırdığı alanda şe-

hir içi ve servis/turizm segmentine hitap 

eden yeni Euro 6 motorlu otobüslerinin yanı 

sıra, 2012 yılında geliştirdiği Türkiye’nin ilk 

elektrikli otobüsü Doruk Electra’yı ziyaret-

çilerin beğenisine sundu. Geçtiğimiz gün-

lerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 

ESHOT (Elektrik Su Havagazı Otobüs ve 

Troleybüs) Genel Müdürlüğü’nün 100 adet 

körüklü otobüs alımı ihalesini kazanan Oto-

kar, yeni KENT LF Körüklü otobüsünü de 

Comvex’te sergiledi.

Treyler alanında Türkiye’nin ilk hucke-

pack frigorifik semi-treylerini ziyaretçi-

lerle buluşturan Otokar, lojistik sektörüne 

yönelik olarak geliştirdiği ADR’li tanker ve 

platfom semi-treyler araçlarını da fuarda 

sergiliyor. Otokar standında ayrıca düşük 

yakıt tüketimi, güçlü motor gücü ile dikkat 

çeken 8,5 tonluk Otokar Atlas kamyonları 

da yerini alıyor.

Otokar ‘Huckepack Iceliner’ı 
İlk Kez Sergiledi

Otokar, Türk otomotiv sanayisinin gövde gösterisi yaptığı Comvex İstanbul 
2016’da Euro 6 motorlu yeni otobüslerini ve Türkiye’nin ilk trene yüklenebilir 

frigorifik semi treyleri Huckepack Iceliner ve Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü 
Doruk Electra Otokar standında ziyaretçilerle buluştu.

Basri Akgül
Otokar Genel Müdür Yardımcısı



Fuarda Anadolu Isuzu standında 

bir basın toplantısı düzenlendi. 

Basın toplantısında bir konuşma 

yapan Anadolu Isuzu Pazarlama ve Sa-

tış Direktörü Fatih Tamay şunları söyle-

di: “Türkiye ticari araç konusunda önde 

gelen ülkelerinden biri. Otobüste Avrupa 

birincisiyiz, kamyonda Avrupa ikincisiyiz. 

Ticari araçların önemi günden güne daha 

iyi artıyor. Isuzu bu yıl 100 yaşında. 1916 

yılında gemi inşa işi ile yola çıkan Isuzu, 

Japonya’nın ilk otomobilini üreten, ilk dizel 

motorunu üreten firma. Yaklaşık 20 milyo-

nunun üzerinde dizel motoru satan bir fir-

ma. 1980’li yıllardan itibaren otomobilden 

ayrılıp, ticari araçlara ağırlık vermeye başlı-

yor. Türkiye’de ise 32 yıldır birlikte üretim 

yapıyoruz” dedi.

2015’te Türkiye kamyon pazarının yüz-

de yüzde 20 büyüdüğünü belirten Tamay, 

“Anadolu Isuzu olarak biz kamyonda yüzde 

29.5 büyüdük. Türkiye kamyonet pazarı 

yüzde 59 büyüdü. Anadolu Isuzu yüzde 72 

büyüdü. Türkiye midibüs pazarı yüzde 30 

büyüdü. Isuzu olarak biz midibüs pazarında 

yüzde 39.5 büyüdük. Türkiye otobüs paza-

rı yüzde 60 büyüdü. Isuzu olarak biz yüzde 

630 büyüdük. Bu yıl geçen yıl gibi önemli 

bir büyüme beklenmiyordu. Euro 6 geçişi 

var. Bunun getireceği dezavantajlar getiri-

yor. Euro 6 dışında şerit takip sistemi gibi 

regülasyonlar geldi. İlk 4 ayda pazarda bir 

daralma var. Anadolu Isuzu olarak pazar-

daki daralmadan daha az daralma yaşadık. 

İkinci 8 ayda ilk 4 aydan daha az daralma 

yaşanacağını düşünüyoruz. Bu yıl sonu ge-

çen yıla benzer büyüklükte bir pazar öngö-

rüyoruz” diye konuştu.

Euro 6 motorlu 
N Serisi Kamyon

Anadolu Isuzu standında yeni jeneras-

yon Euro 6 motorlu N Serisi kamyonları 

ilk kez Comvex Fuarında sergilendi. 15 ton 

segmentine yeni bir soluk getiren Tora, 

N-serisi kamyonların 6.5-16 ton segmen-

tinde pazar lideri olmasında büyük rolü 

olan NPR 3D ve NPR 10 Long kamyonlar ve 

sepetli vinç ekipmanı ile Isuzu NLR kamyo-

net ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 

Transanatolia’nin Ödüllü 
D-Max’i İlgi Çekti

Anadolu Isuzu standının en çok ilgi 

çeken modeli geçen sene 6’ıncı kez dü-

zenlenen ve Türkiye’nin Dakar’ı olarak 

anılan Transanatolia rallisinden 2 ödül ile 

dönen Isuzu D-Max Transanatolia yarış 

aracı oldu. 2015 yılında İngiltere’de ikinci 

kez yılın pick-up’ı seçilen ve Romanya’dan 

Avustralya’ya dünyanın dört bir köşesin-

de ödüller alan Isuzu D-Max, Türkiye’de 

de önemli bir başarıya imza attı.Isuzu 

D-Max, 2015 yılında katıldığı Transa-

natolia rallisinde 4x4 Genel Klasmanda 

“Üçüncülük, Dizel araçlar klasmanında ise 

“Birincilik” ödülnü kazandı. Anadolu Isu-

zu, Comvex fuarında Transanatolia rallisi-

ni kazanan araç dışında, altın renkli Isuzu 

D-Max Off-road ile Isuzu D-Max V Cross 

modellerini sergiledi.

Isuzu Euro 6 Motorlu 
N Serisi İlk Defa Sergilendi
100. yılını kutlayan Isuzu fuarda orta ölçekli kamyonlarını, 
D-Max pick uplarını ve sehir içi ve servis/turizm 
taşımacılığına yönelik otobüslerini sergiledi. 
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BRF’den 
Türkiye’nin 
İlk Kayar 
Perdeli 
Frigorifik 
Treyleri
Hatay’da üretim yapan ve 
2015 yılının son aylarında 
TREDER üyesi olan BRF 
Treyler Türkiye’de ilk defa 
üretilen kayar perdeli frigo-
rifik treylerini tanıttı. 

ATP mevzuatına uygun FRC ve 

HACCP sertifikalı treyler üreten BRF 

Treyler, standart frigorifik treyler 

dışında; double deck frigorifik treyler, et 

kancalı frigorifik treyler, frigorifik kamyon 

kasası üretiyor. BRF Trailer ürün grubuna 

kayar perdeli frigorifik treyleri de ekledi. 

Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan 

araçla ilgili olarak BRF Treyler Genel Müdür 

Yardımcısı Hasan Ramazan bilgi verdi: “Daha 

öncede frigorifik ürünler için yandan yükle-

melere uygun nasıl bir ürün geliştirebiliriz 

diye araştırıyorduk. Üç alternatifimiz vardı. 

Birinci alternatifimiz; ürettiğimiz kayar per-

deli idi. İkincisi yan paneli üçe bölerek üç ka-

pılı yaparak donmuş ürünleri taşımak. Üçün-

cüsü de paneli ikiye ayırıp sürgülü yapmaktı.” 

Hızlı Taşıma  
Operasyonlarına Uygun

Kayar perdeli frigorifik treylerin + 4 

ile + 18 derecede taşınacak, ilaç sebze, 

meyve taşımlarında kullanılabileceğini 

belirten Hasan Ramazan, treylerin FNA 

ATP belgeli olacağını kaydederek şunları 

söyledi: “Bu aracın avantajı yakın taşıma-

lara ve hızlı yükleme boşaltma uygun ol-

ması. Örneğin tarlalardan depolara taşıma 

yapılabilir. Kayar perdeli frigorifik treyler 

şu anda Almanya’da üretilmediğini ancak 

İngiltere’de üretilebiliyor. Hasan Rama-

zan, brandanın özel üretim olduğunu ve 

dış tabakanın 1000 gr metrekare, iç ta-

bakanın ise 450 gr metrekare, olduğunu 

toplam kalınlığın ise, 6 - 6,5 mm olduğu 

bilgisini verdi. Brandanın izolasyonu sağ-

lamak için alüminyum folyolu kullandıkla-

rını kaydeden Ramazan, brandanın şasi ile 

birleştiği yeri plastik kauçuktan yapıkları-

nı söyledi.

“BRF olarak şansımız müşteri ihtiyacını 

çok işi bir şekilde görmek ve tek bir sipariş 

de olsa üretiyor olmak. Standart dışı üre-

timle daha çok ilgileniyoruz. Orta ölçekli 

olmanın avantajını kullanıyoruz.” diyen 

Ramazan, fuarda yeni bir araçlarını daha 

sergilediklerini bu frigorifik treylerin 2.94 

metre iç yüksekliği olduğunu ve 66 palet 

taşıdığını söyledi. 

Treylerin en önemli özelliğinin 22,5 

jantlı lastiklerle bu yüksekliği sağlama-

ları olduğunu aktaran Ramazan, Rusya 

krizinin kendilerini çok etkilediğini, bu 

sezonun bittiğini ve gelecek sezon için 

nakliyecinin yatırım kararı almasını bekle-

yeceklerini söyledi.   



Fuarın büyük stantlarından birisi-

ne sahip olan MAN, Euro 6 motora 

sahip araçlarını ve yeni nesil oto-

büslerini tanıttı. 

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 

Genel Müdürü Kazım Tuncay Bekiroğlu 

yaptığı konuşmada, “İlk Dizel motorun ica-

dına ev sahipliği yapan ve patentine sahip 

olan MAN, üretim ve mühendislik alanın-

da çeyrek bin yılı aşmış tecrübesi ve bilgi 

birikimi ile ürettiği yüksek nitelikli araç-

ların yanı sıra geliştirdiği ileri ve yenilikçi 

teknoloji ile de öncülük yapmaya devam 

ediyor. Bu nedenle Türkiye ticari araç-

lar sektörünün bu önemli buluşmasında, 

öncelikle kamyon ve çekicilerimiz olmak 

üzere araçlarımızla birlikte, teknolojimizle 

de yer aldık. Burada, müşterilerimizin hiz-

metine sunduğumuz, sektöre katkı sağla-

dığımız HydroDrive Pritarder gibi yenilikçi 

ve efektif teknolojilerimizi de tanıtıyoruz. 

Bununla birlikte MAN’ın Euro 6 sistemi, 

gerçekten de ileri ve akılcı bir teknoloji 

içeriyor. Sürdürülebilirlik standartlarını, 

yakıt tasarrufu sağlayarak sağlayabilen 

bir sistem. Dolayısıyla Euro 6 ile MAN tek-

nolojisi, artık çok daha net bir şekilde kı-

yaslanabilecek ve daha da öne çıkacaktır“ 

açıklamasında bulundu. 

Her koşulda yüksek performans sunan 

üstün nitelikleri ile kabul görmüş TGX ve 

TGS serisi yeni nesil kamyon ve çekicileri 

sergilediklerini belirten MAN Kamyon ve 

Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktö-

rü Serkan Sara da, “Euro 5 ile EfficientLine 

serisini Türkiye ile tanıştırdık. Efficient-

Line sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da 

da çok tutuldu, sektörüne öncülük yaptı. 

Bu araçlarımız, zaten pazarın en az yakan 

araçlarıydı. Şimdi ise Euro 6 ile ise Effici-

entLine 2’yi, rakipsiz avantajlarıyla birlik-

te Türkiye’ye sunuyoruz. EfficientLine 2, 

zaten pazarda en az yakan önceki nesile 

göre yüzde 6,5 daha fazla yakıt tasarrufu 

sunuyor. Böylece MAN’ın Euro 6 teknolojisi 

ve EfficientLine 2, sunduğu avantajları çok 

daha uç noktalara taşıyor“ dedi. 

MAN Euro 6 Teknolojisi 
İle Tasarruf Vaat Ediyor
MAN standında, TGS ve TGX serisi kamyonlarının yeni 
nesil Lion’s Coach 2+1 VIP ile Neoplan Tourliner otobüsleri 
ve başta Euro 6, D38 Motor, HydroDrive, Pritarder gibi 
teknolojiler de sergilendi.
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Fuarın ilk günü Karsan standında 

gerçekleştirilen basın toplantı-

sında konuşan Karsan Pazarla-

ma Genel Müdürü Muzaffer Arpacıoğlu; 

ulaştığı yüzde 37’lik pazar payı ile bugün 

Türkiye’nin en çok tercih edilen minibüs 

modellerinden biri olan Jest’in 4 bininci 

aracını Pendik-Kadıköy hattında çalışan 

Tayfun Yazıcı’ya teslim etmekten gurur 

duyduklarını söyledi. Tören Jest müşterisi-

ne verilen temsili anahtarla yapılan fotoğ-

raf çekimi ve Jest şeklindeki pasta kesimi-

nin ardından son buldu.

Toplantıda yaptığı konuşmada 2016’nın 

Karsan’ın 50’nci kuruluş yıl dönümü oldu-

ğuna dikkat çeken Genel Müdür Arpacıoğ-

lu; “Türkiye’de ulaşımda kentsel dönüşü-

mü başlatan; tasarlayıp ürettiği araçlarla 

dünya markalarıyla rekabet eden; ticari 

araç üretiminde dünyanın en büyük mar-

kalarının güvenini kazanan Karsan; 50. 

yılında geçen gurur dolu 50 yılın yanı sıra; 

bugününü de kutluyor ve başarı dolu bir 

geleceği müjdeliyor. Bin 200’ün üzerinde 

Karsan çalışanı ve 250 kişilik Ar-Ge per-

sonelimizin emeği ve katkıları ile bugü-

ne kadar 275 binin üzerinde araç üretimi 

gerçekleştirdik. Kararlılıkla geçen 50 yılın 

ardından ulaşımda Türkiye’nin markası 

olmanın gururu ile insan hayatına, tekno-

lojiye ve çevreye “artı değer” katmaya de-

vam ediyoruz. Hem de 1966 yılındaki o ilk 

heyecanımızla” dedi. 

Arpacıoğlu; Karsan ürünlerinin, mevcut 

araç veya platformlardan türetilerek değil, 

amacına uygun olarak müşteri beklentile-

rine göre, uygun teknoloji, inovasyonlar ve 

Hexagon Studio ile yürütülen uzun soluklu 

Ar-Ge çalışmaları neticesinde hayata geçi-

rildiğini de vurguladı.

3 Markanın Ticarileri 
Karsan Çatısı Altında
50’nci yılını kutlayan Karsan standında İtalyan Otobüs Endüstrisi (IIA-Industria Italiana 
Autobus) lisansıyla Karsan fabrikalarında üretilen 12 metre dizel Euro 6 Citymood, Jest 
minibüs, Atak otobüs, 8 metrelik Star, Hyundai H350 Serisinin 12.8 metreküp hacimli 
panelvanı, ve farklı modellerdeki versiyonları sergilendi.



Göteborg’da faaliyet gösteren 

Volvo Demo Merkezi’nde gerçek-

leştirilen tanıtım ve test sürüşle-

rinde karınca vitesli I-Shift şanzıman, art-

tırılmış ön aks yükleri, kampanalı frenler 

için Elektronik Fren Sistemi (EBS), FMX 

modelleri için tahrikli ön aks kombinasyo-

nu ile arka havalı süspansiyonu, çift aks 

için Volvo Dinamik Direksiyon, Türkiye’de 

geçen yıl üçüncü havalimanı projesinde 

de kullanılmaya başlanan 5 dingilli inşaat 

kamyonu gibi teknolojileri ve bu teknoloji-

lerle donatılmış araçlarını tanıttı. 

Volvo Otomatik Çekiş Kontrolü
Tahrikli ön aksa sahip Volvo FMX için 

bir standart haline gelen Volvo Otomatik 

Çekiş Kontrolü, Volvo İş Makinaları tara-

fından belden kırma kaya kamyonlarda 

kullanılıyor.  

Sistem, tekerlek çekişini denetleyen 

ve kontrol eden tekerlek hız sensörlerine 

bağlı bir yazılımdan oluşuyor. Güç, arka te-

kerlekler kaymaya başladığında kamyonun 

tork veya hız kaybetmeyeceği şekilde oto-

matik olarak ön tekerleklere aktarılıyor. 

Çift Ön Aks İçin 
Volvo Dinamik Direksiyon

Volvo Dinamik Direksiyon, artık inşaat 

operasyonlarında yaygın bir konfigüras-

yon olan çift ön akslı kamyonlar için de 

mevcut. Genellikle ağır yük veya üstyapı 

taşıyan bu kamyonlarda Volvo Dinamik Di-

reksiyonun sağladığı avantajlar, sürücüler 

tarafından kolayca fark edilebiliyor. 

Arttırılmış Ön Aks 
Yükleri-Çift Ön Aksları

Volvo’nun çift ön akslı ağır hizmet kam-

yonları maksimum teknik kapasiteyi 18 

tondan 20 tona çıkarıyor. Özellikle inşaat 

operasyonlarında ağır malzemeler taşır-

ken ekstra yük kapasitesi önem kazanıyor. 

Tahrikli Ön Aks Kombinasyonu 
İle Arka Havalı Süspansiyon

Volvo FMX serisinde tahrikli ön aks 

ile hava süspansiyonlu arka aksın kom-

bine edilmesi dört çeker kamyonlara 

dahi yüksek seviyede konfor sağlıyor. 

Yaprak yaylar genellikle en ağır yükler 

için boyutlandırılırken havalı süspansi-

yon yükün ağırlığına uyacak ayarlama 

esnekliği sunuyor. 
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Volvo Trucks inşaat kamyonlarına ve ağır yük araçlarına 
yönelik geliştirdiği teknoloji ve yenilikleri aralarında 
Türkiye’den sektör gazetecilerinin de bulunduğu gruba tanıttı. 

Volvo Trucks’tan 
Zor Şartlara 
Özel Teknolojiler



Kampanalı Frenler İçin 
Elektronik Fren Sistemi

Özellikle tozlu ve ıslak koşullardaki 

operasyonlar için kampanalı fren kulla-

nan müşteriler dahi Volvo Elektronik Fren 

Sistemi’nin (EBS) avantajlarından faydala-

nabilecek. Sistem elektronikleri, dik yokuş-

larda daha iyi bir kontrol için tasarlanan Hill 

Start Aid (Yokuşta Kalkış Yardımı) gibi bir-

çok akıllı fonksiyona erişim sağlıyor. Brake 

Blending (Fren Harmanlanması) olarak bili-

nen motor frenlemesi ve retarder işlevinin 

entegrasyonu sayesi güvenlik de artırılıyor. 

Volvo Trucks, yeni Tandem Aks Kaldır-

ma özelliğini sunuyor. Bu özellik, kereste 

taşıma, inşaat veya dökme yük operas-

yonları gibi tek yönlü taşıma yapılan ve 

yüksüz dönülen ağır yük operasyonları 

için tasarlanmış. Ürün yöneticileri Tandem 

Aks Kaldırma ile yüksüz bir şekilde kullanı-

lan kamyonun ikinci çekiş aksı devreden 

çıkarılarak tekerlekleri yukarı çekildiğini, 

aracın ikinci çekiş aksı ile kullanılmasınin 

tüm aksların indirildiği operasyonlara kı-

yasla yüzde 4’e kadar yakıt tasarrufu sağ-

ladığını ifade ettiler. 

TANITIM
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Karınca vitesli I-Shift
Ağır taşıma görevlerini gerçekleştiren 

nakliye şirketlerinin yanı sıra genel otoyol 

sürüşünde de karınca vitesler oldukça iyi 

bir esneklik ve gelişmiş yakıt ekonomisi 

imkanı sağladığı ifade ediliyor. 

Yeni karınca vitesler ile araç 0.5-2 km/h 

gibi düşük hızlarda bile hareket edebiliyor. 

Bu durum, inşaat veya bakım gibi kesin 

manevralar gerektiren görevler sırasında 

avantaj sağlıyor. 

Karınca vitesli I-Shift, oldukça zorlu ko-

şullarda bile kalkışı mümkün kılıyor. Yük-

sek hızlarda motor devrini optimize eden 

uygun arka aks oranı ile birleştiğinde, ka-

rınca vitesler otoyolda daha düşük yakıt 

tüketimi sunuyor.

Uygulama alanına bağlı olarak, I-Shift 

bir veya iki ileri karınca vites ve iki veya sı-

fır geri karınca vites ile birlikte sunuluyor. 

Geri karınca vitesler, oldukça yavaş bir hız-

da geri geri gelmeyi mümkün kılarak, aza-

mi kesinlik gerektiren yanaşma manevra-

larında büyük bir avantaj sağlıyor. 



Helsinki’de düzenlenen Proace 

tanıtım toplantısında konuşan 

Toyota Hafif Ticari Araç İş Birimi 

Yöneticisi Bouve Pronk, Proace’in MDV 

sınıfında birçok yeniliği de beraberinde 

getirdiğini açıkladı. Çelik ara duvarı ve kon-

forlu ve kabin ve esnek yükleme şarlarının  

yanı sıra en düşük yakıt tüketimi geniş 

bakım aralığı ve en düşün karbondioksit 

salınım oranlarını sunduğunu vurgulayan 

Pronk, araçta bulunan yüksek emniyet ve 

güvenlik donanımlarının Toyota Traction 

Select ile 4 farklı yol koşuluna uygun çekiş 

seçeneğiyle de tamamlandığını açıkladı. 

Panelvan ve Kombi Van gövde tipi se-

çenekleriyle sunulacak olan Proace, 2,9 

ve 3,2 metre dingil mesafelerine sahip. 

Kompakt orta ve uzun olmak üzere 3 farklı 

boy seçeneği sunan aracın uzunluğu 4,6 

metre ile 5,3 metre arasında değişebi-

liyor. Proace, sınıfının en kısa aracı olan  

4,6 metrelik versiyonu ile mini van seg-

mentindeki bazı rakiplerinden bile daha 

kısa. Kompakt sınıfta olmasına rağmen 

5,1 metreküp yükleme hacmi sunuyor ol-

ması ise ayrıca dikkat çekiyor. Rakiplerine 

göre 20-30 cm daha kısa olmasına rağmen 

yük taşımada aynı seviyeyi yakalamasını 

sağlayan Combi modelindeki daha geniş 

sayılan araç mimarisi yeni ürünün en öne 

çıkan yanlarından biri. Bu genişlik aracın 

ön kabininde de 3 koltuğun sıkıştırılmadan 

yerleştirilmesine imkan vermiş.  

Proace Van’ın ön tarafı Toyota’nın 

Under Priority tasarım dilini yansıtıyor. 

Kompakt versiyonu sadece 11,3 metrelik 

dönüş çemberiyle özellikle şehir içi kulla-

nımlarda pratiklik sunuyor.

Proace’in farklı ve pratik özellikleri 

arasında, otomatik şanzıman, önde üçlü 

koltuk konfigürasyonu, 7inç dokunmatik 

ekranlı multimedya sistemi, ön yolcu kol-

tuğunun katlanmasıyla maksimum yük-

leme uzunluğunu ve kapasitesini daha da 

artıran yeni Smart Cargo sistemi de yer alı-

yor. Böylece yükleme uzunluğu 1,16 met-

reden 3,3 metreye kadar çıkabiliyor. 

Sağ ve sol tarafında bulunan kayar yan 

kapılar, 180 derece açılabilen ikili arka ka-

pılar aracın pratikliğini artırıyor. Maksimum 

1400 kg’lik taşıma kapasitesinin yanı sıra 2 

bin 500 kg’lik çekme kapasitesi bulunuyor. 

Yüksek Güvenlik Standartları
Euro NCAP çarpışma testlerinden beş 

yıldız almayı başaran Proace Van’da geliş-

miş güvenlik ve emniyet teknolojilerinin 

de yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. 
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Toyota Proace Van İle Orta Segmentin 
İddialıları Arasında Olacak



İki farklı Toyota Safety Sense aktif emniu-

et paketiyle donatılabilecek olan Proace’in 

ilk paketinde şerit takip sistemi (LDW) yol 

işaretleri yardımcısı, sürücü dikkat alarmı 

ve otomatik uzun huzme sistemlerini kap-

sarken, diğer paket ön çarpışma uyarısı, 

adaptif sürüş kontrolü (ACC), yayaları da 

fark edebilen otonom acil fren sistemi gibi 

yüksek teknolojileri barındırıyor. 

Proace’in Yakıt Tüketimi 
Şaşırtıyor

Yeni Proace Van’da 95 HP’den 180 

HP’ye kadar 5 farklı dizel motor ve manu-

el ile otomatik şanzıman seçenekleri de 

sunuluyor. Motor seçenekleri arasında 1,6 

litre ve 2,0 litre dizel üniteler yer alıyor. 

Proace sahip olduğu motor seçenekleriyle 

sınıfının en düşük yakıt tüketim değerleri-

ni sağlıyor.

95 HP üreten 1,6 litre dizel motor, 5 

ileri manuel şanzıman (210 Nm tork) 

veya 6 ileri MultiMode şanzıman (240 

Nm tork) ile tercih edilebiliyor. Stop & 

Start teknolojisiyle birlikte 144 g/km 

gibi düşük bir CO2 emisyonu sunarken, 

tüketimleri de 5,5 lt/100 km’ye kadar 

düşüyor.
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Toyota’nın ticari araç segmentindeki ikinci aracı olarak Türkiye’de yollara çıkmaya 
hazırlanan Proace’in detayları ortaya çıktı. Avrupa’daki ilk test sürüşleri Finlandiya’da 
gerçekleştirilen orta sınıf van segmentinin yeni üyesi Proace, ülkemizde de bütün 
versiyonlarıyla satılacak. 2015 yılında yüzde 12 büyümeyle ve 2,2 milyon adetle önemli 
bir büyüme gösteren hafif ticari pazarının yüzde 28’ini oluşturan orta sınıf van (MDV) 
segmentinin en iddialı oyuncularından biri olmayı hedefliyor. 



Son on yılda treyler ve 

üstyapı sektörünün al-

mış olduğu mesafenin 

büyük bir gelişme olduğunu ifa-

de eden Hidromas Yurtiçi Satış 

Müdürü Mustafa Özkavak, sek-

törde faaliyet gösteren firmala-

rın üretim tesislerini büyüttüğü-

nü, makine parkını genişlettiğini 

ve sermaye birikimini sağladı-

ğını belirtti. Fiziki yatırımla bir-

likte kalifiye personele, marka 

değerine ve kurumsal yapıya 

da önemli yatırımlar yapıldığını 

aktaran Özkavak, bu yatırımlar 

ile treyler ve üst yapı sektö-

ründeki birçok firmanın gü-

cün bütünlüğünü ve sürdürülebilir yapısını 

sağlamış olduğunu aktardı. 

Bu firmaların üretim kapasitesinin Tür-

kiye’deki treyler ve üstyapı ihtiyaçlarının 

tamamını karşıladığı gibi önemli ölçüde ih-

racat potansiyeli de oluşturduğunu, başta 

Avrupa olmak üzere Orta Doğu, Afrika ve 

Türki Cumhuriyetlerine de oldukça önemli 

ihracatlar yaptığını aktaran Özkavak, dün-

ya pazarından daha fazla pay almak için 

ürün kalitesinin standartlaştırılması ve bu 

standartların sertifikasyonunun şart oldu-

ğunu vurguladı. 

Ortada başarının tedarikçi ile imalatçın 

karşılıklı bir etkileşiminin sonucu olduğunu 

ancak sadece bununla da sınırlandırılama-

yacağını da aktaran Özkavak, “Aslında kul-

lanıcının bilinçlenmesi kaliteli ürün ihtiya-

cının artması ile beraber başladı bu süreç. 

Bu ihtiyacın karşılanması adına tedarikçi-

imalatçı ilişkileri yoğunlaştı ve ortak he-

defle oluşturuldu. Bu ortak çalışmalar hem 

tedarik edilen ürünün kalitesini hem de 

üstyapının ve treylerin kalitesini arttırdı. 

Özellikle kamyon ve çekici üreticilerinin de 

onaylı üst yapı programları çerçevesinde 

sektöre sağladığı katkıları da unutmamak 

lazım” dedi. 

Taklit Ürün Kullanımı 
Güveni Sarsıyor

Taklit ürünün kaliteli bir ürüne benze-

tilme çabası olduğunu söyleyen Özkavak, 

bunun aynı zamanda bir ayıbın gizlenmesi 
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Hidromas’tan Taklit Ürünlere Tepki



gayreti de olduğunun altını çizerek son dö-

nemde sıkça yaşadıkları bu durumla ilgili 

şunları söyledi: “Bu durum markanın tak-

lit edilmesi gibi ürününde taklit edilmesi 

yoluyla yapılabiliyor. Rekabete haksız ka-

zançla başlayan bu süreç taklit edilen ürü-

nün, tüketicide ki güveninin sarsılmasına 

kadar ulaşabiliyor. İç ve dış pazarda marka 

değerine zarar verirken, olumsuz etkisi 

ülke imajına kadar yükselebiliyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre 

Türkiye taklit ürün kullanımında dünyada 

ikinci sırada yer alıyor. Oldukça ürkütücü 

bir tablo ile karşı karşıyayız. Başlangıçta 

taklit ürünün kullanımı; fiyat avantajı sağ-

lıyor gibi gözükse de uzun vadede mutlaka 

kaybettiriyor. Bu kayıplar sadece maddi 

kayıpla sınırlı değildir. Özellikle ihracatta 

verdiği zararın maddi karşılığı ölçüleme-

mektedir. Yukarıda da işaret edildiği gibi bir 

ürünün kalitesi artık tedarik ettiği parçanın 

veya hizmetin kalitesi kadardır. Treylerde 

kullanılan herhangi bir taklit ve kalitesiz 

ürün treylerin bütününü kalitesiz ürün ola-

rak tüketici zihnine yerleştirebiliyor.

İç ve dış pazarda taklit ürünün verdiği 

zararları gördük. Bütün treyler imalatçıları 

ve tedarikçiler farklı ölçekte olsa da bu za-

rarı bizzat tecrübe etmiştir. Özellikle Irak, 

Dubai, Suudi Arabistan gibi pazarlar da ya-

şanan acı tecrübeleri diğer pazarlara giriş-

te el feneri gibi kullanmalıyız.”

Hidromas olarak ürünlerinin taklit edil-

mesinden oldukça rahatsız olduklarını  

özellikle silindirimizin piyasada yapılan 

taklidinin Hidromas marka silindirden gö-

rünüm olarak tüketiciler tarafından ayırt 

edilemediğini gördüklerini ifade eden Öz-

kavak, “Öyle ki Hidromas çalışanları bile 

ürünümüzü üzerinde bulunan etiketi gö-

rebildiği kadarı ile ancak ayırt edebiliyor” 

diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. 

Her Gold Silindir 
Hidromas Değil  

Hidromas’ın 2004 yılında sektörün 

hizmetine sunmuş olduğu ‘’Gold Serisi Si-

lindir’’  ile piyasanın takdirini kazandığını 

ve tasarımı, kullanılan malzemenin cinsi, 

hafifliği ve boya rengi ile kaliteli sarı si-

lindir olarak tüketicinin hafızasına yer-

leştiğini açıklayan Özkavak, tüketiciler bu 

renk sayesinde ürünlerini kolayca ayırt 

etini belirtti. 

Bugün ise silindir üreticilerinin nere-

deyse tamamı bu rengi kullanır hale geldi-

ğe işaret eden Özkavak, “Yaptığımız şan-

tiye ve lojistik firma ziyaretlerinde; Gold 

rengi fakat farklı marka ürünlerin firma 

sahiplerince Hidromas marka ürün olarak 

satın aldığını söylemesi bizi oldukça rahat-

sız etti. Bu bir aldatmadır ve farklı şekiller-

de de karşımıza çıkmaya devam etmekte-

dir. Özellikle servislerimize gelen arızalı 

ürünlerde Gold rengi ancak farklı marka si-

lindirlerin tüketici nazarında kaliteli sarı 

silindir imajını düşürdüğünü görmekteyiz. 

Tüketiciyi yanıltma ve aldatma çabalarının 

sonlandırma adına gerekli çalışmaları baş-

latmış bulunuyoruz. İlk olarak taklit ürün 

çıkarmanın ticari ahlakta yeri olmadığının 

kabullenilmesi ile başlanmalıdır. Bu kabul-

lenme ile problemin büyük ölçüde çözüle-

ceğini düşünüyoruz. Taklit ürünün verdiği 

zararı görmeli ve göstermeliyiz. Müşteri 

bu konuda bilinçlendirilmeli ve markalaş-

maya ağırlık vermeliyiz. Tüketici hafıza-

sına ürün ile değil marka ile yerleşmemiz 

gerekmektedir.”
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Ürettiği Gold Serisi Silindir ürünlerinin taklit edilmesinden 
şikayetçi olan Hidromas, taklit ürünlerin kullanımının bu 
ürünleri kullanan treyler ve üstyapı üreticilerine verdiği 
zarar kadar ülke ihracatına da zarar verdiğini açıkladı. 

Mustafa Özkavak
Hidromas Yurtiçi Satış Müdürü

Hidromas 2015 yılı ortasında yeni 

fabrika binasına taşındı. Toplamı 50 

bin metrekare olmak üzere 25 bin met-

rekare kapalı alanda üretim yapıyor. 

Hindistan’da bulunan fabrikası ile bera-

ber 40 bin silindir 60 bin dişli pompası 

üretim kapasitesine sahip. Beş kıtada 

73 ülkeye yapmış olduğu ihracatla, Dün-

ya sıralamasında üçüncülüğünü koru-

makla beraber bir üst ile olan ikincile 

yaklaştı. 

Hidromas Dünya Sıralamasında İlk Üç Arasında
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ÇİFTEL
12 Teker 4 Dingilli Ahşap Sabit Kasa ...................................... 11.500 TL
12 Teker 4 Dingilli Kayar Perdeli Kasa ....................................17.000 TL
12 Teker 4 Dingilli Ahşap Damper Kasa ................................. 19.000 TL
12 Teker 4 Dingilli Ahşap/Sac Seyyar Tenteli Kasa ..............14.000 TL
12 Teker 4 Dingilli Panel Kapalı Kasa ...................................... 11.500 TL
10 Teker 3 Dingilli Ahşap Sabit Kasa ......................................10.500 TL
10 Teker 3 Dingilli Kayar Perdeli Kasa ....................................16.000 TL
10 Teker 3 Dingilli Ahşap Damper Kasa ................................. 18.000 TL
10 Teker 3 Dingilli Ahşap/Sac Seyyar Tenteli Kasa...............13.500 TL
10 Teker 3 Dingilli Panel Kapalı Kasa ......................................10.500 TL
6 Teker 2 Dingilli Ahşap Sabit Kasa ...........................................8.250 TL
6 Teker 2 Dingilli Kayar Perdeli Kasa ......................................12.500 TL
6 Teker 2 Dingilli Ahşap/Sac Seyyar Tenteli Kasa .................10.500 TL
6 Teker 2 Dingilli Panel Kapalı Kasa .......................................... 8.750 TL

ECOFRİGO
Ecofrigo-F80 Frigorifik Semi Treyler ................................. 34.000 Euro
Ecofrigo-F70 Frigorifik Double Deck Treyler .................... 39.000 Euro
Ecofrigo-E70 Monoraylı Et kancalı Semi Treyler .............. 42.000 Euro

Cooliner Duoplex Steel .........................................................36.500 Euro
Profiliner 2 ............................................................................ 28.000 Euro
Megaliner 2 ............................................................................32.000 Euro
Profiliner Ultra.......................................................................27.000 Euro
Sal Römork Al. Kapaklı ..........................................................22.500 Euro

KRONE

Sn Cargo Maxx .......................................................................22.800 Euro
Sn X Maxx ...............................................................................26.200 Euro
Snco Cargo Maxx ...................................................................25.500 Euro
Snco X Maxx ...........................................................................29.100 Euro
Kılçık Tip Konteyner  Taşıyıcı ...............................................16.400 Euro
Platform Tip Konteyner Taşıyıcı ..........................................19.400 Euro
Uzun Platform Tip Konteyner Taşıyıcı ................................19.850 Euro
Rohr Boru Tip Tanker ............................................................22.600 Euro
Kögel Frigo (İthal) ................................................................ 36.000 Euro

KOLUMAN

YILDIZ
Firgorifik Treyler Ünitesiz ....................................................33.000 Euro
Kuru Yük Semi Treyler ..........................................................25.000 Euro

13.60 Açık Kasa Sal Treyler  .................................................15.000 Euro
Hardox Küvet Damper .......................................................... 17.950 Euro
Tanker Treyler .......................................................................18.500 Euro
8.30 Kapaklı Damper ............................................................17.000 Euro
Goseneck Hayküp Taşıyıcı .................................................... 15.200 Euro

YEKSAN

Kaessbohrer Tenteli .............................................................21.490 Euro
Kaessbohrer Açık Kasa ............................................................ 44.760 TL
TIRSAN Mega Perdeli ............................................................28.720 Euro
TIRSAN Maksima Perdeli ...................................................... 26.170 Euro
TIRSAN Mega Şasili Maksima ............................................... 27.260 Euro

TIRSAN

Yan Kayar Perdeli Üst Çatı Sabit Kasa .....................................14.000 TL
Kapalı Sac Kasa İzoleli  ................................................................8.250 TL

SALİHLİ YÜKSELENLER

Otokar-Fruehauf Tırliner, Tent. Kuruyük Semi-Treyler ...26.200 Euro
Otokar-Fruehauf Iceliner, Frigorifik Semi-Treyler ............35.300 Euro
Otokar-Fruehauf Tekstil Taşıyıcı Semi-Treyler ................. 37.500 Euro
Otokar 13,65 Mt Plato Semi-Treyler ...................................16.300 Euro
Otokar 13,65 Mt Spira Semi-Treyler ................................... 18.100 Euro
Otokar 11 Mt Duet Semi-Treyler .......................................... 14.200 Euro
Otokar 40” Kontena Semi-Treyler ......................................16.850 Euro

OTOKAR

MEILLER
Klasik Tip Alüminyum Yarı Römork Damper .......................29.500 Euro
Klasik Tip Yarı Römork Damper ...........................................27.000 Euro
Yarım Boru Tipi Yarı Römork Damper ..................................26.500 Euro

Tenteli Yarı Römork ...................................................................50.000 TL
Açık Kasa Yarı Römork ...............................................................34.000 TL
Açık Kasa Yarı Römork Alm. Kapaklı .........................................36.000 TL
Hardox Küvet Tipi Damper Yarı Römork ..................................40.500 TL
Kaya Tipi Damper Yarı Römork ................................................ 44.000 TL
Kapaklı Damper Yarı Römork ................................................... 40.000 TL
12 Teker 4 Dingilli Ahşap Kasa .................................................10.000 TL
12 Teker 4 Dingilli Damper Kasa .............................................. 16.500 TL
12 Teker 4 Dingilli Kayar Perdeli Kasa ..................................... 17.000 TL

BEYSAN

STAR YAĞCILAR
Hardox Yarım Boru Tipi Treyler 24 m3 .................................... 45.000 TL
Kaya Tipi Damper Treyler .........................................................55.000 TL
Kapaklı Damper Treyler ........................................................... 45.000 TL
Açık Kasa Alüminyum Kapaklı Treyler ................................... 38.000 TL
Tenteli Treyler ...........................................................................55.000 TL
Kancalı Hooklift Treyler ...........................................................55.000 TL

SPR 24/L 13.62 Lux. ............................................................. 28.000 Euro
SPR 24/L 13.62 RD Lux. ........................................................29.000 Euro
SPR 24/L 13.62 HV Lux. ....................................................... 28.000 Euro
SPR 24/L 13.62 HVRD Lux.  ..................................................29.000 Euro
SPR 24/L 13.62 HVRD-SR (HD) ............................................ 29.750 Euro
SPR 24/L 13.62 Mega Lux ................................................... 24.000 Euro
SCF 24-40 Konteyner .......................................................... 24.400 Euro
SCF 24/L 13.62 LX .................................................................29.500 Euro
SCF 24/L 13.62 LXBS ............................................................30.500 Euro
SCF 24/L 13.62 HVBS ............................................................29.500 Euro
SCF 24/L 13.62 HVRDBS .......................................................30.500 Euro
SCF 24/L 13.62 BS MEGA VARIOS ........................................35.000 Euro
SKO 24/L 13.4 FP 60 (Soğutucusuz) .. 39.000 Euro (2.65 iç yükseklik)
SKO 24/L 13.4 FP 60 (Soğutucusuz) .. 40.000 Euro (2.75 iç yükseklik)

SCHMITZ

TÜRKİYE KASA PAZARI FİYAT LİSTESİ
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