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26 KÄSSBOHRER

Kässbohrer Açık Kasa Müşterileriyle
Kastamonu’da Bir Araya Geldi

İÇİNDEKİLER

yazı işleri’nden
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Avrupa’da Ağır ve Hafif Ticari Araç
Satışlarında Büyük Artış Yaşanıyor

Çarklar Ülkemizin
Geleceğine Dönüyor
Bölgemizde

yaşanan

sorunların

farklı bir versiyonun ülkemizde darbe girişimiyle açıkça tehdit haline
gelmesi ve bu tehdidin alaşağı edilmesi hepimize farklı duygular yaşattı. Etkileri hala
süren ve uzun bir süre daha devam edeceği
kesin olan bu sürecin hızlı ve kalıcı yaralar bir
şekilde atlatılmasını diliyorum.
Türkiye’nin demokrasiye olan inancıyla
birlikte ekonomisine olan inancının da güçlendiği bu süreçte Rusya ile uzun zamandır
yaşanan gerginlikle dibi gören ilişkilerin tekrar düzelmesi ise ekonomiye moral veren en
önemli gelişme oldu.
Ülkemizde yaşanan çalkantıların ve bunun
getirdiği durgunluğun sonu olmasını olması
temennimizle birlikte ekonomide bir canlanma eğilimi beklendiğini biliyorum. Yaşanan bazı olumlu gelişmeler de bu beklentiyi destekliyor.

44 MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz’in Yeni Kamyonları
Türkiye Yolllarında

Zaten ülkemizde etkisini bir süredir yaşanan bu durgunluk döneminde yönünü ihracata çevirerek bu etkiyi azaltan treyler markalarımızın gösterdiği çabaların sonuç verdiğini ihracatta yaşadıkları artıştan gözlemleyebiliyoruz.
Ülkemizde yatırım ve üretim yapan ağır ticari araç markalarımızın ihracata yönelik attığı adımlardan netice almaya başlamaları bunun başka bir örneği.
Ülkemizde hafif ticari araç markalarının bağlı oldukları küresel yapılarla
uyumlu –hatta istekli çalışmalarının sonucu ise hatırı sayılacak seviyede istihdam
ve bu araçların bugün ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olması şeklinde
dönüyor.
Çevremizde yaşanan ağır olayların etkilerini hissettiğimiz, zaman zaman neredeyse tüm halk olarak yorulduğumuzu gördüğümüz bu günleri geride bırakacağımızı, bu enerjinin en büyük kaynağının üretim gücümüz ve dünya ekonomisine
entegre olmuş iş kültürümüz olduğunu unutmamamız gerekiyor.

48 TREDER

Akın ÖCAL

TREDER Üyeleri Pirelli Fabrikası’nı
Ziyaret Etti
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arttırılması planlanıyor; örneğin uygulama dâhilinde ürün videoları, arttırılmış
gerçeklik, 360 derecelik ürün görünümleri gibi özellikler ve daha da fazlası yer
alacak.

My Iveco Uygulaması
Türkçe Olarak Hizmete Girdi

Uygulamanın Kiosk bölümünde pazarda mevcut tüm Iveco ürünlerinin broşürlerinin tamamı toplu hâlde bulunuyor.
Kullanıcılar bu broşürleri internete bağlı
değilken de görüntüleme olanağına sahip. Uygulamada broşürü bir e-posta ad-

Iveco, Türkiye ve Asya-Pasifik

içeriği devamlı güncellenen uygulama,

resine yollayarak PDF olarak indirme se-

bölgesindeki müşterileri ile daha

müşterilerin bulunduğu noktaya göre içe-

çeneği de mevcut.

yakın bir iletişim kurma amacıyla

rik sunabiliyor.

geliştirdiği “My Iveco” uygulamasını kullanıma sundu.
Asya-Pasifik müşterilerine özel hazır-

“My Iveco”, kullanıcının bulunduğu pa-

Bayi Bulucu özelliğiyle müşteriler kolay-

zara göre içerik gösteren bir uygulama.

ca kendilerine en yakın bayi veya servisi

Uygulamada dil seçeneği olarak başta İn-

bulabiliyorlar.

gilizce olmak üzere Çince, Rusça ve Türkçe

lanan “My Iveco” uygulamasında müşteri-

Uygulama içinde müşterilerin Ive-

lerin doğrudan ve kolay bir yolla marka ile

co ile iletişim kurmasını sağlayan Bize

iletişim hâlinde olmaları sağlanıyor. Tüm

Ulaşın özelliği gibi kullanışlı özelliklerin

bulunuyor.
“My Iveco” ücretsiz olarak App Store ve
Google Play’de mevcut.

Mestur’un Tercihi Carrier Transicold Oldu
Carrier

Transicold’un

distribütörü

ASCO

Türkiye

Otomotiv’de gerçekleştirilen teslimat töre-

ve Ortadoğu’ya soğutmalı taşımacılık ya-

Soğutma,

nine firma sahibi Ekrem Çiçek ve ASCO So-

pıyoruz. Avrupa’ya yaptığımız taşımalarda

ğutma Genel Müdürü Ünsal Angar katıldı.

da gözlemlediğimiz üzere, Avrupalı firma-

Mersin’nin önemli lojistik firmalarından Mestur’a 9 adet Vector 1950MT

Tercihlerini Carrier Transicold Vector

lar filolarında büyük oranda Carrier Transi-

çift evaporatörlü treyler soğutucusu tes-

1950MT cihazlarından yana kullandıklarını

cold markasını kullanıyor. Asco Soğutma ve

limatı gerçekleştirdi. Carrier Transicold

söyleyen firma sahibi Ekrem Çiçek; “2000

Özcoşkun Otomotiv ile yapmış olduğumuz

Hatay yetkili bayi ve servisi olan Özcoşkun

yılında kurulan firmamız ile yıllardır Avrupa

görüşmeler neticesinde, özellikle ilaç taşımaları gibi derece hassasiyeti gerektiren
taşımalarda sıkıntı yaşamamak için filomuzu Carrier Transicold Vector 1950MT ile
güçlendirdik” dedi.
ASCO Soğutma Genel Müdürü Ünsal Angar ise Mestur ile başlayan teslimatların
Hatay ve Mersin bölgelerinde önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi.
Angar “Hatay ve Mersin bayimiz Özcoşkun
Otomotiv ile bölgede birlikte sürdürmüş
olduğumuz çalışmalar ile müşterilerimizin
her türlü servis ve yedek parça ihtiyacını
7/24 esasına uygun bir şekilde karşılamaktayız. Türkiye çapında 19 ve Avrupa’da
650’ye yakın yetkili servis noktamız ile en
yaygın hizmet ağını sağlamaktayız” dedi.
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Thermo King’den
EMD Frigo Lojistik’e Teslimat
Thermo King, soğuk zincir parsiyel

4 yılı aşkın süredir kendi özmal depo-

gıda taşımacılığına adım atan EMD

sunda ulusal ve uluslararası müşterilerine

Frigo Lojistik’in de tercihi oldu.

donuk, soğuk, serin, kuru gıda depolanma-

Türkiye’de tek çatı altında kurulu en büyük

sı ve sipariş yönetimi konusunda hizmet

lojistik amaçlı iklimlendirilmiş depolama

veren EMD Lojistik Genel Müdürü Bülent

kapasitelerinden birisine sahip olan EMD

Kaysılı “Soğuk depoda uzmanlaştığımı-

Frigo Lojistik, soğuk zincir parsiyel dağıtım

zı düşünüyor ve bu uzmanlığımızı soğuk

araçlarında kullanmak için 3 adet T 1000

zincir parsiyel taşımacılığı konusunda da

Spectrum, 2 adet T 800 Spectrum, 2 adet

kullanmak istiyoruz. 8 araç ile soğuk zin-

V 500 Spectrum, 1 adet Ce 450 max olmak

cir parsiyel gıda taşımacılığına başlıyoruz.

üzere toplam 8 adet ünite teslim aldı.

Araç sayımızı artırarak lojistik sektöründe

ları parsiyel taşımacılıkta çözüm ortağı

de büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

olduk. Son teknolojiye sahip ürünlerimi-

EMD Lojistik’e yeni üniteleri firmanın
tesislerinde Doğuş Otomotiv Thermo King

Thermo King Marka Müdürü Suna

ze ek olarak aracın ısı hareketlerini sü-

Marka Müdürü Suna Türk ve Doğuş Otomo-

Türk, tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek

rekli takip etme imkanı sunan Tracking

tiv Thermo King Satış Yöneticisi Çağlar Bir-

geniş ürün yelpazesi ile müşterilerinin

(uzaktan takip sistemi) cihazları ile müş-

can tarafından EMD Genel Müdürü Bülent

çözüm ortağı olmaya devam ettiklerini

terilerimiz ürünlerini güvenle taşımakta-

Kaysılı’ya teslim edildi.

belirterek “EMD Lojistik’e yeni başladık-

dır.” açıklamasında bulundu.

Aspöck Yeni Merkezinde Hizmette
2013 yılında Türkiye’de kendi şirketini kurarak treyler ve üstyapı üreticilerine daha yakın olma
kararı alan Avusturya merkezli treyler ve
ticari araç aydınlatma sistemleri markası
Aspöck, yeni yerine taşındı.
Şirketin Türkiye ve çevre ülkelerde gelişen iş hacmine bağlı olarak geçtiğimiz yıllarda deposunu hizmete açan Aspöck, Feneryolu’ndaki yeni yerinde müşteri taleplerine
daha kaliteli hizmet vermeyi planlıyor.
Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Aspöck Systems Türkiye Genel Müdürü Ö. Selçuk Akman, ürün kalitelerinin Türkiye’de
her geçen gün daha fazla kabul gördüğünü
ifade ederek bunun yansıması olarak organizasyonlarını genişlettiklerini belirtti. Akman, özellikle kaliteli treyler algısına önem
veren firmaların Aspöck ürünlerini tercih
ettiğine dikkat çekerek, pazarda önemli bir
konumda olduklarını açıkladı.
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En Hafif ADR’li Kamyon Scania’dan
Scania’dan yapılan açıklamayla
tehlikeli madde taşımacılığı standartlarına uygun üretilen ADR’li
araçları sınıfının en hafifi olduğu ifade
edildi. Scania G320 8x2 Euro 6 ADR’li kamyon 8670 kg’lık ağırlığı ile sektör ortalamasına göre 2000-2500 litre daha fazla
yük taşıma kapasitesi sunuyor. Kamyonlar
hafifliğinin yanı sıra gelişmiş teknolojileri,
AEB (Gelişmiş Acil Durum Frenleme), LDW
(Şerit Takip Asistanı), ACC (Adaptif Cruise
Kontrol) gibi donanımları ile tüm güvenlik
ihtiyaçlarını karşılıyor.
Scania’nın tüm kamyon ve çekicilerinde, hafif şasileri sayesinde taşıma kapasitesi artırılırken, standart sunulan alü-

Scania araçlarda bulunan tam otoma-

şan R4100D hidrolik retarder, 4100 Nm

minyum jantlar ile hafif disk frenler ve

tik debriyajlı opticruise sistemi çeşitli

tork ve 680 beygir gücünde frenleme

havalı süspansiyon sayesinde kapasite

kullanım koşulları ve projelere uygun çö-

performansı dikkat çekiyor. Retarder’ın

daha yukarı çıkıyor. Müşterilerin talep et-

zümler için sürücülere farklı sürüş mod-

ayrılabilme özelliği ile aktif olarak kulla-

tiği üstyapının uygulanma sürelerinin kı-

ları sunuyor.

nılmadığı zamanlarda oluşan sürtünme

saltılması için ön hazırlıkların tümü üretim
aşamasında tamamlanıyor.

Araçlarda standart olarak sunulan ve
Opticruise sistemi ile uyum içinde çalı-

kayıplarını önleyerek yüzde 0,5 yakıt tasarrufu yapılıyor.

Volkswagen Crafter Okul Sezonu Başlıyor
Volkswagen Ticari Araç, yeni okul

Okul

Servis

Araçları

Sürücü ve Yolculara

Hizmet

Özel Güvenlik Sistemleri

dönemine yeni bir araçla başla-

Yönetmeliği’ne uygun olarak tasarlanan

mak isteyenler için sınırlı sayıdaki

ve herhangi bir ek düzenleme gerektir-

Crafter Okul, standart olarak sunduğu

Volkswagen Crafter modellerinde cazip fır-

meyen Crafter Okul, okul servislerinden

aktif güvenlik özellikleriyle de etkile-

satlar sunuyor. Volkswagen Ticari Araç’ın

beklenen her türlü ihtiyaca cevap veriyor:

yici: ESP viraj dengeleme sistemi, ABS,

Crafter modelinin okul servisleri için geliş-

Lüks segment koltuklar, körüklü ve ısıt-

ASR (anti patinaj sistemi), BAS (fren

tirdiği versiyonu Crafter Okul, 16+1, 18+1,

malı sürücü koltuğu, hız sabitleyici, radyo

yardımcısı), Hill Holder (yokuş yukarı

19+1 ve 22+1 yolcu kapasitesi seçenekle-

kumandalı direksiyon, orijinal iç kaplama,

kalkış yardımı), USC (viraj içine savrul-

riyle satın alınabiliyor.

sis farı, manuel açılabilen acil çıkış kapağı

ma kontrolü), ROM (devrilme koruması),

ve arka yolcu bölümü camlarında özel per-

RMI (denge kaybı koruması) bu güvenlik

de sistemi gibi standart donanımlarıyla

sistemlerinden bazıları. Ayrıca körüklü

fark yaratıyor. EU6 motorlu Crafter

sürücü koltuğu da sürücünün rahatını ve

Okul modellerinde ayrıca otomatik yanan farlar, yağmur sensö-

Crafter Okul, dört silindirli çift turbo 2.0

rü ve eve geliş-evden çıkış

TDI Euro 6 dizel motorla sunuluyor. 163 PS

aydınlatma sistemi gibi

güç üreten motor, şehir dışında 100 kilo-

konfor öğeleri de bu-

metrede 6.7 lt tüketim değeriyle dikkat

lunuyor.
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Mitsubishi Care İle Hizmetler Tek Çatı Altında
Temsa Motorlu Araçlar, Mitsu-

niden araç satın alma şeklinde ilerleyen

Temsa’dan Büyük

bishi ve Fuso markalarını tercih

müşteri yaşam döngüsü boyunca müşte-

L200 Kampanyası

eden müşterilerine sunduğu Yol

rilerinin ihtiyaç duyduğu her noktada hiz-

Yardım, Çağrı Merkezi, Filo Yönetimi gibi

met sağlama amacıyla yola çıktı.

Mitsubishi Motors’un yetmiş yıllık pickup ve 4x4 teknolojisi ile tasarlanan Mitsu-

birçok hizmeti tek bir çatı altında topladığı

Bu yol haritasından hareketle oluşturu-

Mitsubishi Care Projesini Ağustos 2016 ta-

lan aksiyon planı kapsamında; çağrı mer-

rihi itibari ile hayata geçirdi.

kezi ve yol yardım hizmeti verilen Temsa

2015 yılında lansmanı yapılan Mitsubishi

Satın alma kararı-satın alma-satış sonrası

Dialog isimli hizmetin adı Mitsubishi Care

L200, yakıt ekonomisinden kolay manevra

hizmetler deneyimi ve nihayetinde ye-

İletişim Hattı olarak değiştirildi.

kabiliyetine kadar kullanıcılarının hayatını

bishi L200, 9 bin TL’ye varan indirimlerle
müşterilerini bekliyor.

kolaylaştırmak üzere baştan tasarlandı.
Pick-up’ın sağlamlığının ve dayanıklılığının
yanı sıra sınıfında öncü konfor ve güvenlik
özelliklerine sahip olan Mitsubishi L200,
RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi ve
yeni süspansiyon sistemi sayesinde her
türlü yol koşulunda rahatlıkla yol alıyor.
Üç farklı donanım versiyonu bulunan ve
5 yıl/100.000 km. garanti ile satılan Mitsubishi L200ler, 2015 modelleri 76 bin 787
TL, 2016 modelleri ise 82 bin 130 TL’den
başlayan fiyatlarla kullanıcılarının beğenisine sunuluyor.

Öğrencilere Yüksek Güvenlik Sistemli Spinter
Sınıfında sunduğu üstün güvenlik

hatlığı da ön plana çıkarıyor.

çözümler üretiyor. Sprinter, 163 beygir gü-

özellikleriyle öne çıkan Sprinter’de

Mercedes-Benz Sprinter, Comfort ve

cündeki motoru, SCR dizel teknolojisi’yle

9.nesil ADAPTIVE ESP (ESP - Elekt-

Comfort Plus olmak üzere 2 farklı donanım

donatılan BlueTEC sistemi ve Euro VI emis-

ronik Dengeleme Programı), değişken yük

seçeneğinin yanı sıra 10+1’den 22+1’e ka-

yon normlarını sağlayan motor özellikleri-

ağırlığını dikkate alarak aracın ağırlık nok-

dar farklı koltuk kapasiteleriyle tüm okul

ni sınıfında ilk olarak sunarken çevreyi de

tasını hesaplıyor ve güvenliği büyük öl-

servisi müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun

koruyor.

çüde arttırıyor. Mercedes-Benz Sprinter,
yönetmeliklere uygun olarak 3 noktalı ve
gergili emniyet kemerleri, rüzgar savrulma
asistanı, yağmurda fren desteği, rampa
kalkış desteği, çarpışma önleme asistanı,
şerit takip asistanı, adaptif fren lambaları,
sıkışma önleyicili orijinal elektrikli kapıları
ve okul araçlarında standart olarak kullanılan kamera sistemi ile öğrencilerin güvenli
bir yolculuk yapmasını sağlıyor. MercedesBenz Sprinter, vücudun sırt bölgesini
kavrayan ve konforlu baş dayama imkanı
sunan ergonomik koltukları sayesinde ra-
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STRENX VİNÇLERDE
DAHA YÜKSEĞE
ERİŞEBİLMENİZİ SAĞLAR
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.

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

strenx.com

TREYLER

Serin Treyler Paslanmaya Karşı
Galvanizle Kaplandı
Treyler sektörünün köklü markası Serin Treyler, tenteli
treylerinde yeni şasi ve tamponlarla birlikte 20’ye yakın
üründe malzeme ömrünü uzatan sıcak daldırma galvaniz
tekniğinde üretim yapmaya başladı.
Daralan Türk treyler pazarında payını attırmaya devam eden Serin
Treyler, gerçekleştirdiği yatırımla
treylerlerinde galvaniz teknolojisini kullanmaya başladı.
Serin Treyler, tenteli treylerde galvaniz
sistemine geçerek paslanmazlıktaki çıtayı
yükselti. Galvaniz teknolojisinin uygulandığı ürünlerde paslanmazlık en az 10 yıl olmak üzere 30 yıla kadar uzayabiliyor.
Galvaniz, kaplama yapılan metalin korozyon, çarpma ve dış etkenlere karşı korunmasını ve diğer malzemeler ile uyumlu
çalışmasını sağlamak amacıyla yapılıyor.
Tüm bu koruyuculuğun yanı sıra daha iyi
bir görüntü vermesini de temin ediliyor.
Galvaniz parçaların kullanım ömürlerinin
uzatılması hedefleniyor. Galvaniz tekniğinde kumlama, astarlama, boyama gibi
malzemeyi korurken yoran diğer kimyasal
işlemlere gerek kalmıyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan Serin Treyler Genel Müdürü Recep Serin, “Müşterilerimize daha uzun ömürlü ve daha dayanıklı
nasıl bir ürün yapabiliriz sorusu bizleri sıcak
daldırma galvaniz tekniğine götürdü. Sıcak
daldırma galvaniz teknolojisi, şasinin üzerinde bir kaplamadan ziyade çeliğin içine
nüfuz ediyor. Bu sayede diğer teknolojilere
nazaran daha fazla bir koruma ve paslanmazlık sağlanıyor. Galvaniz teknolojisinin
uygulandığı ürünlerde paslanmazlık en az
10 yıl uzayabiliyor ” şeklinde konuştu.
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TİCARİ ARAÇ

Yeni Volkswagen Crafter Gün Yüzüne Çıktı
Kullanıcı ve müşterilerle, onların
ihtiyaçları ve fikirleri doğrultusunda geliştirildiği ifade edilen Yeni
Crafter’ın tasarlayan uzmanlar, sürücülerin
günlük iş yolcuklarına eşlik ederek ve onların ihtiyaçlarını sorarak bu işbirliğini geniş-

Mercedes Sprinter’la uzun yıllar süren ortak üretim
sürecinin ardından geçen yıl alınan ayrılık kararıyla
Polonya’da dev bir tesis kuran Volkswagen Ticari Araçlar,
fabrikanın tamamlanmasına paralel bir süreçte geliştirdiği
Yeni Crafter’la tamamen yeni bir tasarıma geçti.

lettiklerini ifade ediyorlar.
Yeni Crafter’ın Euro 6 uyumlu bütün motorları ve kökten değişmiş yeni dış tasarımı

Müşteriler 75 kW (102 PS), 90 kW (122

4 farklı modelde 3 uzunluk ve 3 yüksek-

modele sınıfının en düşük yakıt tüketimi

PS), ve 103 kW (140 PS) motor veya op-

lik seçeneğiyle farklı sektörlerden bütün

ve emisyon değerlerini sunduğu ifade edi-

siyon olarak 130 kW (177 PS) gücündeki

müşterilerinin ihtiyaçlarını çözmek üze-

liyor. Hem şehir içi hem de uzun mesafe

biturbo TDI motoru seçebilecekler. Motor

re Polonya’da 300 futbol sahası büyük-

için sağlam ve güvenirliğine vurgu yapılan

seçenekleri aracın çekiş sistemine göre de

lüğünde bir alan üzerinde kurulan yeni

motorların yanı sıra düşük bakım ve tamir

değişiyor. Müşteriler önden veya arkadan

fabrikada üretilecek olan yeni Crafter,

masrafları da aracın öne çıkarılan bir diğer

çekişli modelleri seçebilecekleri gibi dört

müşterilerin isteklerine göre konfigüre

özelliği olarak altı çiziliyor.

çeker (4MOTION) seçeneğine de sahip ola-

edilebilecek.

Crafter’da kullanılan yeni “EA 288Nutz”

bilecekler. Yeni Crafter manuel şanzımanın

2.0-litre TDI motor özellikle Crafter için

yanı sıra ve otomatik versiyonlarıyla da pi-

geliştirmiş ve dört farklı güç üretebiliyor.

yasada olacak.

Sürücü Asistan Sistemleri
Aktif ve pasif emniyet konseptleriyle donaltılan Yeni Crafter’da kullanılan
elektro-mekanik direksiyon sistemi sınıfında bir ilk olarak dikkat çekiyor. Römork
stabilizasyon sistemli ESP, Adaptif Cruise
Control (ACC) çarpışma sonrası frenleme
sistemi, yan rüzgar dengeleme sistemi
ve treyler manevralama asistanı bunlardan bazıları…
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Tırsan’ın
Almanya Satışları
Üçe Katlandı
Avrupa’nın en hızlı büyüyen treyler

oldu. Perdeli/tenteli segmentinde Hessen

üreticisi Tırsan, yılın ilk altı ayında

eyaletinde en çok satış yapan ikinci üretici

hedef Avrupa pazarlarında trafiğe

olan Tırsan, Hamburg eyaletinde ise üçün-

kayıt adetlerini geçen yılın aynı dönemi-

Tırsan, yılın ilk
yarısında Almanya’da
satışlarını yaklaşık 3 kat
arttırırken Almanya’nın 6
eyaletinde trafiğe kayıt
istatistiklerine göre ilk üç
üretici arasında yer aldı.

cü sırada yer aldı.

ne göre yüzde 112 artırdı. Aynı dönemde

Bu pazar başarılarının yanında, Alman-

Almanya’da satışlarını yıllık bazda yakla-

ya’da treyler sektörü yayıncılığı konusun-

şık üç kat artıran şirket, üç ürün grubunda

daki en önemli isimlerden olan ETM Verlag

Almanya’nın altı eyaletinde ilk üç üretici

tarafından yapılan araştırmaya göre, 2002

arasında yer aldı. Almanya’nın saygın ticari

yılından bu yana Tırsan bünyesinde yer alan

araç yayın kuruluşlarından ETM Verlag ta-

Kässbohrer, perdeli/tenteli treyler katego-

rafından yapılan araştırmada imajını yukarı

risinde geçen yıla göre yüzde 11,4 artış ile

taşıyan tek treyler üreticisi oldu.

imajını yukarı taşıyan tek treyler üreticisi

Buna göre, Alman treyler pazarında

oldu. Bu yıl yirmincisi düzenlenen İmaj Ödül-

genel büyüme oranının yüzde 15,4 sevi-

leri araştırmasına, FERNFAHRER, lastauto

yesinde olduğu ocak-haziran döneminde

omnibus ile trans aktuelltrade dergilerinin 9

Tırsan’ın trafiğe kayıt adetlerinde kaydet-

bin 600’den fazla okuyucusu katıldı.

İffet Türken
Tırsan İş Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulu Üyesi

ları attığımızı gösteriyor. Marka imajımızın

tiği yaklaşık 3 kat artışla şirket ülkede pa-

Tırsan’ın Almanya’da elde ettiği başarı-

yükselmesinde mühendislik gücümüzün

zar payını artırdı. Tanker/silo segmentinde

ları değerlendiren şirketin İş Geliştirmeden

etkisi kadar, ürünlerimizi ve taşımacılık

Saarland eyaletinde ilk sırada yer alan Tır-

sorumlu İcra Kurulu Üyesi İffet Türken,

çözümlerimizi iyi anlatmamız da rol oyna-

san, Thüringen, Sachsen-Anhalt ve Kuzey

“Türkiye treyler sektörüne liderlik eden

dı. Müşterilerimiz ile doğrudan iletişimin

Ren-Vestfalya eyaletlerinde ise en çok

Tırsan’ın başarılarını Avrupa’ya giderek

yanı sıra düzenlediğimiz fabrika turları ve

satış yapan üçüncü üretici oldu. Low-bed

daha çarpıcı şekilde taşıyor olmanın guru-

yer aldığımız Avrupa çapındaki fuarlarda

segmentinde şirket, Schleswig-Holste-

runu duyuyoruz. Bu başarılar, 1998 yılın-

gösterdiğimiz performans müşterilerimi-

in, Thüringen ve Saarland eyaletlerinde

dan bu yana üretim yaptığımız Almanya’da

zin bizi daha yakından tanımasını sağladı,”

ikinci en çok tercih edilen treyler üreticisi

markamızı yukarı taşımak için doğru adım-

ifadelerini kullandı.
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FUAR

Nursan Trailer En Büyük Ticari
Araç Fuarı’nda Yerini Alıyor

Türkiye’nin önemli markalarından Nursan Trailer, 22 -29 Eylül tarihleri arasında
düzenlenecek olan 66. IAA Ticari Araçlar Fuarı’na katılıyor. Nursan Trailer
Almanya’daki fuarda Salon 25 Stand A46 da ziyaretçilere 38.000 lt 6 Bölmeli
ADR’li Alüminyum tankerini sergileyecek.
Türkiye’nin yanı sıra ve gerçek-

olarak son yıllarda ihracat pazarlarımızı sü-

arttırdığına, ayrıca robot otomasyon siste-

leştirdiği silobas ve tanker ihraca-

rekli olarak arttırıyoruz. Ortadoğu, Afrika,

mi ile treyler imalatına başladıklarına deği-

tıyla da önemli bir yere sahip olan

Türki Cumhuriyetler ve Avrupa’ya ihracat

nerek “Türkiye’nin üretimine Nursan olarak

Nursan Trailer, Hannover’de düzenlenecek

seferberliği içerisindeyiz. Nursan Trai-

bizler de katkı veriyoruz” şeklinde konuştu.

olan IAA Ticari Araçlar Fuarı’na ADR’li alü-

ler; İran, Irak, Cezayir, Tunus, Venezüella,

Nursan’ın 3. 0rganize sanayi bölgesinde

minyum tankeriyle katılacak. Fuarla ilgili

B.A.E, Sudan ,Kenya, Rusya, Ukrayna, Ku-

15 bin metrekare kapalı, toplamda 40 bin

açıklama yapan Nursan Trailer Yönetim

veyt, Katar, Angola, Nijerya, Azerbaycan,

metrekare alanda, her nevi treyler ve semi

Kurulu Başkanı Ahmet Toprakkale, Nursan

S.Arabistan, Tanzanya, Belarus, Malta, İn-

treyler imal ettiğini söyleyen Toprakkale,

Trailer’in üretiminin yüzde 75’ini ihraç etti-

giltere, İsviçre, İtalya,Mısır, Ukrayna, Gana,

“Nursan’ın ADR’li alüminyum tankeri 6 böl-

ğini açıklayarak IAA’nın geldikleri noktayı

Fildişi Sahilleri, Trinidad&Tabacco,Togo,

meli, 5 bin 400 kg ağırlığında ve 38 bin litre

sergilemek açısından önemli bir şans oldu-

gibi toplamda 30 ülkeye ihracat yapıyor.”

tank kapasitesine sahip. 11 bölmeye kadar

Türkiye’nin treyler üretim merkezi olma

üretilebilen tankerlerde Türkiye’de ilk oto-

IAA’ya bu yıl ilk kez katılacaklarını akta-

yolunda ilerlediğini anlatan Ahmet Toprak-

matik robot kaynak teknolojisi kullanılıyor”

ran Toprakkale, şöyle konuştu. “Nursan

kale, Nursan Trailer’in üretim kapasitesini

bilgisini verdi.

ğunu vurguladı.
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TİCARİ ARAÇ

Yeni Ford Trucks Serisi
Türkiye Turu’nda
Yeni Ford Trucks Serisi Türkiye’nin
dört bir yanında müşterileri ile buluşuyor. Güç, verimlilik ve teknoloji özellikleri ile öne çıkan ve yeni E3, E5 ve
E6 Ecotorq motorlar ile donatılan yeni Ford

Yeni Euro 6 motora sahip araçlarıyla yurtdışı pazarlarda
atılım yapan Ford Trucks, 2016 model yeni çekici, inşaat
ve yol kamyonu serilerini, Türkiye’deki müşterileriyle
buluşturmaya devam ediyor.

Trucks serisi, yeni marka sloganı “Her Yükyeni Ford Trucks Serisi 480 PS’e kadar

Ecotorq, çevreci ve ekonomik motor tek-

Güç, teknoloji ve verimliliğe odaklana-

çıkabilen gücü ve 2500 Nm’ye ulaşabilen

nolojisi ile daha az yakıt tüketerek daha

rak geliştirilen E6 uyumlu Ecotorq motorlu

tork değeri ile yüksek sürüş performan-

çok verim sağlıyor. Yeni Ford Trucks serisi

yeni ağır ticari araçlar müşterilerin beğeni-

sı sunarken, yüksek verimliliği ile de öne

Türkiye ve uluslararası pazarlar için 330-

sini kazanmaya devam ediyor.

çıkıyor. Yakıt ekonomisinde bir önceki

480 PS arası güç seçeneklerini E3, E5 ve

Nisan ayı sonunda başlanan yeni Ford

modele göre yüzde 8,5 iyileşme sağlayan

E6 emisyon seviyelerinde sunuyor.

Trucks yerel lansman aktiviteleri kapsa-

yeni Ford Trucks modelleri sunduğu Şerit

Ford Trucks yeni modellerinde gücün

mında, Ford Trucks Yetkili Satıcılarıyla

Takip, Aktif Acil Durum Frenleme, Gelişti-

yanı sıra frenleme konusunda da iyileş-

birlikte birçok etkinlik gerçekleştirildi ve

rilmiş Ek Fren Sistemleri gibi yeni teknolo-

tirmelere gitti. Bir önceki nesle göre 7

binlerce müşteriyle buluşuldu. Yeni Ford

jilere sahip.

kat daha güçlü frenleme sistemine sahip

te Birlikte” ile tanıtılıyor.

Trucks Serisi tanıtım aktiviteleri Eylül ayı
sonuna kadar devam edecek.
Yeni nesil Ecotorq motor ile donatılan

Fikri ve Sınai hakları yüzde 100 Ford

Yeni Ford Trucks serisi; 400 KW’lık motor

Otosan’a ait olan, Türkiye’de geliştirilen ve

frenine ek olarak 600 KW’lık Intarder op-

üretilen ilk ve tek ağır ticari araç motoru

siyonu sunuyor ve toplamda 1000 KW’lık
frenleme değeri sağlanıyor. Ford Kinetik
Dizayn felsefesine uygun olarak tasarlanan yeni Ford Trucks serisi, yüzde 22
iyileştirilmiş dönüş açısı ve yeni nakliye
serisine özel Arka Havalı Süspansiyon sayesinde taşınabilen +1 tonluk yük özelliği
ile de dikkat çekiyor.
Yüzde 25 oranında azaltılmış bakım maliyetleri ve çekici ve inşaat serisinde sunulan 120 bin km 1.000 saate kadar uzatılmış
bakım aralığı ile de Avrupalı rakipleriyle rekabet ediyor.
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GÜNCEL

Avrupa’ya
Demokrasi Mesajını
Türk Treylerleri
Taşıyor
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GÜNCEL

Fatih Şener / UND İcra Kurulu Başkanı
“Türkiye’de Demokrasi Kazandı”

belirten UND, bu yanlış anlamanın önüne

da dikkat çekilerek, son dönemde ulusla-

yazılı İngilizce sticker yapıştırılan

geçilmesine bir nebze de olsa katkı sağlaya-

rarası camiada yaratılan yanlış algı ile po-

TIR’lar FSM Köprüsü, Boğaziçi Köp-

bilmek için Türkiye ihracatını yabancı pazar-

tansiyelimize gölge düşürülmesine engel

rüleri Koruma Müdürlüğü önünden (Kava-

lara taşıyan üyelerine ait 65 bin TIR’ın üze-

olunması gerektiğini dile getiren UND İcra

cık), saat 13.00’te Avrupa’ya geçti. Ulusla-

rine 100x100 ebatlarında İngilizce olarak

Kurulu Başkanı Fatih Şener, “Sektörümüz,

rarası Nakliyeciler Derneği’nin yurt dışına

“Türkiye’de Demokrasi Kazandı” mesajı ya-

Demokrasi Direnişimizin Uluslararası Ka-

çıkacak 65 bin TIR’ın üzerine yapıştıracağı

zılması için önemli bir adım attı. TIR’lar FSM

muoyunda doğru anlaşılabilmesi için elin-

“Türkiye’de Demokrasi Kazandı” mesajı ile

Köprüsü, Boğaziçi Köprüleri Koruma Müdür-

den gelen katkıyı sağlamakta kararlıdır.

yurt dışına uğurlanan TIR’lar, geçtikleri ül-

lüğü önünden (Kavacık), yurtdışına uğurlan-

Uluslararası muhatapları nezdinde doğru

kelerde Türkiye’de olanlar hakkında ipucu

dı. Uluslararası yollarda dolaşımı sağlanacak

bilgilendirmeye yapan UND olarak, tüm ku-

verecek.

olan araçlar üzerinde ayrıca, TİM (Türkiye

rum/kuruluşlarımızı eşgüdüm içerisinde ya-

Son dönemde, uluslararası kamuoyunun

İhracatçılar Meclisi) tarafından hazırlanmış

bancı muhataplar nezdinde doğru bilgilen-

15 Temmuz ve sonrasında yaşanan Demok-

olan 50x70 ölçülerinde “Potansiyeli Keşfet”

dirme çalışmalarına destek olmaya davet

rasi Destanı konusunda eksik bilgilendiril-

sloganı da İngilizce olarak yer aldı.

ediyoruz. Ekonomimiz ve demokrasimizin

diğini, halkın milli iradeye ve demokrasiye

Türkiye’nin potansiyeli yüksek bir ülke

sahip çıkma mücadelesi yanlış aktarıldığını

olduğunu ve bu konuya bütün platformlar-

bu dönemi de güçlenerek aşacağına olan
inancımız tamdır” dedi.
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Kässbohrer Açık Kasa Müşterileriyle
Kastamonu’da Bir Araya Geldi
Türkiye’nin en geniş bayi ağına sahip Tırsan’ın Ankara merkezli bayisi Başer Otomotiv’in işbirliği ile
gerçekleşen ve gün boyunca süren buluşmada, Tırsan ekibi SS. Taşıko Kastamonu
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 200’den
fazla ortağıyla bir araya geldi.
Ortak Sayısı 390’dan Fazla,
Araç Sayısı 500
Türkiye’nin en ormanlık coğrafyalarından birinde yer alan Kastamonu’nun ekonomik faaliyetlerinin başında ormancılık
geliyor. Bunun doğal sonuçlarından bir
tanesi de taşımacılıkta da, kereste, parke,

1967 yılında kurulan SS. Taşıko Kasta-

kontrplak gibi orman ürünlerinin nakliyesi-

monu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin

Kastamonu ekonomisinin istikrarlı bir

nin öne çıkması.

390’dan fazla ortağı bulunuyor; araç sayısı

yapısı olduğunu belirten kooperatif ortak-

ise 500 civarında.

ları, son bir yıl içerisinde ülkede yaşanan

2015 yılında en yakın rakibinden dört kat fazla satarak
Türkiye’nin en çok tercih edilen açık kasa treyleri olan
Kässbohrer Açık Kasa, düzenlenen organizasyonla 9 Ağustos 2016 Salı günü Kastamonulu taşıyıcıların ayağına gitti.

gelişmelerin bölge ekonomisine olumsuz
bir etkisinin olmadığını, işlerinde kötüye
gidiş yaşanmadığını vurguluyor.
Kässbohrer Açık Kasa’nın hafifliği Tırsan Ar-Ge merkezinin araştırmaları neticesinde elde edildi. Diğer açık kasa üreticilerinin aksine standart tenteli şasisi
kullanmayan Kässbohrer Açık Kasa’nın
şasisinde, standart şasilere oranla yüke
dayanımı iki kat fazla, bununla birlikte
daha hafif olan yüksek mukavemetli çelik
kullanılıyor.
İsteğe göre 600 mm aluminyum kapaklı veya 765 mm sac kapaklı olarak üretilebilen Kässbohrer Açık Kasa, aluminyum
kapak kullanıldığında ekstra 200 kg daha
ağırlık avantajı sunuyor.
Kässbohrer Açık Kasa kullanıcılarının
memnuniyetlerini dile getirdiği organizasyonda aracın hem şasisi hem de tüm çelik
kapak ve panelleri, treylerin maruz kaldığı
zorlu şartlardan etkilenmemesi için çinko tri-eletron metoduyla kataforez (KTL)
kaplandığı ifade edildi.
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Tırsan Trailer Innovation
2017’de Ödüle Çok Yakın
Her iki yılda bir Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük ticari araç fuarı
olan IAA Ticari Araç Fuarında, sektörün
ilk ve tek Ar-Ge merkezinin geliştirdiği en
yeni teknolojilerini sergileyecek olan Tırsan, ayrıca Alman Ticari Araç Üreticileri
Birliği (VDA) işbirliği ile dünyanın önde ge-

Türkiye’nin lider treyler
üreticisi Tırsan, dünyanın
en büyük ticari araç fuarı
IAA fuarı kapsamında
Trailer Innovation 2017
yarışmasına katılıyor.

deki bağlantı noktasındaki koruyucu kapak aynı zamanda bir damlama kabı olarak işlev görecek şekilde tasarlandı. Bu
kapak açıldığında uyarı lambaları kullanıcının dikkatini çekerken, Güvenli Başlatma Sistemi aracın frenlerini kilitleyerek
treylerin hareket etmesini engelleyerek
güvenliği artırıyor.

len 12 ticari araç dergisi tarafından düzen-

Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bitüm

lenen Trailer Innovation 2017 ödüllerinde

Tankeri’nin yenilikleri arasında tanker içekullanıcıya sunduğu yenilikler ile güvenlik

risindeki sıcaklık değişimlerinin dökümünü

Tırsan, dünyanın likit madde taşıma-

kategorisinde yarışan Kässbohrer Yüksek

tutan Termal Veri Kaydedici, lastik kontrol

cılığındaki lider isimlerinden Hoyer’in,

Güvenlikli Bitum Tankeri, 6 metre uzak-

sistemi ve balata aşınma göstergesinin

Almanya’da bitüm taşımacılığında uzman-

tan elektronik dolum ve boşaltım sağlayan

yanı sıra ek özellikler de yer alıyor.

lışmış kuruluşu Hoyer Bitumen-Logistik

uzaktan kumandalı kontrol sistemi saye-

GmbH ile birlikte geliştirilen Kässbohrer

sinde hem kullanıcı hem de saha ve dona-

Yüksek

nım güvenliğini en üst seviyeye çıkarıyor.

üçüncü kez yarışıyor olacak.

Güvenlikli

Bitum

Tankeri

ile

Avrupa’da tehlikeli madde taşımacılığında

Kullanıcının doldurma/boşaltma operas-

ADR mevzuatı ve işçi güvenliği uygulama-

yonunu güvenli bölgeden idare etmesini

larını ileri taşıyacak yeni bir güvenlik anla-

sağlayan elektronik otomasyon sistemi,

yışı sunuyor.

sadece kullanıcıyı güvenli bir konumda
ve mesafede tutmakla kalmıyor, valfların

Yeni Dolum Boşaltım Sistemi ile
ADR Mevzuatının Ötesinde Güvenlik
Trailer Innovation 2017 ödüllerinde

doğru sırayla açılıp kapanmasını sağlayarak olası kazaların önüne geçiyor.
Bunun yanı sıra, boşaltım hattı üzerin-
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Türkiye’de Yatırıma Başlayan
SAF Holland Serin Treyler İle
Tedarik Anlaşması İmzaladı
Türkiye pazarında etkinliğini artırmayı hedefleyen SAF Holland,
Düzce’de kurulacak tesisin üretime geçmesiyle birlikte Ortadoğu, Güney
Afrika ve Asya ülkelerine ihracat gerçekleştirecek. Bu süreçte Türkiye’nin en büyük treyler markalarından biri olan Serin
Treyler ile tedarik anlaşması da yapan SAF
Holland, Türkiye’ye olan inancını gösterdi

Türkiye’de fabrika kurarak
yerli üretime başlayacağını
açıklayan SAF Holland,
Serin Treyler ile bir anlaşma
imzaladı ve markanın aks
konusundaki tedarikçisi
oldu.

Serin Treyler ve Saf Holland arasındaki

yar Avro ciro elde ettiğini ve 2020’de 1 buçuk milyar Avro ciro öngördüklerini söyledi.
Azizoğlu, “Hedefimiz; pazar payımızı
daha da artırmak, büyük filolardaki yerimizi sağlamlaştırmak. Türkiye’deki firmaların
önemli bir kısmı asklarımızı tercih ediyor.
Ürünümüzün hafif olması, bakımının olmaması, servislerin çok yaygın olması filolara ve taşımaya büyük avantajlar sağlıyor. Türkiye’de 35 noktada servis hizmeti

anlaşmanın imza törenine, Serin Treyler

yet gösteren Saf Holland’ın 2016 yılında

veriyoruz. Özellikle son 5 yıldır Kendimizi

Yönetim Kurulu Üyesi Recep Serin, Saf

pazar payını 4 kat arttırdığını vurguladı.

kanıtladığımızı düşünüyorum. Önümüzde-

Holland Avrupa Asya Başkanı Alexander

Azizoğlu: “2020’de

Geis ve Türkiye Genel Müdürü Bilal Azizoğ-

1 buçuk milyar Avro ciro
hedefliyoruz”

lu katıldı.

ki yıllarda da iddialı hedeflerimiz var” dedi.
Türk treyler pazarında 2016’nın ilk aylarından itibaren yüzde 35 düşüş yaşandığını

SAF Holland Türkiye Genel Müdürü Bilal

Türkiye’de ithal aks pazarında mevcut

belirten Azizoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Azizoğlu, imza töreni öncesi yaptığı konuş-

paylarının yüzde 50’ye ulaştığını belirten

“Bunın sebepleri arasından Euro 6’nın dev-

mada, 2010 yılından beri Türkiye’de faali-

Azizoğlu, Saf Holland’ın 2015 yılında 1 mil-

reye girmesi, fiyatların yüksek olması ve
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Serin: “Dingil üretimini
bu yıl sonu itibarıyla
bırakıyoruz”
Serin Treyler Yönetim Kurulu Üyesi
Recep Serin ise atılan imzayla ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Biz 33
yıldır treyler sektörünün içinde olan bir
firmayız. 40 yıldır da kendi dingilimizi
üretiyoruz. Geldiğimiz noktada üretimler
ve adetler çok büyüdü. Artık tek noktaya
odaklanmamız gerekti. Sadece treylere
odaklanmak istedik. Dingil üretimini bu
yılsonu itibarıyla bırakıyoruz. Bunun için
çekici satışlarının düşmesinin büyük etkisi

verdik. Aylardır bu projenin üzerinde ça-

de profesyonel iyi bir tedarikçiye ihtiya-

oldu. Bunun etkisini ciddi anlamda hissedi-

lışıyoruz. Ocak ayından itibaren üretime

cımız vardı. Yerli üreticilerle de görüştük

yoruz. Pazar, 2017’nin ilk aylarından itiba-

başlayacağız. Biz Türkiye’ye inanıyoruz,

ama belgelendirme, kalite olarak bizlere

ren tekrar toparlanacaktır. Çekici ve treyler

pazarının büyüklüğüne inanıyoruz geç-

yeterli gelmedi. SAF Holland’ın uluslara-

ürünleri piyasada eskimeye başladı bun-

mişte de inandık, gelecek için de inancımız

rası bir firma olarak yedek parça ile ulaşı-

dan dolayı 2017’de bir hareketlenme bek-

tam. Türkiye’de yaklaşık 15 bin metreka-

labilirliği ve marka bilinirliği üst düzeyde.

liyoruz. 2017 yılının ilk aylarından itibaren

relik bir fabrika alanımız var. Önümüzdeki

Türkiye’de üretiliyor olması da bizim ma-

pazarın toparlanarak yüzde 10 büyüyece-

süreçte Güney Afrika, Asya ve Ortadoğu’ya

liyetlerimizi düşürmemiz açısından çok

ğini öngörüyoruz”

Türkiye’den aks üretip vereceğiz.”

önemli avantaj yarattı” dedi.

Düzce’de kurulacak tesis hakkında bilgi

Alexander Geis, yatırım için neden

veren Azizoğlu, “Türkiye’de üretilecek aks

Türkiye’yi seçtiklerini ise şöyle açıkladı: “Ya-

Almanya’nın birebir aynısı. HErşeyiyle yeni

tırım için beş aday ülkemiz vardı. Bunların

Türkiye İstatistik Kurumundan (TUİK)

bir fabrika, bütün ekipmanlarımız yeni.

arasında Romanya ve Bulgaristan’ın olduğu

aldıkları rakamlara göre ilk 6 ayda treyler

Türkiye’nin de burada iyi bir sınav verece-

Avrupa ülkelerini yanı sıra Ortadoğu ülkeleri

pazarının yüzde 25 daraldığını vurgulayan

ğini düşünüyorum. İki vardiyalı olarak dolu

de bulunuyordu. Türkiye’nin kalifiyeli-eği-

Serin, “Serin Treyler, yılın ilk altı ayında pa-

dolu çalışacağız. Genel merkezimiz de Düz-

timli insan kaynağını gördük. Türkiye bizim

zarın daralmasına karşın paylarını yüzde

ce olacak. SAF Holland’ın Almanya’dan son-

için en önemli pazarlardan bir tanesi. Türk

1.5 oranında artırdı. İhracatımızı ise yüzde

ra ikinci büyük bölgesel fabrikası Türkiye’de

ekonomisine bu manada katkıda bulun-

40 artırdık. Bu da bizim treylere odaklan-

Düzce’de faaliyete geçecek ve buradan

mak istiyoruz. Ocak ayında üretime başla-

ma konusundaki kararımızı destekliyor. Pi-

üç kıtaya ürün ihracatı yapılacak. Türkiye

yacağız. Toplamda 100 çalışanımız olacak.

yasada ki güçlü yerimizi korumaya devam

dışında ürünlerimiz İran, Suudi Arabistan,

Personel alımı ve işe alınan personelin Al-

ediyoruz. Türkiye’de yapılan bu tür yatı-

BAE, Güney Afrika, Malezya, Güneydoğu

manya’daki eğitimleri devam ediyor. Bu ya-

rımların Türk treyler sektörünün önünü

Asya ülkelerine ihraç edilecek” dedi.

tırımımız ile Türkiye’deki pazar payımızın da

açıyor ve sektörün büyümesine katkı sağ-

artacağını öngörüyoruz” açıklamasını yaptı.

lıyor” diye konuştu.

Treyler Pazarı Küçüldü

Geis: “Türkiye’ye inanıyoruz.
Geçmişte de inandık,
gelecek için de inancımız tam”
Uzun görüşmelerden sonra Serin Treyler ile Türkiye pazarında anlaştıklarını ve
kendilerine tedarikçi olmaya karar verdikleri kaydeden SAF Holland Avrupa ve
Asya Başkanı Alexander Geis, “Türkiye
bizim için çok önemli bir ülke. Hem büyük
bir pazar aynı zamanda Ortadoğu içinde bir
kapı. Türkiye’ye bir fabrika kurmaya karar
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Opel Hafif Ticaride 2015’te
Elde Ettiği Başarıyı Sürdürmek İstiyor
Vivano, Movanı ve Combo modelleriyle hafif Ticari araç pazarında boy gösteren Opel,
2015 yılında 100 binden fazla Ticari araç satışı gerçekleştirdi. 2014 yılına göre yüzde
24’lük artışla gerçekleşen satışların markanın hafif ticaride en yüksek satışlara ve Pazar
payına ulaştığı 2008 yılından beri en iyi dönemi olduğu ifade edildi.
2015 yılında Opel’in orta sınıf vanı

kenlerden bir tanesi aracın çok yönlü kul-

Vivaro’nun satışları yüzde 38 artar-

lanımı dikkat çekiyor. Kombi, panelvan, çift

ken, büyük sınıftaki vanı Movano sa-

kabin veya platform kabin olarak kullanım

tışları bir önceki yıla göre yüzde 27 oranında

alanı bulan Vivaro, 95 beygir gücünden 145

arttı. Küçük van segmentindeki Combo’nun

beygir gücüne kadar motor gücü seçenek-

satışları ise yüzde 12 artış gösterdi.

lerine sahip. Motor serisinin en üstünde ise
1.6 litrelik BiTurbo CDTi seçenek yer alıyor.

Yenilenen Vivaro Çok Yönlü
Kullanımı Hedefliyor

Saatte maksimum 183 km hıza ulaşabilen
bu motor 340 Nm tork sağlıyor araca.

İlk olarak 2001 yılında piyasaya sunulan
Opel Vivaro, tıplam 750 bin adet satışı geçe-

Vivaro Combi

rek markanın en çok satan hafif Ticari aracı

9 koltuğa kadar çıkabilen Vivaro Com-

larının bulunduğu Combi yolcular geniş diz

oldu. Vivaro’nun başarısında en önemli et-

bi, hem Ticari araç hemde tekerlekli ofis

mesafesi sunuyor. Üçüncü sıra koltuklar

olarak pratik kullanım sağlıyor. Geniş aile

ihtiyaç duyulduğu an katlanabiliyor. Da-

taleplerine cevao veren Combi’de sürücü

kikalar içinde 9 kişilik minibüsten 6 met-

koltuğu altı yönlü ayarlanabilir sırt destekli

reküplük taşıma alanı sağlayan bir araca

ve ön tarafta tek ve çift yolcu koltuğu se-

dönüşen Combi, 6 yolcuya kadar olan ver-

çeneklerine sahip.

siyonlarında ise 4 metreküplük taşıma ala-

İkinci ve üçüncü sırada üçlü koltuk sıra-
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ZF Ticari Araçlara Yönelik
Son Yeniliklerini Tanıttı
Güç aktarma, şasi ve güvenlik teknolojilerinde uzman ZF Friedrichshafen AG, Eylül ayında
gerçekleştirilecek IAA Fuarı öncesi Almanya’da yeni teknolojilerini dünya medyasına
tanıttı. Güvenlik, otonom sürüş, verimlilik ve sürüş konforu başta olmak üzere bir çok
konuda geleceğin teknolojileri test sürüşleri ve istatistiklerle anlatıldı.

ZF’nin sürekli geliştirdiği tekno-

Yeni geliştirilen ZF Innovation Truck, teh-

yesine katan ZF, bu değişimde teknoloji

lojilerde bu yıl 2 önemli konu ön

likeli durumları manevrayla aşıyor, şeridi ak-

şirketi olarak önemli bir rol üstlenmek için

plana çıkıyor. Biri güvenlik ve di-

tif şekilde takip ediyor ve işletmedeki yükle-

her alanda daha da güçlü bir konuma geldi.

me rampasına kendiliğinden yanaşıyor.

Görme, düşünme ve harekete geçme üç-

ğeri de otonom sürüş. Uygulanabilirliği
daha zor olan ticari araçlardaki güvenlik

Otomasyon, ağlandırma, güvenlik ve

lüsü bu bağlamda şirketler grubu için ana

çalışmaları önemli yol aldı. Teknolojilerin,

elektriklendirme gibi mega trendler, nere-

ilke ve aynı zamanda teknik yenilikleri için

ürünlerin veya fonksiyonların ağ içinde bir-

deyse her endüstri sektörünü kapsayacak

de ayırt edici özellik oldu.

leştirilmesi ve transferi ile ZF, ticari araçla-

şekilde mobiliteyi hızlı, tutarlı ve küresel

Görme, düşünme ve harekete geçme

rın görmesini, düşünmesini ve harekete

olarak değiştiriyor. Geçtiğimiz aylarda Al-

üçlüsü ZF teknolojilerine de yansıdı. ZF

geçmesini sağlıyor.

man araç teknolojileri firması TRW’yi bün-

Innovation Truck bunu çok etkileyici şe-
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merkezlerinde proseslerin nasıl optimize
edilebileceğini sergiledi. Hazılanan konsept araç, dikkatli, verimli şekilde, sabit
kamera verilerine dayanarak ve gerekirse
bölgesinde emisyon oluşturmadan kendiliğinden yükleme rampasına yanaşıyor.
ZF, bağımsız SafeRange manevra fonksiyonu için kamyon ve işletmede sistemleri
bir ağ içinde birleştirdi. Rampada bulunan
sabit kameralar manevra edilecek kamyokilde gösteriyor. Araç, sensörlerin birlikte

modülünün en yeni geliştirme aşaması ha-

nu algılarken, kamyonun sadece treylerin

çalışmasıyla çevresini üç boyutlu ve güve-

fif ticari araçları daha da verimli yapıyor. ZF,

arkasında bir hedef tahtasıyla donatılmış

nilir şekilde algılıyor, bu verileri elektronik

içten yanmalı motorların kullanıldığı güç

olması yeterli.

yüksek performanslı kumanda merkezin-

aktarma gruplarının da daha verimli olması

Yine işletmede kurulu olan bir bilgisayar

de işliyor ve komutları, aralarında elektri-

için çalışmalarını sürdürüyor. 8 vitesli oto-

yönü hesaplıyor ve verileri WLAN üzerin-

fikasyonlu güç aktarma sistemleri ve di-

matik şanzımanın tüm avantajlarını ticari

den taşıttaki ZF Openmatics telematik

reksiyonun da bulunduğu ileri mekatronik

araç sınıfına aktaran yeni ZF-PowerLine

sisteminin yerleşik ünitesine aktarıyor. Bu

sistemler sayesinde doğrudan uyguluyor.

şanzıman serisinin lansmanı buna bir ör-

aşamada aracın kontrol ünitesi devreye gi-

ZF Innovation Truck ile güncel sürücü

nektir. Bir diğer örnek de, binek araçlar-

riyor ve ZF TRW’nin ReAX aktif elektrikli di-

destek sistemleri pratiğe uygun olarak,

dan bilinen start-stop fonksiyonunun ZF-

reksiyonu ve TraXon Hybrid otomatik şan-

ZF tarafından daha da geliştirildi ve kaza-

EcoLife şanzımanıyla bundan böyle şehir

zıman sisteminden destek alarak kamyonu

sız günlük trafik vizyonu (“Vision Zero”)

içi otobüslerinde de kullanılabilir olması.

kısmen sadece elektrik gücüyle ve böylece

beğeniye sunuldu. ZF tarafından WABCO

bulunduğu bölgede emisyon olmaksızın

ile birlikte gerçekleştirilen yardımcı fonk-

Kamyonlar İçin

rampaya yanaştırıyor. Tablet bilgisayar, iş-

siyonlardan biri olan EMA, treyleri güvenli

Dışarıdan Kumandalı Saferange

lemin sürücü kabini dışından yürütülmesi-

şekilde tehlike noktalarından geçiriyor ve

Bağımsız Manevra Fonksiyonu

ni sağlayan HMI kumanda sistemi görevini

arkadan çarpmaların önlenmesine katkı

Yoğun yerleşim alanlarında artan trafik

üstleniyor.

sağlıyor. Bir diğer sürücü destek sistemi

sorununun önüne geçmek, sürücüyü ve

olan Highway Driving Assist (HDA), aracın

trafiği rahatlatmak ve nakliye maliyetini

şeritte kalmasını aktif olarak sağlıyor ve

düşürmek için gelecekte lojistik zincirinde

Sadece elektrik gücüyle çalışan araçlar

önde giden araçla uygun emniyet mesa-

verimliliği arttıran konseptler öne çıka-

şehir içinde emisyonları azaltabilir ve böy-

fesini koruyor. ZF Innovation Truck, iste-

caktır. ZF Innovation Truck 2016, bağımsız

lece şehir halkının yaşam kalitesini arttıra-

nilen, yükleme rampasına kendiliğinden

SafeRange manevra fonksiyonuyla sensör

bilir. Ancak bunun için ticari araçlarda da şe-

yanaşarak işletme sahasında da emniyet

sistemi, akıllı elektronik ve mekatronik

hir içi uygulamaların farklı gereksinimlerini

açısından önemli avantajlar sağlıyor. Böy-

sistemlerle, aracın ve işletmenin ağ içinde

karşılayabilecek çok yönlü konseptler ge-

lece manevradan kaynaklanan kazalar ve

birbirine bağlı olması halinde yük aktarma

reklidir. Somut olarak burada otobüsler ve

kullanım dışı kalma süreleri önleniyor.
Sürüş Ekonomisi Her Zaman
Öncelikler Arasında
Görme, düşünme ve harekete geçme
özelliğine sahip araçlar, sadece akıllı değil,
aynı zamanda verimli de olmalıdırlar. Bu
nedenle ZF, önceliklerden biri olan verimlilik için yeni ve belirgin ölçüde geliştirilmiş
teknolojiler sunuyor. Elektrikli merkezi
tahrik sisteminin lansmanı şehir içi otobüsleri için de yapıldı. Elektrikli aks tahrik

32 • Temmuz-Ağustos 2016 • www.kasadergisi.com

Elektrikli Otobüste ZF Teknolojisi

TEKNOLOJİ

dağıtım kamyonları söz konusudur. ZF, bu
iki araç türü için geliştirme aşaması tamamlanmış, birbirini bütünleyen iki konsepti
portföyüne kattı. Şirket bu konseptlerle
E-mobilite çözümleriyle uluslararası pazarlara daha fazla nüfuz etmeyi amaçlıyor.
Elektrikli portal aks AVE 130, körüklü otobüsler de dahil olmak üzere, alçak tabanlı
belediye otobüsleri için ideal bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek taban uygulamaları için yeni geliştirilen merkezi tahrik

en ünlü otomatik otomobil şanzımanının

herr mobil vinçte de lansmanı yapılmıştı.

sistemi, özellikle küçük otobüs ve dağıtım

vites değiştirme konforu, ekonomik bir şe-

Bu arada TraXon şanzımanın hibrid versi-

kamyonları için uygundur. Merkezi tahriğin

kilde ticari araçlara uyarlandı.

yonu pratikte avantajlarını ZF Innovation

lansmanı IAA 2016 fuarında yapılacak, seri
üretime ise 2018 yılında başlanacak.

PowerLine adı altında, orta büyüklükte
kamyonlar, kamyonetler ve otobüsler için

Truck’ta sergilerken, ana şanzıman ise ZF
test otobüsünde sınanacak.

Birkaç yıldır ZF ürün portföyünde yerini

otomatik şanzıman sınıfında küçük bir dev-

“Yeni TraXon siparişleri ve ilk uygulamalar

alan elektrikli portal aks AVE 130 artık daha

rim başlıyor. Yeni otomatik şanzıman, sekiz

bizi gururlandırıyor” diye belirten, ZF Ticari

güçlü. 350 Volt AC yerine 400 Volt AC güce

vitesi ve binek araç sistemlerinden alınan

Araç Teknolojisi Bölüm Başkanı Fredrik Sta-

sahip olan ürünün yeni versiyonu ZF tara-

konstrüksiyon prensibiyle, ticari araçlarda

edtler şunları söyledi: “Sonuçta bunlar, mo-

fından satışa sunuluyor. Böylece, örneğin

bugüne kadar kullanılan tüm sistemleri ne-

düler sistemimizin geliştirildiği amaca her

tam yüklü körüklü bir otobüsü (yaklaşık

redeyse her alanda açık ara geride bırakıyor.

noktada uygun olduğunu göstermektedir.

28 ton) sadece elektrik gücüyle tek akstan

ZF, yakıt tasarruf potansiyelini, vites değiş-

Uluslararası düzeyde ve çok sayıda araç mo-

tahrik etmek mümkün oluyor. Tasarım açı-

tirme konforunu, güç-ağırlık oranını ve özel-

delini kapsayacak şekilde, üreticilerin günü-

sından da AVE 130 otobüs üreticilerine çok

likle geleceğin teknolojisine uyumluluğunu

müzde ve gelecekteki ağır ticari araçlar için

yönlü olanaklar sunuyor.

çok daha yüksek seviyelere çıkartıyor.

otomatik şanzıman ihtiyacını karşılayacaktır.
Temel şanzımanın beş farklı kalkış veya vites

ZF-PowerLine

ZF TraXon Şanzıman Sistemi

Otomatik Şanzımanın Ticari

Daha Fazla Tercih Ediliyor

Araçlarda Kullanımı Hız Kazandı

değiştirme modülleriyle kombine edilebilmesinin bunda önemli bir payı vardır.”

Çin ve Türkiye’de iki kamyon üreticisi

Yeni, 8 vitesli otomatik şanzıman, orta

daha seri üretimlerinde verimliliği arttı-

Orta Sınıf Kamyonlar İçin ZF-

büyüklükte kamyonlar, kamyonetler ve

ran ZF otomatik ticari araç şanzımanını

EcoTronic Mid Otomatik Şanzıman

otobüsler için standartları belirliyor. ZF-

tercih etti. ZF’nin modüler yapılı otomatik

ZF, dünya genelinde artan otomatikleş-

PowerLine çift haneli oranlarda yakıt ta-

şanzıman sistemi olan TraXon, MAN ve

tirilmiş şanzıman teknolojisi talebini yeni

sarrufu sağlıyor. Yeni ürün, şanzımanın

Iveco’nun yanı sıra artık Ford Trucks ve

EcoTronic mid ürünüyle karşılamak istiyor.

kendi ağırlığı ile araç yükü ve tork değeri

Çin’de Foton’da kamyonlarda kullanılacak.

Yeni şanzıman, teknik anlamda orta sınıf

arasındaki en iyi uyumu sağlıyor. Sektörün

Öne çıkan bu ürünün aynı zamanda Lieb-

kamyonlar için 9 vitesli ZF-Ecomid manuel
şanzıman temel alınarak geliştirildi. ZF, bu
şanzımanın EcoTronic mid otomatikleştirilmiş şanzıman sistemine dönüşümü için,
hedef pazarlardaki mevcut yaygın modülleri kullanıyor. Pazara uygun tasarımın başarıyla uygulanması sonucunda EcoTronic
mid, orta sınıf kamyonlarda otomatik vites
değişimi için sadece konforlu değil, aynı
zamanda ekonomik ve cazip bir çözüm
sunuyor. ZF-EcoTronic mid şanzımanı IAA
2016 fuarında tanıtılacak ve seri üretimi
2017 yılı başında başlayacak.
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Ford Transit ve
Transit Custom
Euro 6’yaYeni
Motorla Hazır
Transit ve Transit Custom ile Avrupa satışlarında 2016 yılının ilk dört ayında
yüzde 18’lik artışla 66 bin 700 adede ulaşan Ford, yeni motorlarının yanı sıra
yeni teknolojileri de hafif ticari araçlarında uygulamaya başlayacak.
Emisyon seviyesinin Euro 5 norm-

daha düşük devirlerde daha yüksek tork

larına göre NOx emisyon seviye-

ve Avrupa ülkelerinde 60 bin kilometreye

sinin yüzde 55 oranında azaldığı

varan servis aralığı sunuyor.

Euro 6 normlarının AB ülkelerinde hafif

geliştirdiği ifade edildi.
Ford EcoBlue Geliştirme Programı Şefi
Nick Pollard, daha ucuz işletme maliyetleri, daha fazla performansın daha temiz mo-

ticari araçlarda Eylül ayının başından iti-

Yeni EcoBlue Motor Rekabette

torlarla sağlanacağını kaydetti. Tamamen

baren yürürlüğe girecek olması ticari araç

Ford’un Elini Güçlendirecek

yeni olan Ford EcoBlue motorların Eco-

endüstrinde yeni teknolojilerin de tanıtımlarını hızlandırdı.

Almanya’nın Münih kentinde düzenle-

boost teknolojisini kullandığını açıklayan

nen yeni motor ve teknolojilerin tanıtım

Pollard, yaptığı konuşmada şu bilgilere yer

Transit ve Transit Custom modellerinde

toplantısı ve test sürüşlerinde hacim ola-

verdi: “Bu motor Almanya ve İngiltere’de

Euro 6’ya yeni 2.0 litrelik Ford EcoBlue di-

rak küçültülmüş yeni motorun 157 g/km

geliştirildi ve İngiltere’nin Dagenham ken-

zel motor gamıyla geçecek olan Ford, yakıt

CO2 emisyon saldığını ve düşük motor de-

tinde bulunan Ford motor fabrikasında

verimliliğinde yüzde 13’e varan iyileşme,

virlerde ulaşılan yüksek torkun ise sürüşü

üretilecek. Transit ve Transit Custom mo-
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dellerinde kullanılacak olan 2.0-litre Ford

“Side Wind Stabilisation” sisteminin yanı

EcoBlue motor, 105 PS, 130 PS ve 170 PS

sıra hızlı bir şekilde viraja girilmesi duru-

değerlerinde güç sunacak. Offset krank

munda aracı yavaşlamasını sağlayan “Cur-

mili, optimize edilmiş rulman ölçüleri gibi

ve Control” ve aracın devrilmesini motor

geliştirmelerle dikkat çeken yeni motor-

torku ve bağımsız tekerlek frenlemesini

da bakım gerektirmeyen yağlı sistem ka-

kontrol ederek engelleyen “Roll Stability

yış (Belt in oil drive) dikkat çekiyor. Ayrıca

Control” gibi Ford patentli özellikler geliş-

yüksek basınçlı turbo kompresör 2000 bar

tirilmiş ESC sisteminin özellikleri arasında

“common rail” özelliklerine sahip. Yapısın-

yer alıyor.

daki tasarım değişikliklerinin yanı sıra ses
ve titreşim seviyesi binek araçlarla aynı

Otomatik Şanzıman

olan EcoBlue motor alüminyum silindir ka-

Çok Yakında Hazır Olacak

pağına da sahip.

2016’nın son aylarında ise manuel şan-

Ayrıca, 1250 devirde yüzde 20 yükseltilen tork günlük kullanımda daha esnek ve
hassas performans sağlayacak.”

zımanın yanı sıra 6 ileri otomatik şanzıman
Nick Pollard
Ford EcoBlue Geliştirme Programı Şefi

SelectShift, Transit Custom Kombi modelleri için yeni havalı arka süspansiyon gibi
seçenekler de yer alacak. Markanın farklı

Yardımcı Sistemlerle

kısıtlamaları gibi uyarıları gösterge paneli

araçlarında başarıyla kullanılan tork kon-

Yüksek Güvenlik

üzerinden bildiriyor. Ford’un Mondeo ve

vertörlü bu şanzıman çoklu değişken stra-

EcoBlue motorların yanı sıra Transit ve

S-MAX gibi binek araçlarında uyguladığı

tejisine sahip ve ağır yüklere göre adapte

Transit Custom araçlarda yan rüzgarlara

kamera ve radar teknolojisiyle ticari araç

olabilerek çalışıyor.

karşı stabilizasyon sağlayan “Side Wind

endüstrisinde de kullanılacak olması bu

2 litrelik Ford EcoBlue motorda Euro 6

Stabilisation” (SWS) ve hafif ticari araç en-

alanda standartları yukarı çeken markalar

standartlarını SCR sistemiyle sağlıyor. 10

düstrisinde ilk defa kullanılacak olan yaya

arasında yerini güçlendirecek. Yine aktif

bin kilometrelik bir kullanım sağlayan 21

algılama detektörlü çarpışma asistanı gibi

güvenlik teknolojileri arasında yer alan

litrelik AdBlue tankı ise doldurulması kolay

gelişmiş yardımcı teknolojileri de sunulma-

çarpışma önleyici asistanı da sürücünün

bir noktaya yerleştirilmiş.

ya başlanacak. Tamamen Ford tarafından

önündeki araç, nesne veya yayayı tespit

geliştirilen Side Wind Stabilisation (SWS)

edip sürücüyü sesli ve görsel olarak uyar-

sistemi 80 km üzeri hızlarda devreye giri-

masına rağmen sürücünün gereken müde-

yor ve frenleme yaparak aracın yan rüzgar-

haleyi yapmaması durumunda aracın oto-

lardan etkilenmesini engelliyor.

matik olarak fren yapmasını sağlıyor.

Ford’un hafif ticari araçlarında kullan-

Bu teknolojilerin yanı sıra yenilenen

maya başlayacağı bir diğer sürücü yardımcı

Elektronik Stabilite Kontrol (ESC) sistemi

sistemlerinden birisi de Trafik İşareti Tanı-

Transit ve Transit Custom modellerinde

ma sistemi. Sistem, sürücüye, geçerli hız

standart donanım olarak sunulacak. Yan

limitleri ve geçersiz işaretler ve sollama

rüzgarlara karşı stabilizasyon sağlayan
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Avrupa’da Ağır ve Hafif Ticari Araç
Satışlarında Büyük Artış Yaşanıyor
Ticari araç satışlarında en parlak dönemlerinden biri yaşayan Avrupa’da 2015 yılında
6 ton üzeri 259 bin adet orta ve ağır ticari araç yollara çıkarken hafif ticaride ise
2016 yılının sadece ilk 4 ayında yüzde 11 artış ile 600 bin adet yeni araç tescil edildi.

VDA Uluslararası Basın Atölye-

yüzde 14 oranında artış kaydedilirken Fran-

si, 23 Haziran 2016 tarihinde

sa, İngiltere ve İtalya yıllık bazda çift haneli

Frankfurt’da gerçekleştirildi. Ge-

büyüme sergiledi. İspanya ve Hollanda yıl-

leneksel olarak IAA Ticari Araçlar Fuarı ön-

lık yüzde 20’nin üzerinde artış ile en yük-

cesinde fuarın da organizatörü olan Alman

sek performansı gösteren pazarlar oldu.

Otomotiv Endüstrisi Derneği VDA tarafın-

Almanya’da 2015 yılında bu sınıfta 83 binin

dan düzenlenen toplantıda dünya ticareti-

üzerinde araç ile yüzde 5 artış kaydedildi.

ni taşıyan markaların patronları; dünya ça-

2016 yılının ilk beş ayında yüzde 9 oranında

pında bu endüstriyi mercek altında tutan

büyüme elde edilirken yıllık bazdaki artışın

basın mensupları ile bir araya geliyor.

yüzde 4 oranında gerçeklemesi bekleniyor.

Basın konferansının açılış konuşmasını

Batı Avrupa’da hafif ticari araç segmen-

yapan VDA Başkanı Matthias Wissmann,

tindeki artış da 2014 ve 2015 yıllarında çift

ticari araç pazarı ile ilgili bilgiler verdi. Batı

haneli büyüme gösterirken 2016 yılında

Avrupa ticari araç pazarında 2015 yılında 6

da bu trend sürdü ve ilk dört ayda yüzde

ton üzerinde 259 bin adet kamyon ve çe-

11 oranında artış ile 600 bin adet yeni van

kicinin tescil edildiğini belirten Wissmann,

tescil edildi. Almanya pazarında ise 2016

bunun yüzde 14 oranında bir artışı yansıttığını vurguladı. 2016 yılının ilk beş ayında da

Matthias Wissmann
VDA Başkanı
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yılında rekor bir artış ile yüzde 5 oranında
artış ile 256 bin araca ulaşılması bekleniyor.
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azaltma potansiyeline sahip olan doğalgazın yanısıra dağıtım işlerinde kullanılan
hafif ticari araçlarda yaygınlaşmaya başlayan hibrit teknolojiler ve elektrikli motorlar
önem kazanıyor.
E-Ticaretin Taşımacılığa Etkisi
Artıyor
Yakın bir geçmişe kadar karayolunun
diğer taşıma modlarına karşı verdiği mücadeleye tanıklık eden lojistik sektörü, son
birkaç yıldır modlar arası işbirliğinin daha
sık gündeme getirildiği bir ortama dönüştü. Bunun somut örneği, basın toplantısında Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği’nin
Başkanı Wissmann’ın açıklamalarında bir
kez daha açık şekilde görüldü. Wissmann
konuşmasının yük taşımacılığında çevre
dostu çözümlere ilişkin bölümünde şunları söyledi: “Artan yük trafiğini çevre dostu
yöntemler ile yönetmek için sadece kamyonlardan daha fazlasına ihtiyacımız var.
Tüm taşıma modlarına gereksinim duyacağız: daha iyi bağlantıları olan etkili bir karayolu ağı, yüksek performanslı demiryolu
Çekici Üreticilerinden Üstyapı

turulması için vazgeçilmez olduklarını ha-

sistemi ve iç su yolları. Sonuçta yük trafi-

Uzmanlarına 190 Bin Çalışan

tırlattı. Ağır ticari araçlar için dizel motorun

ğinde daha da güçlü bir büyüme olacağını

Sektördeki ümit verici büyüme rakam-

temiz olduğuna vurgu yapan Wissmann’a

varsayabiliriz. Paket ve kurye hizmetlerin-

larını paylaşan Matthias Wissmann, ticari

göre etkinlikleri ve ekonomik olmaları ne-

de hacim, başta internet ticaretinin etkisi

araç sektörünün Alman otomotiv endüst-

deniyle dizel araçlar daha uzun süre önemli

ile son 15 yılda yüzde 74 arttı. Yük taşıma-

risinin önemli bir bölümü olduğunu, oto-

bir rol oynamaya devam edecekler. Modern

ları için modern bir demiryolu sistemi bu

motiv sanayiinde toplam çalışan sayısının

ticari araçların egzoz emisyonu ölçüm-

büyümenin geniş bir bölümünü absorbe

üçte birine denk gelen oranda 190 bin ki-

leri için 2013 yılından bu yana taşınabilir

ederse bu durum bizim lehimize olur. An-

şiye istihdam sağladığını belirtti. Bu sek-

emisyon ölçüm sistemleri kullanılıyor ve

cak kamyonlar bu malların hala aslan payı-

tör, çoğunlukla treyler ve kasa üreticisi

bu sistem ile emisyon oranları operasyon

nı üstlenmek zorunda kalacaklar ve bugün

konumunda olan ve ihtiyaca özel çözümler

sırasında ölçülüyor. Binek araçlarda ancak

Avrupa’da yüzde 75’ini taşıyorlar.”

ile tek bir şasiyi komple ticari araca dönüş-

son dönemde kullanılmaya başlanan ölçüm

türen küçük ve orta ölçekli işletmeleri de

teknolojisi bugünün Euro 6 motorlu araçla-

yoğun biçimde kapsıyor ve bu sektörde de

rında standart olarak bulunuyor.

Uzun Treylerler Hala Gündemde
Ama Hayata Geçmiyor

“Dizelin daha fazla optimizasyonu için,

Sözlerini yıllardır Almanya’nın gündem-

alternatif güç aktarım sistemleri giderek

den düşmeyen uzun araçların kullanım

Dizel Motor Kullanımı

daha önemli hale geliyor,” diyen Wiss-

iznine bağlayan Wissmann, dört buçuk

Uzun Süre Devam Edecek

mann, daha fazla ilerleme sağlamak için

yıldır deneme sürüşleri yapılan uzun araç-

“Dizel arabalarda egzoz manipülasyonu

bugünün mevcut modern güç aktarım

ların test sonuçlarının çok olumlu sonuçlar

yapılmasına ilişkin tartışmalar hepimiz için

sistemlerinin optimizasyonunun sürdü-

verdiğini söyleyerek bu araçların demir-

üstesinden gelinmesi gereken bir konu,”

rülmesi gerektiğine dikkat çekti. Özellik-

yolundan karayolu taşımacılığına kayma-

diyen Wissmann, dizel motorların çok güçlü

le otobüslerde kullanılmaya başlanan ve

ya neden olmayacağının da kanıtlandığını

yanları olduğunu ve iklim hedeflerinin tut-

çekiciler için de karbondioksit salınımını

sözlerine ekledi.

yaklaşık 33 bin kişi istihdam ediliyor.
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Ticari Araçların
Yöneticilerinden
Yeni Teknoloji Yorumları

Ticari araç teknolojisinde
geleceğin eğilimleri arasında araçların bağlanabilirlik
özellikleri, alternatif enerji kaynağı
olarak elektrikli kullanımı ve ticari araçların lojistik hizmetlerin en
önemli unsuru olarak sağladığı verilerin daha etkin kullanımı yer alıyor.
Frankfurt’ta düzenlenen IAA Ticari Araç Fuarı öncesi konferansta
bir araya gelen ticari araç markalarının üst yöneticileri endüstrideki
eğilimleri ve geleceğe dair öngörülerini paylaştılar. Akıllı sistemlerden,
otonom araçlara ve alternatif enerji
çözümlerine kadar pek çok konuda
önemli açıklamanın yapıldığı konferansta gelişen lojistik ihtiyaçların
hizmet niteliğini olduğu kadar ticari
araç sistemlerini de değiştirdiğini
açıkladılar.

MAN Truck & Bus AG CEO’su Joachim Drees:

“Lojistik 4.0 gelecek için kişiye özel çözümler sunacak”
Alman Federal Hükümeti Endüst-

düzeyde karmaşık görevleri yerine getiri-

hale gelmiş olacak. Alman Lojistik Derneği

ri 4.0’ı gündemine aldı. Bu, en-

yorlar. 2005 yılından bu yana yıllık trafik

(BVL) lojistik alanında üretilen verinin önü-

düstriyel süreçlerde dijitalleşme

tıkanıklığı uzunluğu üç katına çıkarak 1.1

müzdeki on yıl içinde bin kat artacağını ön-

anlamına geliyor. Endüstri 4.0’ın ön şartı

milyon kilometreye ulaştı. Almanya Ulaş-

görüyor. İş ve siyaset dünyasının bu durum

Lojistik 4.0’dır. Lojistik 4.0’ın son dere-

tırma Bakanlığı 2030 yılına kadar karayolu

için hemen şimdi uygun çerçeve şartlarını

ce gelişmiş bir işbölümünü desteklemesi

taşımacılığının yüzde 40 oranında artma-

oluşturması gereklidir. Malların trafiği ve

gerekmektedir. Buradaki anahtar kelime

sını bekliyor. Demiryolu taşımaları da yüz-

hareketliliği ile ilgili veri değişiminin stan-

işbirliğidir. Lojistik sektörü, Alman ekono-

de 40’ın üzerinde artış gösterecek. 2050

dartlaştırılmış internet protokolüne dö-

misindeki en önemli üçüncü sektör haline

yılında altı milyar insan yoğun nüfuslu

nüştürülmesi gerekiyor. Özellikle uzun yol

geldi. Yılda 2 milyon 800 bin kişilik bir iş-

metropollerde yaşıyor olacak. Günümüz-

taşımacılığında güvenlik, maliyet etkinliği

gücü ile 230 milyar Euro’dan fazla bir gelir

de dahi trafik için alan kıtlığı Lojistik 4.0’ın

ve verimlilik anlamında kritik gelişmeler

yaratılıyor. Müşterilerimiz sürekli artan

gelişiminde en önemli güdücülerden biri-

sağlayabiliriz. Ne var ki; bunun ilerlemesi

dir. Taşıma ve yükleme endüstrileri baskı

ve test edilmesi bir gecede tamamlamak

altındalar. Son derece farklı türlerde mal

mümkün değil. Ancak müşterilerimizin ço-

tedariki sağlarken bir yandan da kaynaklar,

ğunluğu bizden hemen şimdi iş ağına dahil

iklim ve çevre konularında hassas olmaları

çözümler bekliyorlar. Şimdi bizim için taşı-

gerekiyor. Bugün taşıma endüstrisinin yük

ma şirketleri ile birlikte dijital tabanlı hiz-

hacminin neredeyse yüzde 35’i kullanıla-

metleri geliştirme zamanıdır. Ortak olarak

mıyor veya yetersiz olarak kullanılıyor.

üstesinden gelmemiz gereken en önemli

Geleceğin lojistik zincirinde taşımanın
her bir adımı her bir katılımcı için şeffaf
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Daimler AG, Daimler Trucks & Buses Yönetim
Kurulu Üyesi Dr. Wolfgang Bernhard:

“21. yüzyılın çekicisi
yeniden icat ediliyor”

ve toplum için de gerçek bir katma değer
sağlayacaktır. Çekiciyi buluta bağladığımız zaman gerçek zamanlı bilgiyi taşıma
sürecine dahil olan tüm taraflar ile payla-

Ticari araç endüstrisi çok nadi-

şabiliyor. Daimler Trucks’da bağlanabilir-

ren bugün olduğu kadar büyük

lik uzun yıllardır stratejimizin bir parçası.

tehditler ve fırsatlar ile karşı

Gündemdeki başka bir teknoloji ise

karşıya kalır. Kendimizi icadından 120 yıl

elektromobilite.

sonra, 21. yüzyılın kamyonunu icat eder-

motor uzun süredir göz önüne alınmıyor-

ken bulduk.

du. Ancak işler değişiyor ve pil teknolojisi

Çekicilerde

elektrikli

Bağlanabilirlik (connectivity) bir di-

muazzam atılımlar yapıyor. 1997-2025

ğer önemli konu. Uzmanlar, sadece bu

yılları arasında pil maliyetlerinin yüzde

yıl içinde 1.5 milyar ürünün daha online

60 oranında düşeceği ve pil performan-

olarak satışa sunulmasını bekliyor. Yani

sının yüzde 250 gelişeceği öngörülüyor.

her dakika 3 bin adet nesne ekleniyor.

Bu henüz uzun yol taşımacılığı için ye-

Gerçek olan şu ki; bağlı çekiciler öncelikle

terli değil. Ancak bir kaç yıl içinde kent içi

müşterilerimiz ve şoförlerimiz için ama

dağıtımda emisyonsuz çekicilerin kulla-

aynı zamanda tüm lojistik sistemi, çevre

nılacağını düşünebiliriz.

Scania Group Başkan ve CEO’su Henrik Henriksson:

“İsveç’te ilk elektrikli otoyol açıldı”
Scania olarak üç temel trend üze-

sarsıcı teknoloji oyunun kurallarını değişti-

rinde yoğunlaşıyoruz: bağlantı,

recek. Yollarda hala test sürüşleri yapılıyor

elektrifikasyon ve otonom araçlar.

ancak bu teknolojiye gerçekten yatırım ya-

Bağlantı sadece bağlı araçlar ile ilgili bir

pan ilk müşterimize yıl sonunda araçlarını

kavram değil; aynı zamanda birbirine bağlı

teslim edeceğiz. Otonom sürüş teknolojisi

treylerler, bağlı yollar, bağlı mallar ve insan

diğer iki sarsıcı teknoloji ile birleştiğinde

ve mal akışını ön görerek optimize edecek

bizler ve müşterilerimiz için ilginç ama aynı

bilgiyi toplayıp bir ekosistem yaratmak ile

zamanda zorlayıcı bir ortam yaratacak.

ilgili bir kavram.

Scania olarak 200 bin adet bağlı aracımız

İkinci bir konu elektrifikasyon. Avrupa’da

var ve bunu 2 yıl önce standart hale getir-

bir çekici ünitesine doldurulabilecek mak-

dik. Son beş yılda teslimatını gerçekleştir-

bir kavga değildir. Bu sistemleri bir araya

simum miktar olan bin 500 litre dizel yakıt

diğimiz çekicilerin yüzde 80’i bağlantılı. Bu

getirebilirsek lojistiği gerçekten optimize

yerine bugün pil yerleştirilse yaklaşık 60

şekilde algoritmalar ve çıkarımlar yapmak

edebiliriz. Avrupa’da GSYİH’nin yüzde 7-8’ni

ton pile ihtiyaç olduğunu öğrendim. Bu,

için istatistiki somut temellere dayanan

lojistiğe harcayarak dünyanın en verimli

pek verimli bir çekici olmayacaktır. Ancak

önemli ve kitlesel veri elde ediyor, bu veri-

lojistik sistemine sahip olmakla övünüyo-

şehirlerde ve diğer uygulamalarda yeni

leri ihtiyaca özel şekilde şoförleri eğitmek,

ruz. Bu oran Çin’de yüzde 17-18, ABD’de

teknolojiyi kullanmak için elbette farklı yol-

servis hizmetlerini optimize etmek gibi

ise yüzde 9-10 arasında. Bugün Avrupa’da

lar var ve İsveç’te 22 kilometrelik ilk elekt-

farklı şekillerde kullanıyoruz. Gelecekte o

ortalama bir kamyon yüzde 60 oranında

rikli otoyolu açtığımızı gururla duyurmak

kadar büyük bir taşıma ihtiyacı olacak ki

doluyor, yüzde 40’ı havaya gidiyor. Lojis-

isterim. Bu hatta tamamen elektrikli Scania

mevcuttaki her şeyi optimize etmemiz ge-

tik sistem ile ilgili tüm bilgileri toplayıp her

çekicileri çalışacak ve test iki yıl sürecek. Bu

rekiyor. Bu, demiryolu ile karayolu arasında

şeyi görebilsek bu inanılmaz bir güç yaratır.
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Schmitz Cargobull AG Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Schmitz:

“Türkiye’de bu yıl üretime geçmeyi planlıyoruz”
Mal akışı sürekli olarak daha ulusla-

maliyetlere özen gösteriyoruz. En iyi mal-

veriyoruz. Avrupa’da tüm bu hizmetleri çok

rarası hale geliyor. Bu da müşterile-

zemeleri ve en son üretim yöntemlerini kul-

kolay sunabiliyoruz. Ancak bunu uluslararası

rin biz üreticilerden yeni taleplerde

lanarak en üst nitelikte üretim ihtiyaçlarını

arenada olanaklı kılmak için tüm bunları ken-

bulunması anlamına geliyor. Diğer yanda da

karşılıyoruz. Treyler üretimimizin ötesinde

di başımıza yapamayacağımızı düşünüyoruz.

Avrupa’da ve ötesinde pek çok küçük üretici

katma değerli farklı hizmetler de sunuyo-

Bu nedenle farklı iş modelleri geliştirdik. İlk

var. Bu üreticiler, Schmitz Cargobull tüm bu

ruz. Finansman, bakım ve görüntüleme, da-

olarak Almanya’da olduğu gibi her şeyi ken-

üreticilerin sunduğu gamı kapsayamadığı

nışma, kullanılmış araç satışı gibi hizmetler

dimiz yapıyoruz. Ancak örneğin Türkiye’de

için zorunlu olarak uzmanlaşıyorlar. Burada

olduğu gibi her işi kendimiz yapmak zorun-

iki farklı dünya bir araya geliyor. Bir yanda

da olmadığımız ülkeler var. Türkiye’de bu

küçük uzmanlar diğer yanda global üreticiler

yıl üretime başlamayı planlıyoruz ve satış

var. Bu ikisini nasıl entegre edeceğiz? Biz bu

sonrası için bir iş ortağı ile çalışacağız. Ör-

üreticiler ile işbirliği yapıyoruz ve müşteri-

neğin Çin’de kanunlara bağlı olarak bir joint

lerin ihtiyaçlarını karşılamak için telematik

venture ortağı ile çalışmamız gerekiyor. Dör-

hizmetlerimizi sunuyoruz. Ayrıca Krone gibi

düncü model olarak da Avusturalya ve Güney

başka şirketler ile de birlikte çalışıyoruz.

Afrika’da olduğu gibi komponentleri ve tele-

Avrupa’da bir numarayız. 5 bin civarında son

matik ile ilgili parçaları bir anlamda rakibimiz

derece kalifiye çalışanımız ile 50 bin araç

de olan partnerler aracılığı ile üretip satıyo-

üretiyoruz. 150 yıl önce at arabası ile başla-

ruz. Adım adım ve sürekli olarak daha global

dığımız hizmetlerimize 70 yıldır treyler üre-

hale gelmek için çalışıyoruz çünkü ihracat

terek devam ediyoruz. Yenilikleri uygulayıp

pazarı bizim için daima önem taşımıştır.

Volkswagen Truck & Bus CEO’su Andreas Renschler:

“MAN ve Scania VW Truck & Bus Çatısı Altında”
Yaklaşık bir yıl önce çekici marka-

çekici ve otomobil süreçlerini ayırarak ti-

tarı olacak. Ticari araç endüstrisi bugün

larımızı (MAN, Scania, Volkswa-

cari araç markalarımız arasındaki işbirliğini

akıllı ve sürdürülebilir mobilite yaratma

gen) Volkswagen Truck & Bus ça-

yoğunlaştırdık. 2016 yılı, planlarımızı ortak

konusunda dijitalleşme anlamında öncü

olarak uygulama yılı olacak.

bir role sahip. Uzun vadede geleneksel

tısı altında toplama kararı aldık. Bu arada

Bugünden ileriye, 2040 yılına bakarsak,

çekicilerin yerini akıllı, şoförsüz taşıma

hala malları taşıyor olacağız. Ama sistem

sistemleri alacak. Avrupa, bağlantılı ti-

değişmiş olacak. Hala nakliyeciler olacak

cari araçların kullanımında merkez pa-

ama rolleri değişecek. Hala çekiciler ola-

zar olacak. Volkswagen Turck & Bus’un

cak ama bugün yollarda gördüklerimizden

şimdiden sadece Avrupa yollarında 200

farklı olacaklar. 2040 yılında taşımacılık

binin üzerinde bağlı çekicisi var. 2017

sistemimiz tamamen bağlı, çok daha etkili

yılından itibaren teslim edilecek her

ve verimli yeni bir seviyeye ulaşacak. Di-

bir MAN ve Scania çekicisinin online ol-

jital gelecek bir hayal değil. Bugün diğer

masını bekliyoruz. Volkswagen Truck

endüstri dallarında zaten mevcut. Önde

& Bus, 2020 yılının sonuna kadar dijital

gelen IT şirketlerinin geliştirdikleri yapay

teknolojilere üç haneli milyon Euro’luk

zeka günlük hayatlarımızın içine işledi.

yatırım yapmış olacak. Önümüzde sek-

Normal trafik şartlarında otonom araçlar

törümüzün en heyecanlı yıllarının bizi

konusunda da yapay zeka, başarının anah-

beklediğine inanıyorum.
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Volvo AB Üst Düzey Grup Başkan Yardımcısı Hakan Karlsson:

“Uzaktan takiple her açıdan verim sağlanıyor”
Müşterilerimizin verimliliğini

jileri kullandığımızda inanılmaz sonuçlar

yesinde arızalar hızla tespit edilip gideri-

arttırmak, çevresel etkileri

elde ettiğimizi görüyoruz. Bugün grubu-

lebiliyor, yakıt tüketimi ve çevresel etkiler

azaltmak ve aynı zamanda

muzda 500 bin çekici, makine ve otobüs

önemli ölçüde azalıyor, şoför verimliliği

trafik güvenliğini arttırmak için çalı-

bağlı durumda. Her ay 15 bin yeni maki-

yüzde 25’e kadar artıyor, trafik güvenliği

şıyoruz. Önümüzdeki on yıl içinde pe-

ne ve kamyon-çekici de ekleniyor. Çok

de artış gösteriyor.

riyodik olarak kaymalar olacak. İklim

önemli bir konu da uzaktan tanıma olarak

Çağ açan bu teknolojileri daha geniş

ekonomisi, kentsel dönüşüm ve bağ-

adlandırdığımız sistemdir. Bu sistem sa-

ölçekte sunabilmemiz için hükümet ve

lantılı topluluklardan söz ediyoruz.

diğer yetkililerden destek almamız ge-

Bütün bunlar taşımacılık endüstrisine

rekiyor. Elektromobilite konusunda da;

muazzam taleplerin gelmesine neden

elektrikli otobüsler varsa elektrikli da-

olacak. Ayrıca yeni iş modelleri için

ğıtım araçları da olabilir ve malların ve

de şirketlerimizin bu kaymaya hazır-

insanların lojistiğini tamamen farklı bir

lıklı olması gerekiyor. Pek çok başka

şekilde yeniden düzenleyebiliriz. Uzun

şirketin de bizim iş kolumuza girmek

yıllardır yoğun olarak elektrifikasyon

istediklerini düşünüyorum. Önümüz-

üzerine çalışıyoruz ve otobüs şirketimi-

deki yıllarda taşımacılıktaki kaymalar

zin gelişmeler konusunda öncü olma-

üç etkene bağlı olacak: Bağlantı, oto-

sına karar verdik. Otobüs üretiminde

masyon ve elektromobilite. Şimdi-

önemli gelişmeler kaydettik. Çekici ve

den, çok yatırım yapmamız gerekiyor

inşaat ekipmanlarında tamamen elekt-

ancak yeni teknoloji yatırımlarının

rikli motorlu demo aracı yine şehir içinde

hacminin düşük olduğunu görüyoruz.

test ediyoruz ve teknolojinin bu olacağı-

Ama aynı zamanda bu yeni teknolo-

nı düşünüyoruz.

IVECO s.p.A Marka Başkanı Pierre Lahutte:

“En iyi alternatif yakıt doğalgaz”
İşimizin temelinde sürdürülebi-

Yine çiftliklerden sağlanan biyometan

lirlik yatıyor. Bu konudaki rapor-

gazının traktörlerimizde kullanımını sağ-

larımızı zorunluluk haline gel-

layan sistemleri geliştirerek enerji olarak

meden önce 2008 yılında hazırlamaya

piyasadan bağımsız çiftliklerin kurulması-

başladık. Markamız adına çalışan herkes

na destek verdik. Bugün enerjisini kendi

çevrenin olumsuz etkilerini asgari düze-

sağlayan 240 çiftlikte bizim traktörlerimiz

ye indirmek için çalışıyor. 2015 yılında

kullanılıyor.

çevreyi korumak için 37 milyon dolar har-

Otonom sürüşle ilgili çalışmalara 10 yıl

cadık. Saatlik karbondioksit emisyon ora-

önce traktörlerimizde başlamıştık. Daha

nını yüzde 4 oranında düşürdük. Çevreye

fazla adım için ise yol yönetmeliklerinin

ilişkin performansımızın temel nedeni ilk

getirdiği kısıtlamaların yeniden gözden

yollarında çalışıyor. Edindiğimiz deneyim-

aşamadan itibaren uyguladığımız çevrim-

geçirilmesi gerekiyor. Alternatif yakıt

leri daha ileri taşıyarak dizel performansı

sel ekonomi sistemidir. Sıfır atık hedefine

olarak ise en iyi seçenek doğal gaz. Hafif

sağlayan yeni motorlarımızın kullanıldığı

katkıda bulunacak eko-dizayn ve iş siner-

ticari, ağır ticari ve otobüs olarak 15 bin

doğal gazlı araçlarımız çevreye daha fazla

jileri geliştiriyoruz.

aracımız LNG ve CNG yakıtlarla Avrupa

sağlayacak.
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Fiat Profesyonel Ticari Araç
Gamıyla Euro 6’ya Hazır
İtalya, Türkiye, Brezilya ve Meksika’daki fabrikalarıyla 2015 yılında toplam 1 milyon 152 bin hafif
ticari araç sattıklarını ve bunların 294 bin
adedinin EMEA bölgesinde teslim edildiğini aktaran yetkililer, bölgelere göre farklı-

Eylül ayında Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmaya
başlanan Euro 6 normlarına uygun hafif ticari araç
satışlarından önce pazarın önemli markaları yeni modellerin
tanıtımına hız verirken Fiat da ürün gamına eklediği Fullback
pick up modeliyle de hafif ticari ürün yelpazesini tamamladı.

lık arz eden ihtiyaçlara yönelik olarak hafif
ticari araç yelpazesini tamamladıklarını
açıkladılar.
Ducato Dünyanın En Büyük Ticari
Araç Fabrikasında Üretiliyor

figürasyonun mümkün olduğunu vurgula-

nekliğiyle karavan alıcılarının da en fazla

yarak, “Günde bin 100 adet araç üretimiyle

tercih ettiği araç olan Ducato’nun toplam

Sevel fabrikasının dünyanın en büyük tica-

satışlarının dörtte üçü tatil ihtiyaçları için

ri araç üretim merkezi” dedi.

kullanılıyor.

Bursa’da faaliyet gösteren Tofaş Fiat ve

2015 yılında dört puanlık farkla ikinci

Motor gamını da yenileyen ve daha çev-

İtalya’daki Atessa fabrikalarının dünyada-

oyuncunun önünde olan olan yüzde 21’lik

re dostu ve ekonomik kullanım sağlayan

ki en yüksek kalitede üretim yaptığını da

pazar payına Ducato, 2016 yılının ilk çeyre-

Ducato’da yük taşımacılığı ihtiyaçları için

sözlerine ekleyen Gostoli, Ducato’nun üre-

ğinde başarısına devam ediyor.

Euro 6 normlarına uygun düşük basınçlı

tildiği Sevel fabrikasında 10 bin farklı kon-

Yük ve yolcu taşımacılığının yanısıra es-
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6’ya geçişiyle birlikte motor seçeneğine

açılma stratejisini de oluşturuyor. Avrupa,

göre yüzde 9’dan 12’ye varan yakıt tasarru-

Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi ticari

fu sağlayacak olması bu sürecin Doblo’nun

araç karma pazarında pick up yüzde 22’lik bir

pazardaki yükselişine hız vermesi bekleni-

paya sahipken Avrupa ülkelerinde bu oran

yor. Doblo’da kullanılan 7 motor ve 4 güç

yüzde 6’ya düşüyor. Ancak sadece Afrika ve

seviyesindeki bütün Euro 6 motorlarda

Orta doğu pazarında ise yüzde 70 gibi yük-

düşük basınçlı EGR teknolojisi kullanılacak.

sek bir orana ulaşarak dikkatleri çekiyor.
Fiat Profesyonel, bu segmente gireceği

Yenilenen Fiorino’nun

model için önemli bir stratejik çalışmayla

Avrupa Siparişleri Katlandı

sağlamlığı, kapasitesi ve verimliliğiyle öne

2007 yılında ilk defa yollara çıkan, ölçüleri, şehir içi kullanımında sağladığı kolay

çıkan bir tercih yaptı ve Fullback yollara
çıkmış oldu.

sürüş ve park etme özellikleriyle yeni bir
segmentin açılmasını sağlayan Fiorino’nun
fikri ve sınai mülkiyet haklarının tamamı
Tofaş’a ait.
Geçtiğimiz aylarda dışta ön tampon ve
ızgarada yapılan dokunuşlarla ve yeni direksiyon ve kontrol paneli ile kullanımı
yaygınlaşan dokunmatik radyo, navigasyon ve entegre Bluetooth gibi donanımlarla zenginleştirilen Fiorino siparişleri, 2016
nılırken yolcu taşımacılığı için üretilen modellerde SCR sistemi kullanılmış.

yılının ilk dört ayında ikiye katlandı.
Fiorino, Avrupa pazarları için Euro 6’ya
uygun 80 ve 95 beygir gücündeki iki 1,3

Üstyapı

işlerine

de

uygun

olan

Doblo Euro 6’ya Düşük Basınçlı

Multijet motorun yanı sıra yakıt tüketimini

Fullback’in Fiat şirketlerinden olan Mopar

EGR Teknolojisiyle Geçiyor

yüzde14’e varan oranlarda azaltan Con-

desteğiyle ve anlaşmalı üstyapıcı marka-

Fiat Profesyonel içinde önemli bir role

formatic robotize şanzıman kombinasyo-

larla işbirliğiyle yol bakım aracı, havalanı

sahip olan Doblo Cargo ise dördüncü nes-

nuyla sunulan Ecojet motor seçeneğine de

ekipmanı ve hatta soğutucu araç olarak

liyle Pazar payını arttıran modeller ara-

sahip olacak. Ayrıca Fiorino’da 1,4 hacimli

bile kullanılabilen versiyonları Avrupa pa-

sında yer alıyor. Avrupa’nın en çok satılan

benzinli motor ve yine 1,4 hacimli doğal

zarlarına sunulacak.

hafif ticari araçları arasında yer alan Doblo,

gazlı seçenekler de bulunacak.

150 HP ve 180 HP’lik iki versiyonu bulunan Fiat Fullback 2.4 litrelik silindir hacimli

başta İngiltere posta idaresi Royal Mail olmak üzere aralarında Belçika, Avusturya,

Fullback Yeni Pazarlarda

turbo dizel motor seçenekleriyle tercih

Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerin bulunduğu

Fiat’ın Elini Güçlendirecek

edilebiliyor. 6 ileri manuel şanzımanlı ola-

özel veya kamu posta idareleri tarafından

Küresel marka olarak yerini güçlendirmek

rak hem 4x2 hem de 4x4 çekiş versiyon-

da yoğun bir şekilde tercih ediliyor. Fonksi-

isteyen Fiat Profesyonel için Fullback mo-

larıyla Türkiye’de satşa sunuluyor. Fiat

yonelliği ve performansı ve düşük işletme

deli sadece yeni bir modelin lansmanından

Fullback’in 5 ileri otomatik şanzıman seçe-

maliyetleriyle öne çıkan Doblo’nun Euro

ziyade markanın tamamen yeni Pazarlara

neği ise 4x4 versiyonlarında bulunuyor.
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Mercedes-Benz’in
Yeni Kamyonları
Türkiye Yolllarında
Euro 6 motora geçişle birlikte kamyon ve çekicilerini
yeniden sınıflandıran Mercedes-Benz’in uzun yol ve nakliye
araçları Actros, inşaat araçları Arocs ve şehir içi dağıtım
araçları Atego 55 günde, Türkiye’nin 7 bölgesindeki 25
şehiri ziyaret ederek toplam 7 bin 590 km yol katetti.
Uzun yol ve nakliye araçlarını Act-

farklı lokasyonda düzenlenen toplantılar-

ros, inşaat araçlarını Arocs, şehir

da davetlilere tanıtıldı. Araç tanıtım top-

içi dağıtım araçlarını ise Atego

lantılarında Euro 6 motora geçişle birlikte

çatısı altında toplayan Mercedes-Benz, 30

yenilenen ürün gamının sunumu yapıldı

Mayıs 2016 tarihinde başlattığı turunu 21

ve davetlilerin soruları yanıtlandı. Araç ta-

Temmuz 2016 tarihinde tamamladı. Act-

nıtım toplantılarında 8 bin 600’e yakın da-

ros, Arocs, Atego araçlarından oluşan kon-

vetliye ulaşıldı.

voy, Türkiye turuna Gaziantep’ten başladı
Euro 6 Motor İle

ve sırasıyla Hatay, Mersin, Adana, Konya,
Antalya, Denizli, Muğla (Milas), İzmir, Af-

Yüzde 20 Uzun Motor Ömrü

yon, Eskişehir, Ankara, Aksaray, Kayseri,

Yeni Mercedes-Benz kamyon ve çeki-

Sivas, Malatya, Erzurum, Trabzon, Sam-

cilerde Euro 6 normuna uygun dört farklı

sun, Düzce, Zonguldak (Ereğli), Bandır-

motor seçeneği bulunuyor. Ekonomik,

ma (Susurluk), Bursa ve Kocaeli’ni ziyaret

güçlü ve güvenilir yeni nesil motorlar, 120

etti. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde son bulan

bin km’ye çıkan bakım aralıklarına bağlı

Türkiye turunda Mercedes-Benz araçları

olarak Euro 5 Mercedes-Benz motorlara

55 günde 7 coğrafi bölgede toplamda 25

göre bakım maliyetlerini yüzde 20 oranın-

şehre uğradı.

da düşürdükleri gibi aracın performansını

Mercedes-Benz’in yeni ürün gamındaki

da yükseltiyor.

araçlar, yol boyunca 25 bayi ile Aliağa, Ka-

Actros araçlarda kanuni zorunluluklara

radeniz Ereğlisi ve Ankara’daki bayi dışı 3

uygun olarak Aktif Fren Asistanı (ABA),
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Şerit Takip Asistanı (LDWS), ESP’ye ilave

aks, fren ve kabin tasarımına kadar her ay-

olarak, Yorgunluk Algılama Asistanı, yo-

rıntıda sağlamlığı ile dikkati çekiyor. Tüm

kuşta geri kaymayı önleyen Hill Holder ve

mikser ve pompa araçlarında otomatik

nakliyede hava süspansiyonlu arka aks

şanzıman; pompa araçlarında yüksek tork

özellikleri yer alıyor. Actros’ların tamamen

çıkışlı özel PTO (NMW PTO) ve uygulama-

yenilenen kabin tasarımları, sürücüye

ya özel kabin standart olarak sunuluyor.

belirgin ölçüde daha fazla alan bırakıyor.

Hafriyat uygulamalarına özel, geliştirmesi

Daha konforlu koltuklar, daha geniş ya-

büyük oranda Türkiye’de gerçekleştirilen,

taklar, çok işlevli direksiyon simidi, tüm

8x2 araç konfigürasyonuna sahip yeni bir

modellerde standart klima ve Mercedes

araç da Arocs portföyünde yer alıyor.

PowerShift 3 şanzıman ile araçların sürüş
konforu maksimuma çıkarılıyor.

Atego İle Şehiriçi Taşıma
Daha Hesaplı

Arocs’tan Üstyapılara

İç ve dış tasarımını tamamen yenilenen

Özel Yükek Torklu PTO

Atego, iki farklı motor gücü ve aks mesa-

Off-road alanlarda kullanım için gelişti-

fesi sayesinde şehiriçi ve kısa mesafe ta-

rilen Arocs modelleri, beton mikserinden

şımacılığında farklı ihtiyaçlara cevap ve-

damperli kamyona, çekicilerden beton

riyor. Atego, Euro 6 motoruna tam uyum

pompasına uzanan geniş ürün yelpazesi-

gösteren Mercedes-Benz marka aktarma

ne sahip. Mercedes-Benz yeni inşaat serisi

organlarıyla maksimum yakıt verimliliği de

araçları motordan debriyaja, şanzımandan

sunuyor.
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Volkswagen Amarok Yenilendi:
Sınıfının En Güçlüsü Oldu
Piyasaya çıkmasından 6,5 yıl sonra yenilenen Volkswagen Amarok,
V6 motorunun yanı sıra yeni iç tasarım ve multimedya sistemi ve
tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeniliklerin en önemli unsuru ise sağladığı
büyük güce rağmen verimliliği elden bırakmayan 6 silindirli TDI motor.

gerçekleş-

masını engelleyen ve ikincil kazaların önü-

1500 devirin altında elde edilen 450,

tirilen lansmanda aracı tanıtan

ne geçen “Post-Collision Braking System”

500 ve 550 maksimum tork seviyeleri ve

Volkswagen Ticari Araçlar CEO’su

gelişmiş güvenlik teknolojileri…

120 kW/163 PS, 150 kW/204 PS veya en

Münih

yakınlarında

Dr Eckhard Scholz, Amarok’un 2009 yılında piyasaya çıkmasıyla pick up pazarında
büyük bir başarı yakaladığını söyleyerek

güçlü seçenek olan 165 kW/224 PS de225 PS Güçle En Güçlü
Bir Tonluk Pick Up Amarok

ğerleriyle çıtayı yukarı taşıyarak bir tonluk
pick up segmentinin de en güçlüsü oldu.

ilk üretmiminden itibaren 455 bin adet

Üç farklı güç seviyesinde sunulan yeni

Yüksek hızlarda hem manüel hem de oto-

satıldığını açıkladı. Scholz, geliştirilmiş off-

Amarok’un V6 motoru, özellikle hızlı tepki-

matik şanzımanların yüksek vitesleri motor

road yetenekleri, daha sağlam altyapı ve

si, güçlü torku ve özellikle düşük devirlerde

devrini ve yakıt tüketimini aşağıda tutarken

uzun bakım aralıklarıyla, Euro 6 pazarları

gösterdiği yüksek çekiş gücüyle birlikte şa-

bu şekilde araç gürültüsüyle birlikte CO2

için 224 PS’e kadar güç üretebilen V6 TDI

şırtıcı derecede düşük yakıt tüketimine sa-

emisyonları da aşağı çekilmiş oluyor.

motoruyla dikkat çeken aracın 2,52 met-

hip. Volswagen’in yakıt tasarrufu sağlayan

NEDC’ye (Yeni Avrupa Sürüş Çevrimleri)

rekare alanla sınıfının en geniş yük alanına

BlueMotion teknolojisi de yeni Amorok’ta

göre 8 ileri vitesli otomatik şanzımanlı yeni

sahip olduğunu vurguladı.

standart olarak sunuluyor.

Amarok’un 100 kilometede karma yakıt tü-

Araca sınıfının en güçlüsü ünvanını ka-

ketimi 7,6 litre dizel yakıt olarak dikkat çe-

zandıran 3 litrelik V6 motorun yanı sıra

kerken km başına 199 gram CO2 emisyonu

draçtaki göze çarpan görülebilir en temel

salını gerçekleştiriyor.
5,25 metrelik uzunlığu ve yan aylalar-

değişiklileri şöyle: Daha atletik bir

la birlikte 2,23 metre genişliğe sahip olan

ön yüz ve aracın gücünü yansıtan bir kontrol paneli. Volkswagentasarım DNA’sının izlerini
de yansıtan araçta
elektrik

kontrollü

ayarlanabilir

kol-

tuklar, yeni bilgieğlence

fonksiyonlar

v e

yeni bir teknoloji olan

v e

arkadan bir aracın çarp-

ması

durumunda aracın haederek

öndeki

araca

reket
çarp-

46 • Temmuz-Ağustos 2016 • www.kasadergisi.com

PICK UP

Amarok, klasik pick up ihtiyaçlarını karşılarken özellikle daha güçlü-sportif detayları ve off-road yetenekleriyle de SUV kullanıcılarının da ilgisini çekebilecek bir araç
haline dönüşüyor.
Yeni Amarok her versiyonundaki yüksek
güvenlik donanımlarıyla da dikkat çekiyor.
Sadece sürücü ve ön tarafta oturan yolcu
değil yan ve göğüs hava yastıklarıyla arkadaki yolcular da korunuyor. Etkileyici büyüklüğüne rağmen tam açılan kapıları ve A
ve B sütunlarındaki tutamaklarla binmesi
kolay olan Amarok’un iç tasarımında ise ilk
olarak üst sınıf SUV’lerle yarışabilecek kalitede yatay tasarım dikkati çekiyor.
En Önemli Değişiklikler Aracın
İç Tasarım ve Fonksiyonlarında
Aracın içindeki en önemli detay ise kapıdan kapıya uzanan ve aracın gösterge panosunu ikiye ayıran lake bar oluyor. Merkez
konsolun en üstünde yer alan yeni bilgi/
eğlence sistemi- opsiyonel olarak sunulan
App Connect, Guide & Inform and Car Net
gibi bağlantı teknolojileriyle akıllı telefon
uygulamalar USB vasıtasıyla aracın dokunmatik ekranlı sistemine entegre olabiliyor.
Guide & Inform ise online bağlantısıyla navigasyon sisteminin ifonksiyonunu anlık
bilgilerin kullanımını aktarımını sağlayarak
genişletiyor.
Yüksekliği ararlanabilir ve oldukça geri
çekilebilen koltuğuile gerek baş boşluğu gerekse de yeterli diz mesafesi sunan
Amarok’ta sportif yan destekler aha fazla

relik yükleme alanına sahip. Aracın gövde

8 ileri tork konventörlü şanzımanlı

konfor ve ergonomi sunuyor. Opsiyonel

rengiyle aynı olan lansman modelinde yer

ve bütün tekerleklerden sürekli tahrikli

olarak elektrik kontrollü ön koltukların er-

alan ve kabinin önden arkaya uzun göste-

4Motion kombinasyonun da satışa çıkan

gonomisiyle Alman Sağlıklı Sırt Kampanya-

ren dinamik spor rayla birlikte Avrupa pa-

Amarok’un motoru 90 derecelil açıyla ilk

sı (Aktion Gesunder Rücken e.V.) tarafın-

zarında Amarok Aventura ismiyle satılacak.

olarak 2014 yılında Audi A6 ve A7 modellerinde kullanılmıştı.

dan tavsiye ediliyor.
4Motion Teknolojisi Amarok’ta

Motor gücüne bağlı olarak Amorok’ta:

Farklı versiyonlarında tekerlek ölçüle-

geleneksel arkadan çekiş; arkadan çe-

Daha önceki model gibi çift kabinli

rinindeki artış ise aracın daha atik ve güç-

kişli 4Motion ve opsiyonel olarak 6 ileri

Amarok’un yük platformu bir adet Euro

lü gününmesini sağlıyor. 20 inçlik alaşım

manüel şanzımanlı önden kavrama-

palet yerleştitrilebilirken bir tonun üze-

jantlar gerçek zamanlı basınç ölçüm siste-

lı kombinasyonu; veya sürekli 4 çeker

rine çıkan yük taşıma kapasitesine sahip.

mi, geri görüş kamerası yardımıyla çalışan

4Motion sürüş ve Torsen diferansiyelli 8

Amorok’un bazı versiyonları 3,5 tonluk yük

park mesafe kontrolü gibi teknolojiler de

ileri otomatik şanzımanlı üç farklı sürüş

çekme kapasitesine de ve 2,52 metreka-

yer alıyor.

sistemi bulunuyor.

Çekme Kapasitesi 3,5 Ton
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TREDER Üyeleri Pirelli
Fabrikası’nı Ziyaret Etti
TREDER Başkanı Kaan Saltık başkanlığındaki heyete TREDER üyelerinin çoğu katılırken, ziyarette
Pirelli MEA Bölgesi Pazarlama Direktörü
Alberto Vigano, Türk Pirelli Ağır Vasıta Lastikleri Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, Pirelli Fabrika Direktörü Hakan Yalnız, Pirelli
Ürün ve Ticari Pazarlama Sorumlusu Em-

Treyler Sanayicileri
Derneği’nin Yönetim Kurulu
üyeleri TP Endüstriyel ve
Ticari Lastikler A.Ş.’nin
İzmit’teki Fabrikası’nı
ziyaret etti.

rah Erol, Pirelli MEA Bölge Pazarlama Müdürü İpek Unaran da hazır bulundu.
Pirelli’nin değişim, büyüme ve birliktelik
gibi üç ana konuya odaklandığını dile geti-

Pazar ile ilgili de bilgi veren Şenocak, Avrupa kamyon pazarında yüzde 5 oranında
büyüme öngördüklerini, Türkiye’nin Almanya ile birlikte en büyük pazar olduğunu vurguladı. Treyler üreticilerinin toplam
senelik lastik alım potansiyelinin yaklaşık
200 binin üzerinde olduğunu belirten Şenocak, bunun yenileme ve orjinal ekipman
toplam kamyon lastiği pazarının yaklaşık

de ilk kez bir Türk yönetici bu görevi üstlenmiş oldu. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

yüzde 10’unu oluşturduğunu söyledi.
Ürün ve Ticari Pazarlama Sorumlusu
Emrah Erol da Pirelli’nin aldığı stratejik bir

ren Türk Pirelli Ağır Vasıta Lastikleri Tica-

Ağır vasıta lastiklerini binek bölümün-

kararla binek ve ağır vasıta gruplarını ayrış-

ret Direktörü Gökçe Şenocak, “Pirelli En-

den ayırdıklarını aktaran Şenocak, bu saye-

tırmasının ardından kamyon ve otobüs las-

düstriyel Lastikler’de daha önce İtalya’dan

de müşterilerine ihtiyaçları doğrultusunda

tikleri üzerine daha fazla odaklanma fırsatı

yönetilen Avrupa ülkeleriyle, aralarında

daha kaliteli, hızlı çözüm sunabileceklerini

bulduklarını ifade etti, “Artık bizim ekme-

Türkiye’nin de bulunduğu Ortadoğu, Af-

ve onların taleplerine daha fazla odaklana-

ğimiz, suyumuz kamyon” dedi. Pirelli’nin

rika ülkelerini kapsayan MEA Bölgesi’nin

bileceklerini söyledi. “Büyümeyi sadece ci-

kamyon grubunda en son nesil ürün grubu

birleştirilmesiyle oluşan EMEA Bölgesi’nin

rosal anlamda yapmayacağız” diyen Şeno-

olan ST01 serisi Treyler lastikleri hakkında

merkez üssü ilk kez Türkiye oldu. MEA

cak, cirolarının yüzde 3 oranıyla Ar-Ge’ye

bilgi veren Erol, TREDER üyelerinden ge-

Bölgesi CEO’su olarak görev yapan Murat

ayrıldığını bunun da sektördeki en büyük

len soruları yanıtladı.

Akyıldız’ın EMEA’nın başına getirilmesiyle

pay olduğunu söyledi.
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lastik üretme kapasitesiyle otomobil, hafif
ticari araç, kamyon ve motorsporları ana
grupları olmak üzere toplam 675 çeşit lastik üretimini gerçekleştiriyor. Formula 1’in
resmi lastik tedarikçisi olan Pirelli, yarışlarda kullanılmak üzere tüm F1 lastiklerini de
İzmit’te üretiyor.
Pirelli Grubu içerisinde önemli bir üretim
üssü olan İzmit Fabrikası, Türkiye’den yapılan toplam ihracatın yaklaşık yüzde 40’ını
gerçekleştiriyor. Son 5 yılda gerek ciro, gerekse karlılık olarak sürekli artan bir grafik
elde eden Pirelli, 2015 yılında 1,2 milyar TL
ciro elde etti.”
TREDER Başkanı Kaan Saltık ise ziyaTürk Pirelli Ağır Vasıta Lastikleri Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak (solda)
TREDER Başkanı Kaan Saltık’a bir teşekkür plaketi sundu.

ret ile ilgili yaptığı açıklamada tedarikçilerle biraraya gelmenin sektör adına
çok yararlı olduğunu anlatarak “Pirelli
Endüstriyel Lastikler’de EMEA bölgesi

Bölgenin En Büyük

kurulan Türk Pirelli, 1962 yılında İzmit

üssünün Türkiye olması sektör adına

Kamyon Lastiği Fabrikası

Fabrikası’nda ürettiği ilk yerli üretim las-

çok sevindirici bir gelişme. Türkiye’nin

tiğini yollarla buluşturdu.

son yıllarda otobüs, kamyon ve treyler-

Pirelli Fabrika Direktörü Hakan Yalnız
da fabrika hakkında bazı bilgiler verdi.

İzmit Kocaeli bölgesinde yer alan ve 340

de gösterdiği yükseliş trendi yatırımlarla

Kamyonda bölgenin en büyük fabrikası

bin metrekarelik alana sahip Türk Pirelli

daha da yukarılara taşıyacaklarını düşü-

olduklarına dikkat çeken Yalnız, yüzde

Lastikleri Fabrikası, Pirelli Grubu’nun tonaj

nüyorum.” dedi.

100 oranında atık geri dönüşümü ya-

ve üretim çeşidi bakımından aynı çatı al-

Türk Pirelli Ağır Vasıta Lastikleri Ticaret

kaladıklarına da belirtti. Yalnız, TREDER

tında üretim yapan en büyük tesisi. Pirelli

Direktörü Gökçe Şenocak ziyaretleri için

üyeleri ile şu bilgileri paylaştı: “1960

grubunun en kapsamlı üretimini gerçek-

TREDER Başkanı Kaan Saltık’a bir teşekkür

yılında ilk Türk Lastik Fabrikası olarak

leştiren İzmit Fabrikası, yıllık 7 milyon adet

plaketi sundu.
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Kuruluşunun 50. yılını
kutlayan Karsan,
Menarinibus markasıyla
üretim yapan IIA’nın
(Industria Italiana
Autobus)’un yüzde 5
hissesini satın aldı.

Karsan İtalyan
Menarinibus’a Ortak Oldu
Türk ticari araç üreticisi Karsan,

ise bugüne kadar 100’e yakın yeni sipariş

ürün gamının Türkiye’de münhasır olarak

1919 yılından bu yana ağırlıklı ola-

aldıklarını da vurguladı.

üretim, pazarlama, satış, satış sonrası hiz-

rak İtalya pazarına yönelik otobüs

İtalyan otobüs üreticisi Menarinibus ile

metler ve ihracatını sürdürmek üzere so-

üretimi yapan ve Menarinibus markasıyla

2 Eylül 2010’da imzaladığı anlaşma ne-

rumluluğu üstlenmişti. İmzalanan stratejik

ağırlıklı olarak faaliyet gösteren IIA’nın (In-

ticesinde Karsan, Menarinibus’un bütün

ortaklık anlaşması neticesinde Ekim ayı

dustria Italiana Autobus)’un yüzde 5 hissesini satın aldı.
Karsan CEO’su Okan Baş, “2010 yılın-

Okan Baş
Karsan CEO’su

sonunda Akçalar fabrikasında otobüs üretim hazırlıklarına başlayan Karsan, Ocak
2011’de ilk üretimini hattan indirmiş ve ar-

dan bu yana ülkemizde halihazırda işbirliği

dından ilk toplu sevkiyatını Roma’da toplu

içinde bulunduğumuz üretim ve satış so-

ulaşımda hizmet vermek üzere İtalya’ya

rumluluğunu alarak aynı zamanda Avrupa

gerçekleştirdi. İETT’nin 240 adet solo tip

pazarlarına da ihracat yaptığımız IIA çatısı

(12 m.) doğalgazlı ve 300 adet körüklü (18

altındaki Menarinibus markasının artık

metre) dizel otobüs alımı için açtığı ihalele-

yüzde 5 hissesini alarak ortak olduk. Bu

ri kazanan Karsan, Bursa’daki fabrikasında

vesile ile hem Karsan hem de Menarinibus

ürettiği Menarinibus markalı otobüsleri.

markası olarak gerek Bursa’da yaptığımız

Karsan’ın Bursa fabrikasında ürettiği Me-

üretimde gerekse yapacağımız ihracatta

narinibus markalı 181 adet doğalgaz yakıtlı

önemli bir sıçrama yapacağımıza inanıyo-

solo ve körüklü tip Otobüs Konya Büyük-

ruz” dedi.

şehir Belediyesi tarafından kullanılıyor.

2013 yılından bu yana Menarinibus

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise Mena-

markası için bin 100 adete yakın sipariş

rinibus markalı yerli üretim 240 adet CNG

aldıklarını da hatırlatan Baş, 2016 yılında

yakıtlı solo otobüsle hizmet veriyor.
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Knorr-Bremse Asya’da Ticari Araç
Güç Aktarma Sistemlerine Yatırım Yaptı

Japonya’da gerçekleştirdiği satın almayla şanzıman
kontrol çözümlerine yatırım yapan Knorr-Bremse, Asya
bölgesindeki ticari araç güç aktarma organlarındaki
pozisyonunu güçlendiriyor.

Japonya’daki

Corpora-

ve çift kavramalı şanzımanlardaki (DCT)

Knorr Bremse aldı. Stuttgart’ta düzenle-

tion’dan satın alınan şirketteki

varlığımızı güçlendirmenin ve bu bölgede-

nen törende ödülü alan Knorr-Bremse Ti-

120

çalışan

Bosch

Bernd Spies
Knorr-Bremse Ticari Araç Sistemleri
Bölüm Başkanı Bernd Spies

Knorr-Bremse’ye

ki müşterilerimizin ihtiyaçlarını çok daha

cari Araç Sistemleri Bölüm Başkanı Bernd

transfer edilecek ve marka, Asya pazarına

kapsamlı bir şekilde karşılamanın önemli

Spies, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

yönelik kamyon ve otobüsler için vites kolu

bir adımı. Japonların yüksek kaliteli ürün-

“IAA Ticari Araç ve Automechanika fuar-

elementleri, debriyaj aktüatörleri ve trans-

lerdeki isteği bizim kurumsal felsefemizle

larında müşterilerimizle bir araya gelmek

misyon kontrol üniteleri geliştirmesine ve

uyuşuyor. CVS şanzıman ürün yelpazesi

için sabırsızlanıyoruz. Bu ticari fuarlar, bi-

üretmesine imkan verecek. İki taraf da sa-

segmentinin en önemli oyuncularından

zim tüm ticari araçlara yönelik geniş ürün

tın alma fiyatını gizli tutma kararı alırken

biri olan Knorr Bremse’nin portfolyosunun

yelpazemizi sergilediğimiz vitrinler olma-

bu işle anti –tröst otoritelerinin onayına

mükemmel bir tamamlayıcısı” dedi.

sının yanı sıra sürücü yardımcı sistemleri

sunuldu.
Knorr-Bremse AG Ticari Araç Sistemlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr.

ve otomatikleştirilmiş sürüş gibi gelecek
Ticari Araç Fren Kategorisinin

adımlarımız hakkında da fikir verecek. Bu

Bir Kez Daha En İyisi Seçildi

gelişmiş sistemler aracın ömür döngü-

Peter Laier, “Knorr Bremse için bu satın

Yıllardır verilmekte olan “Ticari Araç

sünde daha fazla emniyet ve düşük ope-

alma hızlı büyüyen Asya pazarında oto-

Endüstrisindeki En İyi Marka” ödüllerinin

rasyon maliyetleriyle müşterilere menfa-

matikleştirilmiş manüel şanzıman (AMT)

fren kategorisindeki ödülü bir kez daha

at sağlayacak.”
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YAN SANAYİ

SSAB’nin My Inner Strenx
Üye Sayısı 50’ye Ulaştı
SSAB, Strenx ürünü için
hayata geçirilen marka
programı My Inner Strenx
ile globalde 50 üyeye
ulaştı. Strenx performans
çeliğinin tüm avantajlarını
kullanıcıya direkt ulaştıran
programın üyeleri arasında
Türkiye’den Betonstar,
Hidrokon, Güven gibi
markalar yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen My Inner Strenx programı,
Türkiye’de Betonstar, Hidrokon,
Güven gibi şirketerle büyüyor. Program,
paydaşlarına Strenx’in son kullanıcılara pazarlanması alanında birçok destek

güçlü olmak üzere optimize edildiğini

çelik türleri kapsamı, teknik destek ve

sunarken daha güçlü ve daha hafif ürün

ifade ediyor.

garanti avantajıyla sektörde pazar lideri

üretebilen üye şirketler arasında reka-

Üyelerin zor bir süreçten geçerek

konumunu koruyor. 600-1300 MPa ara-

bet sahası da yaratıyor. Malzeme seçimi

programa dahil olmalarını sağlayan SSAB

sında akma mukavemetine ve 0,7-160

ile üretim yönteminin SSAB tarafından

marka programları sürekli denetimleri

mm arasında kalınlığa sahip olan Strenx

sertifikalandırılması dolayısıyla güven

de beraberinde getiriyor. Strenx satışla-

çeliğin ürün yelpazesi, farklı şekillerde

duygusunu güçlendiren ve üyelere ön-

rına ve teknik değerlendirmelerine göre

ve boyutlarda sıcak haddelenmiş levha

celikli destek sunan My Inner Strenx,

belirlenen üyeler, bu aşamanın ardından

ve rulo malzemelerin yanı sıra, soğuk

teknik geliştirme desteği, uzman deste-

marka programı operasyon kurulu ta-

haddelenmiş rulo, boru ve açık profilleri

ği, networking ve eğitim desteği, pazar-

rafından yetkilendiriliyor. Üyelik kriteri

kapsıyor. Piyasadaki yüksek dayanımlı

lama & reklam desteği ve SSAB Shape iş

olarak üyenin bir ekipman üreticisi olma-

çelikler arasında en kapsamlı ve gelişmiş

danışmanlarına öncelikli ulaşım gibi artı-

sının yanı sıra uygulamanın yapısının bü-

portföyü sunan Strenx, iş makineleri ve

lar sağlıyor. Program dahilinde My Inner

yük oranda Strenx çeliği ile oluşturulması

ekipmanlarının kullanım ömrünü uzatır-

Strenx logosunun üye uygulamalarda

şartı koşuluyor.

ken aynı zamanda ağırlığı en aza indire-

görünür halde yerleştirilmesi, ürünün

Strenx, müşteri performansını artır-

Strenx çeliği kullanılarak daha hafif ve

mak için sunulan boyutsal aralık, farklı
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rek maliyetleri önemli ölçüde azaltan bir
üretim malzemesi olarak dikkat çekiyor.

PICK UP

Hafif ticari araç pazarındaki
başarısını 1 tonluk pick up
segmentinde de göstermek
isteyen Renault, geçen sene
ilk defa gün yüzüne çıkardığı
Alaskan modelini markanın
popülerliğinin yüksek olduğu
Latin Amerika ülkelerinden
Kolombiya’da tanıttı.

Renault Alaskan’la
Pick Up Pazarına
İddialı Giriyor
Dünya çapında toplam tica-

Alaskan’ın dış tasarımında Navara’ya göre

Laurens van den Acker ise araçla ilgili

ri araç satışlarının üçte birini

önemli farklılıklar göze çarparken, iç tasa-

olarak, “Alaskan’ın etkileyici ön tasarımı ve

oluşturan pick up segmentinde

rımda ise direksiyon dışında fazla değişik-

kaslı hatları güç ve sağlamlıkla birlikte pick

lik yapılmamış.

up dünyasına taze bir hava getirerek hem

toplam 5 milyon araç satılıyor. Bugüne
kadar bu segmente uzak duran nere-

Motor olarak Renault Grubu’nun 2,3 lit-

deyse bütün markaların ilgi göztermeye

relik Euro 6 dizel makinası 160 ve 190 bey-

başlayarak hazırlıklarına devam ettiği

gir güçlerinde sunuluyor. Bağımsız arka

segmentte 2019 yılında yüzde 20 bü-

süspansiyon

kullanıldığı

manla sunulacak olan Alaskan Elektronik

yüme bekleniyor.

Alaskan’da 3,5 ton çekme kapasitesi ve ge-

Sınırlı Kaymalı Diferansiyel (eLSD) gibi

lişmiş offroad özellikleri dikkatleri çekiyor.

önemli bir offroad teknolojisini de sunuyor.

Kolombiya’da konuşan Renault Başkan

teknolojisinin

iş hem de keyif kullanımlarında müşteri
deneyimini zenginleştiriyor” dedi.
6 ileri manuel ve 7 ileri otomatik şanzı-

Yardımcısı, Hafif Ticari Araçlar Bölümü
Global Başkanı Ashwani Gupta “Bu harika
pick up dünyadaki hem profesyonel kullanıcıların hem de bireysel müşterilerin
bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Alaskan’la
birlikte hafif ticari araçta bölgesel lider
olmaktan çıkıp küresel lider olma yolundayız” dedi.
Geçen yıl ilk defa Paris’te ortaya çıkan
araçla tamamen aynı çizgilere sahip olan
Alaskan, Renault’un binek araçlarında da
kullandığı DNA’yı başarılı bir şekilde yansıtıyor. Renault Tasarım Direktörü Laurens van den Acker’in imzasını taşıyan
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GALERİ

TÜRKİYE KASA PAZARI FİYAT LİSTESİ
BEYSAN
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

OTOKAR
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

SALİHLİ YÜKSELENLER
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

KRONE
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

KOLUMAN
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

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

SCHMITZ
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)

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

TIRSAN
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

YEKSAN
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

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

GATE�TO
LOGISTICS

16-18 Kasım 2016
İstanbul
www.logitrans.com.tr

Uluslararası
Transport Lojistik Fuarı
Organizasyon EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti.

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

tirsan.com.tr

22.000 EURO’YA
GERİ ALIM GARANTİLİ FRİGO
36 ay vade, 3 ayda bir ödemeli 12 taksit imkanı ile Tırsan Frigo sahibi olma fırsatını kaçırmayın!
Üstelik 5 yıl garantili Tırsan Frigolar 3. yılın sonunda 22.000 €’ya geri alım garantisi ile! *

36 Ay Vadeli Fiyatı

36.900 €

Peşinat

Taksit Tutarı

900 €

1.000 € x 36 Taksit **

900 €

3.000 € x 12 Taksit

* : 22.000 €, kampanya döneminde satın alınan frigonun geri alım sözleşmesindeki koşullara uyması sartıyla geçerlidir.
Geri alım sözleşmesinin detayları için size en yakın yetkili Tırsan bayisi ile iletişime geçebilirsiniz.
** : 36 ay vade kampanyası Tırsan Finans üzerinden yapılan kredilendirmelerde geçerlidir.
ADANA İKİKARDEŞ OTOMOTİV T 0322 441 01 19 - MENGERLER T 0322 346 25 00 ANKARA MENGERLER T 0312 252 70 80 - BAŞER OTOMOTİV T 0312 483 80 00 BALIKESİR HAS OTOMOTİV T 0266 867 03 30
BURSA BURSA AĞIR VASITA T 0224 441 97 65 - MENGERLER T 0224 211 74 15 DİYARBAKIR GELECEK OTOMOTİV T 0412 252 00 52 DÜZCE HASMER OTOMOTİV T 444 81 44 ERZURUM GELECEK OTOMOTİV
T 0442 329 04 50 ESKİŞEHİR ESRAY MAK. OTOMOTİV T 0222 236 26 00 GAZİANTEP DAF-TIRSAN T 0342 238 21 00 HATAY HATAY HAS OTOMOTİV T 0326 221 83 33 İSTANBUL - Anadolu DAF-TIRSAN T
0216 311 80 80 İSTANBUL - Avrupa DAF-TIRSAN T 0212 858 01 38 - HAS OTOMOTİV T 0212 412 15 15 MENGERLER T 0212 484 36 00 İZMİR HAS OTOMOTİV T 0232 455 38 00 - MENGERLER T 0232 274 66
66 KAHRAMANMARAŞ KEMAK MAKİNA T 0344 236 12 12 KOCAELİ KOCASLANLAR OTOMOTİV T 0262 375 22 99 - MENGERLER T 0262 371 32 57 MALATYA GELECEK OTOMOTİV T 0422 237 50 55 MERSİN
KEMAK MAKİNA T 0324 646 21 21 MUĞLA MENGERLER T 0252 513 79 30 NEVŞEHİR AZİMKARLAR T 0384 212 00 00 SAMSUN TUNALAR OTOMOTİV T 0362 487 81 00 TEKİRDAĞ MENGERLER T 0282 685
48 31 TRABZON HASSOY T 0462 696 61 61

