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_ Yeni tasarım: Tamamen yeni dış tasarım, yüksek konforlu sürücü koltuğu
ve yeni mobil ofis düzeni ile yeni ergonomik iç tasarım.
_ Yeni performans: İkisi 160 ve 190 beygirlik, düşük devir yüksek tork için
tasarlanan yeni Tector 5 olmak üzere 160 ilâ 320 beygir arası 7 motor seçeneği.
_ Yakıt verimliliği için optimize edilmiş motorlar ve telematik çözümlerle
yeni ve daha düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti.
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Gianenrico Griffini, Uluslararası Yılın Kamyonu Jüri başkanı
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22 TREDER

Treyler Denetimlerinin Sonuçları
Parlak Değil

İÇİNDEKİLER

yazı işleri’nden
32 IVECO

Iveco Geleceğin Çekicisini
Sergiledi

Ağır Şartlar- Güzel Haberler
2015 yılı özellikle ağır ticari araç satışlarının neredeyse yarı yarıya treyler satışlarının ise yaklaşık yüzde 30
oranında düştüğü bir yıl olacak. Rusya krizinin
henüz iyileşmeyen yaraları, komşu ülkelerin
üzerlerinde dolaşan kara bulutların zaman
zaman ülkemizde de etkili olmasının 15 Temmuz girişimiyle gündemi bulanıklaştırmasının
etkilerini hep beraber yaşıyoruz. Bu etkilere
gün geçtikçe hızlanan kur artışları ve gerginleşen Türkiye- AB ile ilişkilerini de ekleyince
2017 yılına umutlu bakmak çok kolay olmuyor.
Ağırlaşan piyasa şartlarının taşımacılığın
kronik sorunlarıyla birleşmesi sonucu yatırımların yavaşladığını görüyoruz. Ancak bu dönemin etkilerini hafifletmek amacıyla ağır ticari
ve treyler markalarının yurtdışı atakları neticelerini vermeye başlaması pazara
moral verirken, Avrupa’dan gelen ve treyler endüstrisini ilgilendiren yatırım haberleri de piyasaya olumlu etki yapıyor.

37 TIRSAN

Tırsan’dan IAA Çıkarması

Avrupa lideri olan Schmitz Cargobull’un Türkiye’de şirket ve fabrika kurma çalışmalarında önemli yol alması hem de treyler için en önemli parça olan aks üretiminin Avrupalı devi SAF Holland’ın yapım çalışmaları sona yaklaşan fabrikası bu
dönemde moral yükselten iki önemli yatırım olarak öne çıkıyor.
Bu yatırımlar aynı zamanda bölgede suların durulmasıyla birlikte normalleşmesi beklenen şartlarda treyler üretim merkezi hedefi bulunan Türkiye’nin bu
hedefine ulaşmasını sağlayacak önemli unsurlar olacaklar.
Türk treyler endüstrinsin tartışmasız lideri olan ev son dönemde üretiminin
yarısını ihraç eden Tırsan’ın iş güvenliğini arttıran teknolojisinin IAA fuarında
Treyler İnnovasyon ödülü alması geniş yankı uyandırdı ve pek çok platformda rakipleri tarafından da övgüyle karşılanıyor. Yıllardır takip gazeteci olarak ettiğimiz
Treyler İnnovasyon ödüllerinde sahnede bir Türk sanayicisini görmenin mutluluğunu ve onurunu yaşadık.

50 SCANIA
Yeni Nesil Scania:
Odağında Sürücü Hedefinde Verimlilik Var

Akın ÖCAL
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Renault Trucks Standında Macera Vardı
Renault Trucks, IAA fuarı kap-

kabinine oturarak geçen yıl düzenlenen

Trucks K480 Skorpion, Dakar’da gösterdiği

samında 9 ayrı aracını sergiledi.

Hannover fuarında 2015 Yılının Ulusla-

performansından yeni dönen MKR Adven-

Uzun yol, inşaat, dağıtım, ralli

rarası Kamyonu olarak oylanan aracın

ture K serisi kamyonlar ve Silk Way Rally

kamyonları ve animasyonlarla ilgi gören

ergonomisi ile görüş mesafesini değer-

aracı ilk defa IAA Fuarı’nda sergilendi. Re-

stantta ziyaretçiler, uzun yol çekicilerinde

lendirerek ve konforunu test etme imkanı

nault Trucks standındaki sürüş simülatör-

T520 serisinin özel üretimi olan Renault

buldular.

leri sayesinde ralli pistinde sürüş deneyimi

Trucks T Maxispace High Edition modelini

İnşaat uygulamaları alanında ise Alman-

görebildiler. Ayrıca T High serisi çekicinin

ya pazarına özel olarak sunulan Renault

yaşandı ve Silk Way Rally kamyonu fuarın
gözdelerinden oldu.

Aspöck Teknolojisiyle Treyler
Teknolojisine Katkıda Bulunuyor
Avusturya merkezli Aspöck Group,

lanılmaya başlayan Light Guide teknolojisi-

söyledi. Treyler iç aydınlatma sistemlerini

IAA’daki en haereketli stantlardan

ni, Europoint III stop lambasıyla treyler sa-

de yenilediklerini anlatan Abduşoğlu, “Ar-

biri olarak dikkat çekti. Aspöck

nayiine taşıdığını söyledi. Çekiciler ampullü

tık daha dayanıklı, daha kullanışlı ve daha

Türkiye Satış Müdürü M. Eralp Abduşoğlu,

stoplarla yola çıkarken, pek çok treyler üre-

çok ihtiyaca cevap veriyor. Frigorifik ve ka-

Aspöck’ün lüks otomobillerde yeni yeni kul-

ticisi LED stopları tercih etmeye başladığını

palı treylerde veya üstyapılarda kullanım
olanağı bulunan lambalarımız, farklı boyuttaki kapalı kasalar için üreticilerin ihtiyacına en uygun çözümü sunmaktadır” dedi.
Eralp Abduşoğlu, Aspöck’ün fuarda sergilediği önemli bir yeniliğin Knorr Bremse
ile uyguladığı Rampa Yanaşma Sistemi
olduğu söyledi. Abduşoğlu, sistemin treylere güvenli manevra imkanı sağladığını
belirterek, şu bilgileri verdi: “Sürücüler
özellikle treylerin arkası görmede sorun
yaşanabiliyor. Mevcut ya da yeni aydınlatma sistemine kolayca eklenen sistem 3
metre mesafeden arkadaki cisimleri algılayabiliyor. Ses ve ışık ile hem sürücü hem
çevredekileri uyarırken, aracın yanaşma-

M. Eralp Abduşoğlu
Aspöck Türkiye Satış Müdürü
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ya devam etmesi durumunda çarpılacak
cisme yaklaşık 50 cm kala otomatik olarak
aracı durduruyor.”

Yük

Şehirlerarası
taşımacılıkta verimlilik:
Conti Hybrid

SINIFININ EN
Kilometre pe

İYİSİ*

rformansı

Yakıt tüketim

i

Conti Hybrid LS3

Conti Hybrid HS3

Conti Hybrid HS3

17.5"

19.5"

22.5"
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İhracat Hedefini Yükselten Temsa IAA’da

Türkiye’de ürettiği araçları 66 ül-

tirildi. Bu süreçle birlikte her yıl müşterinin

lında Busworld Kortrijk Fuarı’nda lansmanı

keye ihraç eden Temsa, IAA’da Ma-

ve pazarın beklentisine uygun araçlar geliş-

yapılan Maraton ve MD7’ye olan ilgi bizleri

raton, HD, MD9 LE, MD9 araçlarını

tirilerek pazara sunuldu. Temsa, Almanya

şaşırtmıyor. SHD segmentinde Türkiye’de

müşterileriyle buluşturdu. Şirketin üst dü-

otobüs pazarında müşterilerinin beğeni-

başarı ile koşan Maraton, Avrupalı müşteri-

zey yetkilerinin katılımıyla yerli ve yabancı

sine sunduğu Maraton, MD9 Coach, HD13

lerin beklentilerine cevap verecek şekilde

basın mensuplarının izlediği bir basın top-

ile iddialı bir oyuncu haline geldi. Temsa,

hazır hale geldi ve teslimatlarına da baş-

lantısı düzenlendi. Almanya’da Temsa’nın

yolcu taşımacılığı alanında MD9 LE ile niş bir

landı. İtalya, Bulgaristan gibi pazarlarda ni-

yapılanmasına ve satışlarına yönelik bir

oyuncu olmayı hedefleyerek satışlarını ar-

hai müşteri teslimatları gerçekleşmiş olan

konuşma gerçekleştiren Temsa Almanya

tırma konusunda kararlı” diye konuştu.

ürün yılın geri kalanında Almanya, Fransa

Direktörü Umut Kamay, “Almanya’da 2014

Temsa’nın hem Avrupa genelinde hem

başta olmak üzere birçok pazarda müşteri-

yılında başlayan yeniden yapılanma süre-

de ABD pazarında satış adetlerini ve pazar

leri ile buluşacak. 2016 yılında ihracat pa-

ciyle birlikte satış, satış kanalları, pazarla-

payını büyütmeye devam ettiğine dikkat

zarlarında Temsa’nın adetsel olarak yüzde

ma, satış sonrası ve yedek parça alanlarımız

çeken Uluslararası Satış Direktörü Acar

50, cirosal olarak da yüzde 35 büyüme he-

müşteri beklentilerine uygun şekilde geliş-

Kocaer ise şunları söyledi: “İlk kez 2015 yı-

defimizi görüyoruz.”

Yalçın Dorse Almanya Pazarında
Daha Fazla Yer Alacak
Fuarla ilgili değerlendirmelerini

etki bıraktıklarını söyledi. IAA’ya üç araçla

dümenlenir lowbed yarı römork ve HLB45

yapan Yalçın Dorse Genel Müdürü

katıldıklarını belirten Sentürk, “6DDUZ 6

2 aks uzar hidrolik dümenlenir tam düşük

Selman Şentürk, Fuara 5. Kez aynı

Aks çift uzar hidrolik dümenlenir lowbed

lowbed yarı römorku sergiliyoruz” dedi.

yerde katılmalarından dolayı çok iyi bir

yarı römork, 5DDUZ 5 aks uzar kendinden

Fuara Almanya’daki distribütör firmayla katıldıklarını söylen Şentürk, Almanya pazarında
daha fazla yer almak istediklerini vurguladı.
Avrupa’daki satışların arttığına değinen
Selman Şentürk, özellikle İskandinavya pazarından markalarına yoğun ilgi olduğunu
dile getirdi. Şentürk, Almanya, İskandinavya gibi ülkelerden 4 ve 5 akslı low loader ve
low bedler ile hidrolik yönlenebilir araçların daha çok talep edildiğini vurguladı.
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NE
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alıcı bir parlaklık sağlamak için kanıtlanmış 6061 alaşımdan yararlanır.
Ayrıca daha iyi ısı yayılımı sayesinde lastik ve fren ömrünü uzatır.

Ak-Set Ltd.
T: +90 332 251 7300
E: info@ak-set.com.tr
W: www.ak-set.com.tr

EMF Büyükkarcı Lastik San. ve Tic. Ltd.
T: +90 232 472 2266
E: info@buyukkarcigrup.com
W: www.buyukkarcigrup.com

www.alcoawheelseurope.com

ŞİRKETLERDEN

MAN TGE Görücüye Çıktı
Fuarda ilk defa görücüye araçlar-

lama alanlarıyla zenginleştirildiği TGE’de

dan bir tanesi ağır ticari araç ve

endüstrinin en yüksek güvenlik fonksi-

otobüs üreticisi MAN’ın lansmanı-

yonlarının da kullanıldığı görülüyor. Acil

nı yaptığı MAN TGE hafif ticari araç serisi

fren asistanı, arka trafik asistanı, otomatik

turbo dizel motorla 75 Kw’dan (101 bg)

oldu. Polonya’da üretim için son hazırlıkları

park asistanı, aracın yan panellerine gele-

130 Kw’ya (174 bg) kadar çıkan güç seçe-

yapılan yeni Volkswagen Crafter’la aynı

bilecek zararları kontrol eden sistem, aktif

neği ve üç farklı yükseklik ve üç farklı uzun-

DNA’yı paylaşan MAN TGE, panel van, kom-

şerit asistanı, römork takı aracın otomatik

luk seçeneğiyle dikkat çeken MAN TGE 3

bi van ve çift kabin platform şasi olarak 3

park edilmesini sağlayan sistem gibi tek-

tondan 5,5 tona kadar çıkabiliyor. Araçta

temel model olarak satışa sunulacak.

nolojiler TGE serisinde yer alıyor.

6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman

Konforlu kabin içi fonksyonlarının sak-

2 litrelik turbo dizel ve yine 2 litrelik bi-

seçeneği de yer alıyor.

OKT Trailer Yenilikçi Ürünlerini Sergiledi
IAA Ticari Araçlar Fuarı’ nda yerini

Hafifliği ve ergonomisi ile kullanım ko-

ulaşılabilir, kontrollü ve hızlı müdahale

alan OKT Trailer, yenilenen Alümin-

laylığı sağlayan Alüminyum W tip Silobas

sağlar. Müdahale edilebilir alt çıkış hunileri,

yum Konik Tanker Semi Treyler ve

Semi Treyler ise 97/23/EC Basınçlı Kaplar

kamloklu bağlantı ile tıkanmalara karşı hızlı

W Tip Silobas Semi Treyler ürünlerini tanıttı.

Yönetmeliği’ ne uygun, özel kaynak tekno-

ve kolay kullanımlıdır. Gövde içinin kolayca

lojisiyle dikkat çekti.

temizlenmesini sağlar. Dirseksiz, direkt alt

Treyler üretimi konusunda bugün Türkiye’ nin; sahip olduğu üretim ve satış adet-

Gruplandırılmış, tanımlı ve sistematik

leri ile Avrupa’ nın 3. büyük pazarı olduğu-

boşaltım hattı tesisatı, ergonomik, kolay

nu belirten Maraş “35 yıla yakın deneyimi,
üretilmeyeni üretebilme gücü, her geçen
gün genişleyen ürün yelpazesi ile ülkemizin sahip olduğu bu başarıda, OKT Trailer
olarak önemli bir rol oynuyoruz” dedi.
OKT Alüminyum Konik Tanker Semi
Treyler özellikleri ile akaryakıt ve kimyasal
lojistiğinin vazgeçilmezlerinden olan, enlemesine eksiz, yekpare levhalı gövde yapısı, en az sayıda birleşim noktası ile yüksek
mukavemetli ve uzun ömürlü kullanım sağlayan, ADR sertifikalı, 5 bölmeli ve 38.000
litre tasarım kapasitesiyle ilgi çekti.
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çıkış borulaması, hızlı, aşınmayı azaltır, tıkanma riskini engeller.
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Otokar
Otobüsleri
Fuarda
Yerini Aldı
Koç Topluluğu şirketlerinden olan
ve 45’ten fazla ülkeye otobüs ihracatı gerçekleştiren Otokar, tasa-

Denis Toublanc, “2016 bizim için verimli bir

len çalışmalar ve ihracat rakamlarıyla il-

rım, teknoloji, dayanıklılık ve ergonomisi ile

yıl oluyor. Otokar otobüsleri, Avrupa gene-

gili olarak şunları kaydetti; “2015 yılında

yüksek beğeni toplayan otobüsleri Sultan,

linde çoğalmaya devam ederken 2016’nın

Türkiye’nin küçük otobüs ihracat lideri

Doruk ve Kent ile IAA Fuarı’ndaki yerini aldı.

ilk sekiz ayında otobüs satışlarımız yüzde

olan Otokar, Avrupa’da farklı pazarlarda

Avrupa pazarında büyümek amacıyla,

35 arttı. Gelişmelerin satış ve servis ağımız

büyümesini ilk 8 ayda da sürdürdü. Bu yıl

2011 yılında Fransa’da kurulan ‘Otokar

üzerindeki etkisiyle, Avrupa’daki en başa-

özellikle Fransa, İtalya, Almanya, Romanya

Avrupa’ ile çalışmalarını yürüttüğünü be-

rılı Türk markası haline geldik” dedi.

ve Malta pazarlarında önemli filo satışları-

Toublanc, Avrupa pazarında yürütü-

lirten Otokar Avrupa Pazarlama Müdürü

Özgül Treyler’den Avrupa
Pazarına Özel Ürünler

na imzamızı attık.”

ekipmanlarda da SAF ve BPW dingil, frenler Knorr Bremse ve Wabco, elektrik sistemi Aspöck ve Hella olmak üzere küresel
markalardan seçtik.”
2015 yılını yüzde 45 ihracat oranıyla
tamamladıklarını sözlerine ekleyen Ali

Fuara Avrupa pazarı için ürettikle-

ni açıklayan Özgül, sergiledikleri ürünlerle

Özgül,

ri 5 dingilli low bed ve konteyner

ilgili ise şu bilgileri verdi: “45 feetlik high

sonraki yıllarda da yüzde 50 ihracat yüzde

taşıyıcı yarı römorkla katıldıklarını

cube konteyner taşıyıcımız 5 bin 500 kg

50 yurtiçi satış seviyesiyle devam etmeyi

söyleyen Özgül Treyler Yönetim Kurulu

ağırlığa sahip. Bu ürünü Avrupa pazarı için

planladıklarını belirterek, “ IAA fuarının

Üyesi Ali Özgül, üçüncü kere katıldığımız

geliştirdik. Ayrıca 5 metreye uzanabilen 5

yanı sıra Afrika, Orta Doğu, Rusya ve Türki

IAA’da marka bilinirliğimizin arttığını gör-

dingilli low bed yarı römorkumuzu da ha-

cumhuriyetlerde olmak üzere yüzde yılda

düklerini söyledi.

fifleştirildik. Yaklaşık yüzde 10 hafiflet-

4-5 fuara katılıyoruz. Bundan sonra low

Hem Avrupalı hem de diğer bölgelerden

tiğimiz bu araçlar Avrupalı alıcıların kabul

bed ürünlerimizle Bauma fuarına da katı-

çeşitli alıcılarla fuarda bir araya geldikleri-

edeceği seviyelerde. Ayrıca donanım ve

lacağız” dedi.
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2016 yılından başlayarak daha

TESLİMAT

Sertel Lojistik’e 8 Adet
Güven Damper Silobas
Silobas ve beton mikseri ve ürün gruplarında
uzmanlaşan Güven, önemli şirketlere yaptığı
teslimatlarına devam ediyor.

iş yükü anlamında artan siparişleri karşılamak için yeni yatırımlar yapılması hususunda araç filosunu güçlendirdiklerini
belirten Sertel Lojistik yetkilileri, Güven’in
kalitesini bildiklerini ve zamanında teslim,
ürünün sağlamlığı, hafifliği, kalitesi gibi
öncelikli konularda taviz vermediği için
Güven markasıyla çalışmayı seçtiklerini
vurguladılar.
Güven Genel Yardımcısı Metin Kirmit,
damper silobas taşımacılığının ülkemizde
giderek yaygınlaştığını ve bu konuda uz-

Güven, Türkiye’nin büyük lojistik

siparişlerin devamının geleceğini de sözle-

man olan markalarının müşterilerine ürü-

hizmet sağlayıcılarından

rine ekledi.

nün kullanım rahatlığı, sağlamlığı ve ha-

Sertel

Lojistik firmasına 8 adet 40 met-

Güven’in ürettiği 40 metreküp Damper

fifliği konusunda kolaylık sağladığını ifade

reküp Damper Silobas filo teslimatını İs-

Silobasları kireç nakliyesinde kullanacakla-

etti. Kirmit, boşaltılması güç olan mikro

kenderun’daki fabrikasında gerçekleştirdi.

rını belirten Sertel Lojistik yetkilileri; “ Gü-

granüllü malzemeler, kireç, kalsit, silis

İskenderun ‘da faaliyet gösteren fabri-

ven dünya çapında bir marka, bizler de bu

kumu, mermer tozu gibi malzemelerin yanı

kada yapılan teslimat töreninde konuşan

markayı kullandığımız için çok mutluyuz.

sıra gıda taşımacılığına yönelik un, buğday,

Güven Genel Müdür Yardımcısı Metin Kir-

Yükümüzü güvenle taşıyacağımızı biliyo-

irmik ve nişasta gibi malzemelerinde dam-

mit, Sertel Lojistik ile çalışmaktan büyük

ruz ” ifadesinde bulundular.

perli silobaslarda kolaylıkla taşınabildiğini

mutluluk duyduklarını ifade etti ve yeni
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2016 yılının gayet verimli geçtiğini ve

ifade etti.

ÖDÜL

Volkswagen Yeni Crafter’la Yılın
Hafif Ticari Aracı Ödülünü Aldı
25 yılı aşan bir geçmişe sahip olan Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülü tarihinde bugüne
kadar sadece iki hafif ticari araç üreticisi arka arkaya bu ödülü almayı başardı. Volkswagen
Ticari Araçlar, geçen yıl ödül alan 6 nesil Transporter’ın ardından 2017 International Van of
the Year Award (IVOTY) aracı olarak seçilen Yeni Crafter ile bu özel gruba katılmış oldu.
Avrupa çapındaki 10 yeni ha-

modelle tanıtıldı. 3 farklı uzunluk ve 3 yük-

gürasyon çeşitliliği ile Pazar başarısı yaka-

fif ticari araç lansmanıyla güç-

seklik seçeneğiyle; önden, arkadan veya

lama tahmini yer alıyor. 2017 Uluslararası

lü bir rekabetin yaşandığı yılda,

dört tekerlekten çekişli modelleri bulunan

Yılın Ticari Aracı Ödülü IAA fuarında 21 Ey-

Avrupa’nın en önemli ticari araç dergile-

Crafter, manuel veya otomatik versiyonlar-

lül 2016 tarihinde özel bir törenle IVOTY

rinden 24 uzman gazeteciden oluşan jüri

la da sunulacak. 18,4 metreküplük kargo

Jüri Başkanı Jarlath Sweeney tarafından

üyeleri 2 aşamalı bir seçim süreci geçirdi-

hacmine kadar ulaşabilen araç, 3,5 tondan

Volkswagen Ticari Araçlar Yönetim Kurulu

ler. Yapılan puanlama sonucunda Volkswa-

5,3 tona kadar brüt araç ağırlığı taşıma ka-

Başkanı Dr. Eckhard Scholz’e verildi.

gen Crafter, 101 puan alarak sadece 12

pasitesi sunuyor. Yeni Crafter, Polonya’nın

Ödülün takdimi sonrasında konuşan

puan farkla PSA Group’un Peugeot Expert/

Wrzesna bölgesindeki yeni inşa edilen fab-

IVOTY Jüri Başkanı Jarlath Sweeney şunları

Citroën Dispatch ve Toyota Proace mo-

rikada üretilecek.

söyledi: “Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödü-

dellerinin önüne geçti. Iveco’nun son Euro

IAA Ticari Araç Fuarı öncesinde yorum-

lünü Transporter’ın ardından tamamen

6 motorlu Daily modeli ise üçüncü sırada

da bulunan Volkswagen Ticari Araçlar Yö-

yeni Crafter 2 ile alan Volkswagen Ticari

yer aldı. Son listeye kalan diğer modeller

netim Kurulu Başkanı , Dr. Eckhard Scholz,

Araçları başarısından dolayı kutluyoruz.

arasında ise Ford Transit Custom Euro 6 ve

“Yeni Crafter müşteri ve ürün odağının

Bir kez daha çok yakın bir yarış oldu ve PSA

hafif ticarinin yeni markası olan Hyundai

birleşimini yansıtıyor. Başka bir cümleyle

Grubu ürettiği mükemmel ve inovatif yeni

H350 yer aldı. Oylama süreci bağımsız ola-

biz bu aracı müşterilerimizin bakış açısıyla

ürün serisiyle bugünün hafif ticari pazarın-

rak Birleşik Krallık Karayolu Nakliye Derne-

geliştirdik” dedi.

da çok övgü aldı. Volkswagen Ticari Araçla-

ği tarafından karara bağlandı.

Jürinin yeni Crafter’la ilgili övgü neden-

rın yatırımı sadece bağımsız bir araç geliş-

Tamamen yeni bir tasarımla Volkswa-

leri arasında geniş kapsamlı tasarım, kon-

tirmeyle değil, yeni üretim hattının inşası

gen Ticari Araçlar tarafından bağımsız

for, kullanım yumuşaklığı, emniyet ve üst

da kayda değer olduğu için önemli. Yeni

olarak geliştirilen, ikinci nesil Crafter 4 baz

seviye yol tutuşu ile geniş model ve konfi-

Crafter’a her zaman başarı diliyoruz.”
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İŞBİRLİĞİ

TREDER Üyeleri BPW
Tesislerini Ziyaret Ettiler
BPW Bergische Achsen KG Avrupa Satış Direktörü Dietmar Böser,
Bölge Müdürü Auni Mahnert ve
BPW Otomotiv Genel Müdürü H. Hüseyin
Akbaş’ın katılımıyla gerçekleşen toplan-

Merkezi Almanya’da bulunan BPW Bergische Achsen KG,
Gebze’deki üretim tesisinde Kaan Saltık Başkanlığındaki
Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) Yönetim Kurulu ve
sektör temsilcilerini ağırladı.

tıda BPW’nin IAA Hannover fuarında tanıtımını yaptığı AirSve, eTransport, ECO
Vision, ePower gibi lojistik ve treyler sek-

bu doğrultuda müşteriler ile birlikte uygun

AirSave, lastik basınçlarını kontrol ederek

töründe fark yaratacak inovatif ürünleri

çözümler geliştirdiklerini ve ortak faydaya

aracın uygun lastik basıncında hareket

tanıtılırken, sektördeki gelişmeler de de-

odaklandıklarını belirtti.

etmesini güvence altına alıyor, böylece

ğerlendirildi.

Toplantıda IAA Hannover fuarında ino-

hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de basıç

BPW Otomotiv Genel Müdürü H. Hüse-

vasyon ödülü alan AirSave ve diğer ye-

kaybından doğan hasarlanmaların ve lastik

yin Akbaş “BPW Grubunun sistem ortağı

nilikçi ürünleri eTransport, ePower, ECO

aşınmalarının önüne geçilmesini sağlaya-

olarak araç üreticilerinin her daim yanında

Vision’u paydaşlarına tanıtan ve kullanı-

rak nakliye maliyetlerinin düşmesine ciddi

olduğunu ve bu sektörde ürün sağlamının

cılara sunacağı avantajları anlatan BPW

katkıda bulunuyor.

yanı sıra hizmet üretmenin her geçen gün

Avrupa Satış Direktörü Dietmar Böser:

Lojistik operasyonlarında yolda yük

daha fazla önem kazandığını ifade ederek

“Lojistik maliyetlerinde tasarruf sağlayan

taşımanın yanı sıra porya tekerlek grubunun dönmesinden faydalanarak elektrik
üretmek ve depolamak fikrinden hareket
ile geliştirilmiş bir sistem olan ePower sitemi ile petrol türevi yakıt kullanımına gerek olmadan treylerde üretilen elektrik ile
treylerlerdeki soğutucu üniteler çalıştırılabilecek hem ciddi ekonomik fayda hem de
çevre açısından emisyon azaltımına ciddi
katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda geliştirilmiş diğer bir ürün olan eTransport sistemi
ise hafif ticari araçların elektrikle çalıştırılmasına ve özellikle şehir içi nakliye operasyonlarının ‘0’ emisyon değeri ile yapılmasına imkan tanıyor.
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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’den Geri Alım
Garantili Değişim Kampanyası
Serin Treyler, üretimdeki
teknolojik yeniliklerini
müşterilerine sunduğu
geri alım garantisi ile
satış hizmetleriyle de
güçlendiriyor.
Sistemin işleyişi ile ilgili olarak bilgi veren Serin Treyler Yönetim Kurulu Üyesi
Recep Serin sözlerine şöyle devam etti;
“Yerli üretim teknolojilerinde gelişimlerini hızla ve kararlılıkla devam ettiren
Serin Treyler, üretimin her aşamasında
Ar-Ge mühendislerince geliştirilen uyguYaptığı son yatırımla sıcak galva-

markamıza olan güveninizi tescillemek

lamaları, Kalite Kontrol Departmanındaki

niz daldırma metodu ile üretime

amacıyla bizi tercih ederek almış olduğu-

mühendislerce kontrolünü sağlayarak,

geçerek ürünlerine en az 10 yıl

nuz tenteli treylerimizin yenisini almanız

müşterilerine güveni veriyor. Satış aşa-

paslanmazlık garantisini veren Serin Trey-

durumunda geri alma sözü vermekteyiz”

masında ise ihtiyaç duyduğunuzda almış

ler, müşterilerini rahatlatacak yeni bir uy-

dedi.

olduğunuz treyleri sizi zarar ettirmeye-

gulamayı daha hayata geçirdi.

Tenteli tip treylerin satış sözleşmesi ile

cek ölçüde belirlediğimiz eskime oranları

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan

birlikte düzenlenen edilen Serin Treyler

düşülerek yenisi ile takas edilebilir, daha

Serin Treyler Yönetim Kurulu Üyesi Recep

Değişim Garantisi sözleşmesi araç tesli-

genç araçlarla olmanın güvenini sunmaya

Serin; “Bildiğiniz gibi lojistik sektörün-

minde müşterilere teslim ediliyor. Müşte-

başladık. Kampanyanın içeriği ve uygula-

de yenilenme safhaları zaman, enerji ve

riler araçlarını yenilemek istediklerinde bu

ma kriterleri hakkında detaylar satış ekip-

para kaybına yol açmaktadır. Serin treyler

garanti kapsamında yeni bir ürünün alımın-

lerimizden ve Serin Corner Satış noktala-

olarak sizin bu yükünüzü hafifletmek ve

da belirlenmiş indirimlerden faydalanıyor.

rımızdan alınabilir”.
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GÜNCEL

Treyler Denetimlerinin
Sonuçları Kaygı Veriyor
Treyler sektöründeki denetimlerini artırarak devam ettiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı bugüne kadar 300’e yakın treyler üreticisinin 94 bin aracını denetlendi ve bu
araçlardan 32 bin adedi mevzuat ve ürün güvenliği açısından eksik ve kusurlu bulundu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-

ölçüde koruma sağlayan ürün.

ğı treyler ve üstyapı sektöründeki

Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Yetkili ku-

denetimlerini arttırarak devam

ruluşlar tarafından, Ürünün piyasaya arzı

ediyor. Bakanlık yetkilileri pilot bölge ola-

veya dağıtımı aşamasında veya ürün piya-

rak seçtikleri Adana, Konya ve Sakarya

sada iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun

bölgesinde yaptıkları denetimlerle ilgili bil-

olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli

gileri sektör paydaşlarına sundular.

olup olmadığının, denetlenmesi.

Sanayi Bakanlığı denetimlerini; sorumluluk alanında bulunan araç ve aksamlarla

200 Tip Onay Belgesi İptal Edildi

ilgili mevzuat, belgelendirme, piyasa göze-

Bakanlık yetkilileri bugün kadar bu üç

timi gibi üç ana kolda yürütüyor.

ana başlıkta yapılan denetmelerde bugü-

Ürün Güvenliği: Piyasaya arz edilecek

ne kadar 300’e yakın treyler üreticisinin 94

her ürünün, insan sağlığı, can ve mal gü-

bin aracı denetlendiğini ve bu araçlardan

venliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı,

32 bin adedinin mevzuat ve ürün güvenli-

çevre ve tüketicinin korunması açısından

ği açısından eksik ve kusurlu bulunduğunu

asgari güvenlik koşullarını sağlamasını ifa-

açıkladı. Denetlenen firmalardan sadece

de ediyor.

15’inin araçlarının uygun bulunduğunu be-

Güvenli Ürün: Kullanım süresi içinde,

lirten yetkililer, 172 aracın trafiğe tescilinin

normal kullanım koşullarında risk taşıma-

engellendiğini kaydetti. Bakanlık bugüne

yan veya kabul edilebilir ölçülerde risk ta-

kadar 200 dolayında tip onayı belgesinin

şıyan ve temel gerekler bakımından azamî

iptal edildiğini duyurdu.

Cezalar Ağır
4703 sayılı Kanun Uyarınca uygunsuz ürünler için uygulanan
yaptırımlar kapsamında piyasaya
arzı yasaklanıyor, piyasaya arz
edilen ürünler toplatılıyor, güvenli
hale getirilemeyen ürünlerin bertaraf edilmesine karar veriliyor.
Söz konusu ürünleri piyasaya arz
edenlere idari para cezası uygulanıyor. 4703 sayılı Kanunda Düzenlenen İdari Para Cezaları şöyle:
- Piyasaya güvenli olmayan
ürün arz eden üreticiye: 17.700 –
44.257 TL.
- Piyasaya teknik düzenlemesine uygun olmayan ürün arz eden
üreticiye: 3.536 – 8.848 TL.
- Güvensiz ürünü hakkında uygulanan idari yaptırım kararının
gereklerini

yerine

getirmeyen

üreticiye: 3.536 – 8.848 TL
- Ürüne ait teknik düzenlemede belirtilen belgeleri yetkili kuruluşa ibraz edemeyen üreticiye:
3.536 – 8.848 TL
- Güvenli olmadığını bildiği
ürünleri satmaya devam eden dağıtıcıya (satıcı): 1.766 – 4.421 TL
- Uygunluk belge ve işaretlerini
usulüne uygun olmadan kullanan
ya da bu belge ve işaretleri tahrif veya taklit edenlere: 8.848 –
22.126 TL

22 • Eylül-Ekim 2016 • www.kasadergisi.com

TİCARİ ARAÇ

OHAL İkiz Plaka ve Change
Sahteciliğini Bitirecek mi?
OHAL kapsamında çıkartılan 676
Sayılı OHAL KHK’sı ile 2918 Sayılı
Karayolları Trafik Kanununda değişiklik yapıldı. Bu değişiklik ile şehirlerde
bombalı terör eylemlerinin önüne geçilmesi amaçlanırken aynı karar treyler sek-

Resmi Gazete’de 29 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan 676
Sayılı KHK ile hem kamu güveliğini tehlikeye atan hem
de uzun süredir sektör temsilcileri ile finans şirketlerinin
mağduriyetine neden olan İkiz Plaka Kullanımı ve Change
işlemleri konusunda önemli düzenlemeler yapıldı.

töründeki İkiz Plaka kullanımı ve change işlemlerinin engellenmesini de sağlayacak.

araç şase numarasında oynama yaparak

belgesini araçta bulundurmayan veya tes-

676 Sayılı KHK’nın 20. Maddesi ile 2918

sahte belgelerle yeniden tescil sağlayarak

cil plakasını monte edilmesi gereken yerin

sayılı Karayolları Trafik Kanunu 23. Madde-

sahte bir plaka kullanıyor ise idari para ce-

dışında farklı bir yere takan sürücülere 92

si yeniden düzenlenerek, maddeye ‘Başka

zasının yanı sıra TCK 204. Maddesi gere-

Türk Lirası idari para cezası verilir. Araç bil-

bir araca tescilli veya sahte plakayı takan

ğince de cezalandırılacaktır. Resmi Belgede

gileri doğrulanıncaya ve plaka uygun yere

veya kullananlara 5.000 TL idari para ceza-

Sahtecilik suçunun basit hali 2 yıldan 5 yıla

takılıncaya kadar araç trafikten men edilir.

sı verilir ve araç trafikten men edilir. Ayrıca

kadar hapis cezası öngörmekte ise de bize

Yönetmelikte belirtilen nitelik veya öl-

bu kişiler Türk Ceza Kanununun 204 üncü

kalırsa bu konuda yapılacak bir yargılama-

çülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda

maddesi hükmüne göre cezalandırılır’ hük-

da maddenin 2. ve 3. Fıkrası devreye gire-

plaka takmayan ya da farklı okunmasına

mü eklendi.

cektir. Yani suçun nitelikli hali söz konusu

veya okunamamasına neden olacak şekilde

Yapılan bu yasal düzenleme ile ikiz pla-

olacaktır. Bu durumda da fail hakkında 3

plakasında değişiklik yapan araç sahibine

ka kullanan veya imalat özellikleri değiş-

yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilebile-

412 Türk Lirası idari para cezası verilir, pla-

tirilerek şasi numarası change edilerek

cektir. Bilindiği gibi cezanın alt sınırının 2

kanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün

sanki yeniden üretilmiş gibi tescil belgesi

yıldan fazla olması halinde sanık Hükmün

süre tanınır. Bu süre sonunda tescil plaka-

düzenlenen araçları kullananlar 5.000 TL

açıklanmasının geri bırakılması hükümle-

larını uygun duruma getirmeyenler hakkın-

idari para cezasına çarptırılacak ve araç

rinden faydalanamayacak ve cezası infaz

da 844 Türk Lirası idari para cezası verilir ve

trafikten men edilecek. Ayrıca 5237 Sayılı

edilecektir. Tabi yapılacak yargılamada fi-

tescil plakası uygun duruma getirilinceye

Türk Ceza Kanunun 204. Maddesi uyarınca

ilin dolandırıcılık amacıyla yapıldığının an-

kadar araç trafikten men edilir. Tescilli aracı

ilgililer hakkında Resmi Belgede Sahtecilik

laşılması halinde ilgililer hakkında ayrıca

plakasız kullanan sürücüye 1.698 Türk Li-

hükümleri kapsamında ceza verilecek.

TCK’nın 157 ve 158. Maddelerinden de ceza

rası idari para cezası verilir ve tescil plakası

verileceğini de hatırlatmak gereklidir. ”

takılıncaya kadar araç trafikten men edilir.

Yasal Düzenleme hakkında bilgi veren
TREDER Hukuk Danışmanı Av. Serdar Ak-

Başka bir araca tescilli veya sahte pla-

bulut, bu düzenleme ile Mahkemelerin

676 Sayılı KHK ile Değiştirilen

kayı takan veya kullananlara 5.000 Türk

ceza yargılamasında tereddüt yaşadığı bir

Madde Ne Diyor?

Lirası idari para cezası verilir ve araç trafik-

konunun açıklığa kavuşturulduğunu söy-

“MADDE 23- Araç tescil belgesi ve tescil

ten men edilir. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza

ledi. Akbulut açıklamalarına şöyle devam

plakasının, araç üzerinde uygun durum-

Kanununun 204 üncü maddesi hükmüne

etti: “Eğer bir kişi ikiz plaka kullanıyor yahut

da bulundurulması zorunludur. Araç tescil

göre cezalandırılır.”
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Ticari Araçların
Geleceği IAA’da
İpuçlarını Verdi
Dünyanın en büyük ticari araçlar fuarı olan IAA’da elektrikli
ticari araçlarla ilgili gelişmeler elle tutulur hale gelirken,
bağlanabilir akıllı araçlarla ilgili teknolojilerin ise daha
hızlı ilerlediğini gözlemledik. Fuarın Türk katılımcıları
ise daralan iç piyasanın gerilimini ihracatla aşmayı
amaçlıyorlar.
Dünya ticari araç sektörü 66’ıncı

de önümüzdeki döneme dair umutlar çok

kez Hannover’de buluştu… 52 ül-

güçlüydü. Alman Otomotiv Endüstrisi Der-

keden 2 bin 13 katılımcı firma, 250

neği Başkanı Matthias Wissmann “Driven

bine yakın ziyaretçiyi ağırla-

by ideas” sloganı ile gerçekleşti-

dı. Türkiye 92 katılımcı ile

rilen fuarda inovasyon ve yaratı-

Almanya dışında en çok

cılığın ön plana çıktığını söyledi.

katılım gösteren ülkeler

İstatistiklerle fuara olan ilgiyi

sıralamasında 4’üncü oldu.

açıklayan Wissmann, bunun da

Özellikle otobüs, treyler ve

sektörün büyümesinin bir yan-

yan sanayi alanında üretim

sıması olduğunu belirtti.

yapan firmalarımız ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüler.
Fuarda genel olarak global durgunluğun ve artan
rekabetin stresi hissedilse
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Elektrikli Geleceğe
Beklenenden Daha Hızlı
Geçebiliriz
IAA Fuarı’nda elektrikli araç-

FUAR

Eylül-Ekim 2016 • 25

FUAR

ların artışında dikkat çeken artış ve geliş-

bazı yeniliklerle daha verimli hale getir

me vardı. Şarj süresi ve mesafe kullanımı

Yeni Stralis TCO2 Champion da yeni araçlar

ile ilgili elektrikçi araçlar için yakın zamana

arasında yer aldı.

kadar birçok soru işareti vardı. Ancak tekHafif Ticari Araçlarda

nolojik gelişmeler o kadar hızlı ki, örneğin

Lansman Geçidi

elektrikli otobüsler Avrupa’nın birçok şehrinde kullanılmaya başlandı bile. Aynı şekil-

Fuarda lansmanı yapılan hafif ticari

de ağır ve hafif ticari araçlarda da inovatif

araçlar arasında Volkswagen tarafından

gelişmeler söz konusu. Daha kısa şarj sü-

ilk defa görücüye çıkarılan Yeni Crafter

resi ile daha uzun mesafelere ulaşabilmek

ve bu ürünün MAN tarafından satılacak

artık daha mümkün.

olan TGE modelleri yer alırken, PSA ta-

Elektrikli ticari araçlara gelişmelere

rafından üretimine başlanarak orta sınıf

dair ipuçlarını bazı otomotiv üreticile-

vanın en iddialı modellerinden bir olmayı

ri stantlarında sergiledikleri araçlarla

amaçlayan Toyota ProAce, Peugeot Tra-

verirken otomom sürüşün tamamlayıcı

veller ve Citroën Spacetourer serisi de

sistemleri halihazırda üreticilere sunan

fuarda yerini aldı. Hem yük hem de yolcu

Bosch, Knorr Bremse, ZF, Wabco BPW gibi

taşımaya yönelik versiyonlarının sergi-

dev tedarikçilerin ticari araçlara yönelik

lendiği fuarda hobi amaçlı modelleri de

sergiledikleri sistemler de fuarda büyük

ilgi çekti.
Renault’un yeni pick up’ı Alaskan’ı farklı

ilgi çekti.
Ağır ticari araç endüstrisinin fuardaki

kullanım amaçlarına uygun farklı konfigü-

temsilcilerine baktığımız zaman Scania’nin

rasyonlarla sunduğu fuarda, Kangoo farklı

yeni uzun yol serisi dışında tamamen yeni

uygulamaları ve Master’ın üstyapılı model-

jenerasyon başka araç yoktu. Iveco’nun

leri de sergilendi.
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Treyler Sanayicileri

Nissan Türkiye pazarında satmadığı

Avrupa Yolcusu

ancak Avrupa pazarında yer alan NV 300
modelinin de lansmanını gerçekleştirdi.

Fuarda Türk sanayini en güçlü temsil

Ayrıca 2016 Uluslararası Pick Up Ödülünü

eden alanlardan bir tanesi treyler endüst-

kazanan Navara’nın özel EnGuard konsept

risi oldu. Başta Kassbohrer markasıyla

aracı da büyük ilgi gördü.

Tırsan olmak üzere; farklı modelleriyle,

Fullback ile hafif ticari araç gamını ta-

Nursan Treyler, OKT Treyler, Seyit Usta,

mamlayan Fiat Professional da yaz ay-

Özgül Treyler, BRF Treyler, Yalçın Dorse

larında lansmanını yaptığı Talento ve

gibi markalar stantlarında en yeni ürünle-

Türkiye’de üretilen Doblo ve Fiorino mo-

rini sergilediler.

delleriyle fuarda yerini aldı.
Schmitz Türkiye’de Şirketi Açtı

Fuara hafif ticari araç serisiyle katılan

Fabrika Kuruluyor

Ford, yaz mevsiminde tanıttığı teknolojileri ve yeni gelişmeleri sergiledi. Euro 6’ya

Avrupa pazarının güçlü oyuncuları olan

geçişle birlikte verimli Ecoblue motorla-

Schmitz Cargobull da yeni ürün ve hizmet-

rını kullanmaya başlayan Ford standında

lerini fuardaki dev standında ve açık alan-

Türkiye’de üretilen Transit ve Custom se-

da sergiledi. IAA’da bir görüşme yaptığımız

risi araçlarla birlikte Courier de sergilendi.

markanın CSO’su (Satış Direktörü) Boris Bil-

Yeni motorla birlikte markanın orta sınıf

lich, daha önce bir partnerle yapmayı düşün-

van temsilcisi Transit Custom’a ilk defa kul-

dükleri üretimi kendilerinin yapacağını ifade

lanılmaya başlanan yeni arka süspansiyon

ederek, bunun için Adapazarı Erenler’de bir

ve otomatik şanzımanla markanın Avrupa

fabrika binası kiraladıklarını ve başta tenteli

hafif ticari araç pazarı liderliğini pekiştir-

treyler olmak üzere farklı modellerin de üre-

meyi hedefliyor.

timini yapacaklarını vurguladı.
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Otobüs Alanında

Eko serisi ürünler, yeni nesil kayar dik-

Türk Üreticilerin

me ve ekstra güvenlikli paslanmaz kapı ile

Güçlü Etkisi

IAA’ya katılan Nevpa, dördüncü kez fuarda

Avrupa otobüs pazarı arasında önem-

yerini aldı. Nevpa’nın Almanya’daki Ar-Ge

li bir yere sahip olan Türkiye, bu gücünü

şirketi tarafından 3 yıl süresince Eko se-

IAA’da ortaya koydu. Mercedes Benz ve

risi ürünlerin tasarlandığı bilgisini veren

MAN standlarında Türkiye’de üretilen oto-

şirket Genel Müdürü Mehmet Ortaç, üre-

büsler geniş bir yelpazede sergilenirken

timin yine Türkiye’de Bursa fabrikalarında

Otokar, Temsa, Karsan, Anadolu Isuzu gibi

yapıldığını söyledi. İç pazardaki daralmaya

yerli üreticiler otobüslerini geniş alanlarda

karşın geçen yılın aynı dönemine göre yüz-

sergilediler.

de 15 oranında büyüdüklerini ifade eden
Ortaç, büyümenin ihracat sayesinde oldu-

Ticari Araç ve Treylerin

ğunu söyledi.

Endüstrisinin
Türk Tedarikçileri

Türkiye’nin en önemli PTO üreticilerinden Kozanoğlu Kozmaksan’ın yeni ürün-

Fuarda çok sayıda yan sanayi üreticisi

lerini tanıttığı fuarda Hidromas, Özçelikler

Türk firma da yerini aldı. Bütün endüstri-

Hidrolik, Bekiroğlu Hidrolik gibi markalar

leri kapsayacak yelpazede üretim yapan

da yerlerini aldılar.

Türk yan sanayicileri fuarda önemli bir

Fibrosan Polkar, Polser/Frigoser, Elma-

paydaya sahip oldular. Kadesan ortaklı-

cılar, MTD gibi treyler ve üstyapı yan sana-

ğı ile Avrupa’da üretim yapan ve gelişmiş

yicileri de fuarda yerlerini alırken Nesan,

treyler ve kamyon üstyapı sistemleri üre-

Veldo İklimlendirme, Parsan, Arfesan, Atek

ticisi Omega Versus fuarda yeni ürünlerini

Lift ve Sistaş gibi çok sayıda yan sanayi te-

tanıttı.

darikçisi boy gösterdiler.
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Iveco Geleceğin Çekicisini Sergiledi
66. IAA Ticari Araçlar (IAA) Fuarına katılan Iveco, geniş ürün gamıyla ve markanın gelecek
vizyonunu yansıtan Z TRUCK konseptiyle fuarın en çok ilgi gören stantlarından biri oldu.

Iveco, IAA’da tüm ürün gamının

güç aktarma organları filo sahiplerine

dahil olmak üzere yerel ve kısa-mesafe

vitrini olacak 2 bin 500 metreka-

sürücünün yakıt tüketimindeki etkilerini

görevler için özgün HI-SCR son-işlem sistemiyle sunuluyor.

reyi aşkın geniş standında birçok

optimize etmesine imkan sağlıyor. Bu-

yeni ürünü ve inovasyonu tanıttı. Hafif

nunla birlikte diğer pek çok yakıt tasar-

Yeni Stralis XP ise uluslararası uzun-

araçlardan yol ve arazi uygulamalarına

rufu sağlayan özellikle yakıt tüketiminde

mesafe nakliye sektörünün talepleri doğ-

yönelik ağır kamyonlara, otobüslerden

büyük bir gelişim sağlıyor.”

rultusunda geliştirilmiş olup, çalışma süresi ve yakıt verimi değerlerini maksimize

madencilik ve inşaat şantiyelerine yönelik
Yeni Stralis TCO2 Champion

ağır-iş tipi kamyonlara kadar bütün ürün

Iveco standının odak noktası, Haziran

grubunu tanıtan Iveco özel üstyapılı araçlarıyla da ilgi çekti.

ayında Madrid’de yapılan resmi sunumu-

etmek amacıyla yenilikçi yakıt-tasarrufu
özellikleri ve yeni hizmet fonksiyonlarıyla
donatılmış.

Fuarın basın gününde bir toplantı dü-

nun ardından uluslararası alanda görücüye

Yakıt tüketimi TÜV SÜD onaylanmış

zenleyen Iveco Marka Başkanı Pierre La-

çıkan Stralis’in yeni versiyonu oldu.. Yeni

olan Yeni Stralis, Golden Trucks inisiyatifi

hutte, yaptığı konuşmada Iveco olarak

Stralis, tamamen yeni bir güç aktarma me-

içinde Avrupa çapında seçilmiş müşte-

taşımacılığın geleceğinin sürdürülebilir-

kanizması sunuyor ve güvenilirlik ve verim

rilerin deneyimi için 7 adet aracıyla 3 ay

likte olduğuna inandıklarını söyledi. La-

değerleriyle Toplam Sahip Olma Maliye-

boyunca test edildi ve 2013 yılında çıkan

hutte sözlerine şöyle devam etti: “Yeni

tinde (TCO) ve CO2 azaltımında dikkatleri

Stralis’e göre yüzde 11’lik yakıt tasarrufu

Stralis TCO2 Champion ve IAA 2016’da

üzerine çekiyor.

sağlandı.

sergilediğimiz bütün araçlar bizim yük-

Müşteri misyonlarını temel alarak geliş-

Yeni nesil fonksiyonları ile de yüzde

sek verimlilik, düşük emisyonlar ve dü-

tirilmiş olup, ağır karayolu taşımacılığı sek-

3’e varan bir ek tasarruf daha sağlayabi-

şük toplam sahip olma maliyetlerindeki

törünün tüm gerekliliklerine cevap ver-

len Yeni Stralis, uzun-mesafe görevlerde

aralıksız arayışlarımızın sonucudur. Yeni

mek üzere geliştirilen ürün gamıyla Yeni

TCO’da yüzde 5.6’lık etkileyici bir azalmayı

Stralis ve bu aracın tamamen yenilenen

Stralis, tehlikeli maddelerin taşınması da

beraberinde getiriyor.
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Doğal Gazlı Uzun Yol

iş istasyonlarında en yüksek verim dene-

ve İnovasyon bölümü ile ortaklaşa tasar-

Çekicisi Tanıtıldı

yimini yaşamasını sağlamayı amaçlıyor. Bu

lanan Iveco Z TRUCK konsepti, alterna-

CNG ve LNG ile çalışan Yeni Stralis NP

şekilde bir aracın kullanım süresi boyunca

tif enerji kaynaklarını araştırarak, yeni

(Natural Power), gazla çalışan kamyon

çok hızlı gelişen mobil teknolojilere uyum

teknolojiler geliştirerek ve sürücünün

endüstrisinde şimdiye kadar geliştirilmiş

sağlanması amaçlanıyor.

rolünü değiştirecek olan otonom sürü-

en sürdürülebilir uluslararası nakliye kam-

Yeni Daily Euro 6, sınıfının en üstünde

şe odaklanarak geleceğe bir adım daha

yonu olmasıyla bu alanda kendine önemli

yer almasını sağlayan 210 hp ve 470 Nm’ye

atıyor. Konsept, gelişmiş aerodinamik,

bir edinmeyi amaçlıyor. Uzun-mesafeli ka-

varan değerlere sahip yeni ve güçlü 2.3 ve

güvenlik ve yeni bir yaşam kabini alanı

rayolu taşımacılığı görevlerine uygun güç

3.0 litre motorlarıyla büyük van segmen-

yaratma amacı etrafında şekillendi. Öncü

değerleri, sürüş konforu ve yakıt otonomi-

tinde kendine ait özel konumunu güçlen-

yaklaşım, konsept için 29 patent alınma-

si sunan tek doğal gazlı kamyon olan Yeni

diriyor. Gelişmiş güç aktarma teknolojileri,

sıyla sonuçlandı.

Stralis NP dizel eşdeğerine denk şekilde

önceki modellere kıyasla yüzde 8’e varan

Araç, Biyo-LNG ile çalışan ağır kamyon

400 hp güç ve 1,700 Nm tork sağlayan yeni

bir yakıt tasarrufu sağlamaya yardımcı

temel alınarak oluşturulmuş. Diğer benzer

motor ve otomatik şanzımanla donatılmış.

olan Yeni Daily Euro 6, daha geniş servis

araçlardaki gibi yakıt tanklarına sahip olan

Geliştirme çalışmaları, dizel eşdeğerine

aralıkları ve uzun ömürlü bileşenleri sa-

kamyon, otonom olarak 2 bin 200 kilomet-

göre zaten yüde 40’a varan oranda daha az

yesinde düşük bakım ve tamir maliyetiyle

reye kadar uzun nakliyeler yaparken sanal

yakıt pompası maliyetine sahip olan mo-

yüzde 12’ye varan ek tasarruflar sağlıyor.

olarak sıfır karbondioksit salınımı için ge-

torda önceki model ile karşılaştırıldığında

Daily kabini, 4 desibel azaltılmış gürül-

TCO değerinde yüzde 3’lük bir azalma daha

tü seviyesi ile önceki modellere göre daha

liştirilmiş aerodinamik ve artık ısı dönüşüm
sistemine sahip.

Pierre Lahutte
Iveco Marka Başkanı
sağlayan araç, piyasadaki gazla çalışan ilk

da sessiz hale gelmiş, bu da araç akusti-

Sıfır konsepti aynı zamanda sıfır kaza

gerçek uzun-mesafeli kamyon olarak dik-

ğinin ve ses tanıma özelliğinin yüzde 8

hedefini de içeriyor; gelişmiş otonom sü-

kat çekiyor.

iyileşmesini sağlayarak daha konforlu bir

rüş teknolojileriyle sıfır kaza hedeflenir-

sürüş sağlıyor.

ken sürücünün rolü de lojistik operatörüne

Yeni Daily Euro 6 Üstyapılı
Seçenekleriyle Fuarda
Daily Business Up ile araç-içi bağlanabi-

dönüşüyor.
Z TRUCK İle Yeşil Enerji ve
Otonom Sürüş Bir Arada

Sürücü odaklı tasarımla sıfır stres ve sıfır
zaman kaybı da hedeflenmiş. Kabin, gele-

lirlik işlevini profesyonel çalışma ekipma-

Uzun menzilli taşımacılıkta sıfır etki

neksel kısıtlamalardan arındırılmış, farklı

nına dönüştüren Yeni Daily Euro 6, sağla-

prensibiyle tamamen sürdürülebilir bir ta-

kullanım biçimleri (Sürüş, otonom sürüş,

dığı bağlanabilirlik altyapısıyla herhangi bir

şımacılık sistemi öngören Iveco Z TRUCK

ofis, dinlenme) için yeniden düzenlenmiş

akıllı telefonu veya tableti bir arayüze dö-

konseptini de fuarda ilk defa sergiledi.

ve HMI (İnsan Makine Arayüzü) ile bilgi ak-

nüştürerek ve böylece müşterilerin mobil

CNH Endüstriyel’in Tasarım Merkezi

tarımı sağlıyor.
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Mercedes-Benz’den
“Ağ Bağlantılı Verimli
ve Güvenli” Araçlar
IAA’nın en büyük standına
sahip olan Daimler, bütün
ticari araç serisinin yanı sıra
endüstrinin geleceğine dair
ipuçlarını da sergiledi.

sunarken, yenilikçi teknolojisiyle ekonomik
ve çevreci bir yapı sunuyor. Urban eTruck
ağırlık noktasında içten yanmalı motora
sahip kamyonlara boyun eğmek zorunda
kalmıyor. AB Komisyonu alternatif yakıtlı
araçlar için 1.000 kg ağırlık artışını uygun
görüyor. Yaklaşık 1.700 kg daha ağır olan
Urban eTruck elektromotorlu sistemin ağır-

Teknolojinin tüm nimetlerinden

lık dezavantajı büyük oranda dengeliyor.

faydalanarak daha hızlı, daha ta-

Urban eTruck elektromotorlu arka aks ve

sarruflu ve daha çevreci ulaşım,

aks kafalarına yakın konumlandırılan elekt-

taşımacılık için tüm birimleriyle seferber

romotorlarıyla farkını ortaya koyuyor. Sis-

olduğunu gördük. Dijitalleşen araçlar oto-

tem 2 x 125 kW maksimum güç ve 2 x 500

nom, daha güvenli ve verimli sürüşe daha

Nm maksimum tork üretiyor.

çok imkan tanırken, nesnelerin interneti

Elektrikli kamyonların maliyetlerinde;

(IoT) kavramının ticari araçlara yansımasına

elektrik enerjisi temini, elektrik enerjisi

da şahit olduk. Artık ticari araçlar birbiriyle

tarifesi ve şarj stratejisi belirleyici bir rol

iletişim halinde, insan kontrolüne daha az

oynuyor. Daimler bu noktada da etkin bir

muhtaç olacak şekilde taşımacılık prosesle-

çözüm sunuyor. Akıllı enerji yönetimi ile

rini gerçekleştirecekler.

her bir kullanım koşulu için mümkün olan
en iyi çözüm sunuluyor. Kullanım şartlarına

Elektrikli ve Ağ Bağlantılı

bağlı olarak Daimler’in yan kuruluşu olan

Mercedes-Benz Urban eTruck

Mercedes-Benz Energy GmbH’ya ait sabit

Mercedes-Benz zorlu dağıtım sektörü-

batarya depolama noktalarında daha eko-

ne tam elektrikli Urban eTruck ile tama-

nomik bir çözüm elde edilebiliyor. Lityum-

men yeni bir yorum getiriyor. Emisyonsuz

iyon bataryaların kapasitesi müşterinin kul-

ve sessiz çalışan 26 ton sınıfındaki üç akslı

lanım şartlarına bağlı olarak ayarlanabiliyor.

kamyon kent içindeki dağıtım görevini yerine getirirken içten yanmalı motora sahip
bir kamyonun performans ve kullanışlılığını

Tamamen Elektrikli Fuso eCanter
Fuso Canter ‘E-Cell Fuso eCanter’e dönüşüyor… Bu tanımlama dünyanın ilk hafif ticari aracının üçüncü neslini temsil ederken
küçük seri üretimle büyük seri üretime giden yolda çok önemli bir adım atılıyor. Teknik yapı olarak öncüsünden büyük oranda
ayrışan eCanter ikinci nesilde elde edilen
müşteri geri bildirimlerinin yanı sıra batarya
ve diğer ekipmanlarının maliyetlerinin düş-
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mesiyle teknik olarak yeniden yapılandırıl-

da yüksek verimlilik ve kompakt yapı gibi

yor. 2016 yılsonu itibariyle dört akslı 8x4

dı. Sadece kent içi dağıtımında emisyonsuz

avantajları beraberinde getiren lityum-iyon

Arocs ve diğer dingil mesafesi versiyonla-

ve sessiz bir yapı sunmakla kalmayan Fuso

bataryalar beş paket halinde aracın çeşitli

rında elektrik destekli Servotwin direksiyon

eCanter aynı zamanda maliyet açısından da

noktalarına dağıtılıyor.

devreye alınıyor. HAD özelliğine sahip Arocs
modellerinde 320 mm motor tüneli yüksek-

öne çıkıyor. Düşen teknoloji maliyetleri ile
doğru orantılı olarak eCanter dizel motorlu

Şantiye Serisinde Yeni Versiyonlar

liği ve M tipi sürücü kabinlerinde hafriyat

modellerle kıyaslandığında son derece re-

ve Donanımlar

örtüsü diğer yenilikler olarak dikkat çeki-

kabetçi bir fiyatla pazara sunulabiliyor ve
yaklaşık iki yılda kendini amorti edebiliyor.

2016 yılından itibaren Türkiye’de de üre-

yor. Hassas sürüşe ihtiyacı olan veya çok

tilmeye başlanan Mercedes-Benz Arocs’un

düşük hızlarda manevra yapmak zorunda

Yeni eCanter’de kullanılan elektromotor

şantiye alanlarında daha küçük olması ge-

olan sürücüler için turbo retarder devreye

185 kW güç ve 380 Nm tork üretiyor. Güç

rekiyor. M ve L versiyonları bulunan 2.300

giriyor. Bu özellik bundan böyle Arocs 6x4

alışılagelmiş haliyle tek oranlı bir şanzıman

mm genişliğindeki yeni ClassicSpace Low-

versiyonlarında havalı süspansiyon ve Me-

üzerinden arka aksa aktarılıyor. IAA’da tanı-

Roof sürücü kabini standart kabine göre

safe Takip Asistanı ile Acil Durum Fren Sis-

tımı yapılan araçta 70 kWh kapasiteli batar-

100 mm daha alçak. Kompakt OM 470 mo-

temi Active Brake Assist ile donatılmış alt

yalar kullanılıyor. Üstyapı, yük durumu ve

tor, 320 mm motor tüneli ve ClassicSpace

koruma ile kombine edilebiliyor. Ayrıca OM

kullanım şartlarına bağlı olarak 100 km’nin

LowRoof ile birlikte tavan yüksekliği 280

471 tipi motor ile birlikte turbo retarder ile

üzerinde bir menzile ulaşılabiliyor. Uzun

mm alçalıyor. Arocs yürüyen aksam ve mo-

kombine edilmek üzere 80 kW gücünde ek

ömür, özellikle yüksek hava sıcaklıkların-

tor noktasında da yeniliklerle dikkat çeki-

bir motor daha devreye girebiliyor.

Hafif Ticari Araçta Fark Yaratacak Adımlar
IAA Fuar’ında geleceğin hafif ti-

ğümüzü sürdürmek için yoğun gayret göste-

cari araç segmentine de ışık tutan

riyoruz. Yenilikçi stratejimizi sürdürüyoruz. Bu

Mercedes-Benz ‘Vision Van’ konsep-

fuarda da gördüğünüz üzere Vision Van aracı-

tiyle sunduğu aracı ile de beğeni topladı. Fütü-

mız ile geleceğe dair adımlar atıyoruz.

ristik iç ve dış tasarımın yanı sıra sadeleşen ve

Rekabeti biz çok seviyoruz ve her türlü

teknolojiyi her alanda hissedebileceğimiz bu

rekabete meydan okumayı da seviyoruz. Gü-

araç, aslında lojistik operasyonun merkezi sayı-

venlik, kalite ve yenilik bizim için her şeyin

labilecek yazılım ve ekipmanla donatılmş. Fuar-

önünde. Şahsen 15 yıl Asya, Orta Doğu pa-

da dergimizin sorularını yanıtlayan Mercedes-

zarlarında çalıştım ve piyasayı oldukça iyi bili-

Benz Van Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı

yorum. Biz koşullar ne olursa olsun güvenlik,

Klaus Maier, elektrikli hafif ticari segmentinde-

kalite ve yenilik ilkelerimizden taviz vermek

ki araçlarını da 2018 yılında piyasaya sunmaya

istemiyoruz. Bu ilkelerimizden dolayı tercih

gayret göstereceklerini söyledi.

edilmeye devam edeceğimize devam ediyo-

Van segmentinde Türkiye’de öncü marka-

ruz. Ayrıca özellikle Türkiye’deki profesyonel

lardan, Avrupa’da ise lider konumda olduklarını

bayi ve servis ağımızdan dolayı rekabette çok

belirten Klaus Maier şunları söyledi; “Öncülü-

güçlü bir avantaja sahibiz.
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Knorr Bremse Treyleri Akıllı Hale
Getiren Teknolojilerini Sergiledi
IAA fuarı’nda ziyaretçiler, gerek Knorr-Bremse ana standandında gerek treyler açık hava
gösteri alanında şirketin aks üzeri ekipman ve fren saşi control ekipmanları çözümleri ile
ilgili her türlü ürün ve sistemi inceleme imkanı buldular.
Çekicinin arkasında yer alması-

frenini de sergiledi. Etkileyici 32 kg’dan az

tablet cihazlar ile wi-fi kablosuz bağlantı

na rağmen treyleri ön plana alan

ağırlığı, 19.3 kNm maksimum fren torku ile

kurabiliyor. Kullanıcıya üç farklı seçenek

Knorr Bremse IAA fuarundaki

22,5 inç ST7’den önce bir alt seçenek ola-

sunan sitem fonksiyonları şöyle:

standında treylere yönelik teknolojilerini

rak yerini ST ailesinde yerini aldı.

sergiledi.

Kontrol: Lastik basınçları kontrol edi-

Açık alanda ise iTAP akıllı treyler erişim

lebilir ve pnömatik süspansiyon ayarlanır.

Şirketin treyler için olan fren ve saşi

noktası için ayırı bir gösteri sergilendi. Bu

Treyler gösterisinde; ziyaretçiler, ücretsiz

kontrol ekipmanları ayrı bir ürün adasında;

sistem ile treyler fonksiyonlarına uzaktan

indirebilen aplikasyon ile treylerin çeşit-

mevcut EBS ve ABS sistemleri, iLvl elekt-

kablosuz erişim ile kontrol edilebilmesi

li verilerini okuyabilme ve fonksiyonları

ronik süspansiyon kontrol sistemi ve İTAP

sağlanıyor ve treyler ağırlığı, geri görüş

kontrol edebilme imkanı sağlıyor.

akıllı treylet erşim noktası ürünleri olmak

kamerası fonksiyonu, filo takip sistemi,

Kamera: Kablosuz görüntüleme siste-

üzere sergilendi. Bunun yanında Knorr

görüntüleme işlemleri yapılabiliyor. iTAP;

mi; sürücüye aracında arkasındaki mesafe

Bremse ilk defa yeni 19,5 inç için ST6 disk

çekiciden bağımsız akıllı telefon veya

ve yükleme alanını aracına takılı bir kamera ile kontrol edebilmesini sağlıyor. Çekiciden ve herhangi bir kablolamadan bağımsız olarak, akıllı cep telefonu veya tablet
üzerinden, manevrasını güvenli bir şekilde
yapabilmesine yardımcı oluyor.
Push: ‘PUSH’ özellikli iTAP ayrıca, filo
takip sistemini içeriyor. Cihaz çevresinde
olan wi-fi hotspot’lari kullanarak, araç ilgili
her türlü işletme verisini kaydeder ve filo
yönetim merkezinde operator ekranına
daha etkin filo yönetiminin sağlanması
için iletir.
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Tırsan’dan IAA Çıkarması

Kässbohrer 2 Dingilli Low Loader K.SLL 2: Tüm şasisi metalize kaplanan K.SLL 2’nin elektrik ve hidrolik
sistemleri daha yüksek performans
için geliştirilerek en zor şartlar için
üretildi
Kässbohrer 3 Dingilli Low Bed,
K.SLS L3: Tırsan tarafından geliştirilen
hafif şasi teknolojisine sahip olan K.SLS
L3 daha fazla yükü daha verimli taşımak için tasarlandı. Hidrolik deve boynu
rampası sayesinde yükleme/boşaltma
operasyonlarının yüzde 20 daha hızlı
gerçekleşmesini sağlayan K.SLS L3, her
tür koşulda sağlamlığını muhafaza etmesi için metalize kaplandı.
Kässbohrer

Damperli

Silo,

K.SSK 60: Avrupa’da silobasın uzman ismi Kässbohrer, 60 m3 kapasiteli damperli silobası K.SSK 60’ı Dijital
IAA fuarına ilk kez 1998 yılında

yeni geliştirilen özellikleri arasında

Treyler Kontrol (Digital Trailer Control

katılan ve günümüze dek katılı-

treylerin güvenlik standardını yeni bir

– DTC) sistemiyle donattı. DTC sistemi,

mını aralıksız sürdüren Tırsan bu

seviyeye taşıyacak çok sayıda özellik

ABS uyarı sistemi, tank basınç kontro-

yer alıyor.

lü ve elektrik güvenliği gibi özellikleri

yılki IAA fuarında hem Kässbohrer, hem
de Talson markalı treylerlerini sergiledi.

Kässbohrer Rulo Taşıyıcı, K.SCC

Tırsan, Alman Ticari Araç Üreticileri Birli-

X+: Avrupa treyler sektöründeki en uzun

ği (VDA) işbirliği ile dünyanın önde gelen

rulo haznesine (9.060 mm) sahip olan

Kässbohrer Damperli Silo: K.SSK

12 ticari araç dergisi tarafından düzenle-

K.SCC X+ her vagon tipine uygun tren

90 – Avrupa’da 90 metreküp kapasiteli

nen Trailer Innovation 2017 ödüllerinde

yükleme seçenekleri ile birlikte sunulu-

damperli silobas üretebilen nadir üre-

güvenlik dalında ödülün sahibi oldu.

dijital olarak takip ve kontrol edilebilir
kılıyor.

yor. K.SCC X+, yük emniyetinde esneklik

ticilerden olan Tırsan, granüllü ve toz

Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bi-

ve güvenlik için 500’den fazla yük bağla-

malzemelerin taşınmasında yüksek

tum Tankeri, K.STS SS 32: Avrupa’da

ma opsiyonu ile verimlilik artırıcı özellik-

verimi sağlayan bu dev silobasıyla pa-

tehlikeli madde taşımacılığında ADR

lerle donatıldı.

zarda önemli bir yere sahip.

mevzuatı ve işçi güvenliği uygulamalarını
ileri taşıyacak yeni bir güvenlik anlayışı
sunuyor. Trailer Innovation 2017’de birincilik alan K.STS, kullanıcının doldurma/boşaltma operasyonunu güvenli bir
bölgeden idare etmesini sağlayan elektronik otomasyon sistemi ile sadece kullanıcıyı güvenli bir konumda ve mesafede
tutmakla kalmıyor, valfların doğru sırayla
açılıp kapanmasını sağlayarak olası kazaların önüne geçiyor.
Talson FNA Sınıfı Hava Kargo Taşıyıcı, TAG FNA: Talson, bu yıl FNA
sınıfı, tıbbi ürün taşıma sertifikalı hava
kargosu treylerini tanıttı. TAG FNA’nın
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Tırsan, kendi Ar-Ge merkezinde geliştirdiği Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bitüm Tankeri
ile Trailer Innovation 2017 yarışmasında ‘Güvenlik’ dalında birincilik ödülüne layık görüldü.

Treyler İnovasyon 2017’de
Güvenlik Ödülü Tırsan’ın
Türkiye’nin ilk ve tek treyler Ar-

zenlenen Trailer Innovation 2017 ödülleri,

Ge merkezini kurarak kendi tek-

treyler ve üstyapı sektörlerinde benzersiz

23 Eylül tarihinde düzenlenen törende

nolojisini üreten lider üretici Tır-

fikirleri ve yenilikçi ürünleri teşvik etmek

ödülü Tırsan adına Kilit Müşteri Yönetimi

üzere veriliyor.

Müdürü Mehmet Önen, Hoyer Bitumen

san, 2016 IAA Ticari Araç Fuarı sırasında

ladığı yenilikçi katkısı dolayısıyla verildi.

Almanya’nın Hannover kentinde Avrupa

Tırsan, kendi Ar-Ge merkezinde geliştir-

Logistik GmbH Filo Müdürü Jean Ziegert ile

treyler sektörünün en prestijli yarışmasın-

diği Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bitüm

birlikte aldı. Kässbohrer Yüksek Güvenlikli

da kazandığı Trailer Innovation 2017 ödü-

Tankeri ile yarışmada ‘Güvenlik’ dalında bi-

Bitüm Tankeri, dünyanın likit madde taşı-

lünü teslim aldı. Türkiye treyler sektörün-

rincilik ödülüne layık görüldü. Ödül, Tırsan

macılığındaki lider isimlerinden Hoyer’in,

de ilk kez bir üretici bu ödülü alıyor.

tarafından geliştirilen bitüm taşıma ope-

Almanya’da bitüm taşımacılığında uzman-

Alman Ticari Araç Üreticileri Birliği (VDA)

rasyonunda güvenlik konseptinin ve kon-

laşmış kuruluşu Hoyer Bitumen Logistik’in

işbirliği ile Avrupa’nın 13 ülkesinin önde

septin treyler üzerindeki uygulamasının,

talepleri

gelen 14 ticari araç dergisi tarafından dü-

treyler mühendisliğinin iş güvenliğine sağ-

Tırsan’ın Facebook sayfasından canlı ya-
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yınlanan ödül töreni iki binden fazla kişi

leyen Eurobitume tarafından en riskli böl-

tarafından izlendi.

ge olarak tanımlanan aracın çevresindeki

IAA Ticari Araç fuarında ödül töreni son-

6 metre çaplık alanın dışındaki güvenli bir

rası açıklama yapan Tırsan Yönetim Kurulu

bölgeden elektronik dolum ve boşaltım

Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Geliştirdiğimiz bu

sağlayan uzaktan kumandalı kontrol sis-

araç, 160 derecenin üzerindeki zift taşı-

temi sayesinde hem kullanıcı hem de saha

macılığında güvenlik kurallarını yeniden

ve donanım güvenliğini en üst seviyeye

tanımlaması ve 60 yıldır çözülemeyen

çıkarıyor.

güvenlik sorununu çözmesi bakımından

Kullanıcının doldurma/boşaltma operas-

çok önemli. Türkiye’nin böyle bir güvenlik

yonunu güvenli bölgeden idare etmesini

standardını oluşturması daha da önemli”

sağlayan elektronik otomasyon sistemi,

ifadelerini kullandı.

sadece kullanıcıyı güvenli bir konumda

Nuhoğlu, “Bu ödül, ihracat odaklı büyü-

ve mesafede tutmakla kalmıyor, valfların

memiz için çok büyük bir başarıdır. Tırsan’ın

doğru sırayla açılıp kapanmasını sağlaya-

operasyonel

rak olası kazaların önüne geçiyor.

mükemmellik

standartları

çerçevesinde bu teknolojiyi geliştirip haya-

Bunun yanı sıra, boşaltım hattı üzerin-

ta geçiren tüm ekibimizi kutluyorum” dedi.

deki bağlantı noktasındaki koruyucu kapak
aynı zamanda bir damlama kabı olarak işlev

Ödüllü Sistem Ne Sağlıyor?

görecek şekilde tasarlandı. Bu kapak açıl-

Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bitum

dığında uyarı lambaları kullanıcının dikkati-

Tankeri ile Tırsan, Avrupa’da tehlikeli mad-

ni çekerken, Güvenli Başlatma Sistemi ara-

de taşımacılığında ADR mevzuatı ve işçi

cın frenlerini kilitleyerek treylerin hareket

güvenliği uygulamalarını ileri taşıyacak

etmesini engelleyerek güvenliği artırıyor.

yeni bir güvenlik anlayışı sunuyor.

Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bitüm

Trailer Innovation 2017 ödüllerinde kul-

Tankeri’nin yenilikleri arasında tanker içe-

lanıcıya sunduğu yenilikler ile güvenlik ka-

risindeki sıcaklık değişimlerinin dökümünü

tegorisinde ödül alan Kässbohrer Yüksek

tutan Termal Veri Kaydedici, lastik kontrol

Güvenlikli Bitum Tankeri, Avrupa’da bitüm

sistemi ve balata aşınma göstergesinin

üretim ve taşımacılığı standartlarını belir-

yanı sıra ek özellikler de yer alıyor.
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Saf-Holland
Ödüllü
Teknolojisi
İle IAA’da

Hidrolik tahrikli Saf Trak aksla Yılın Treyler Inovasyon ödülüne layık görülen Saf Holland
bu ürünle, tahrikli aksa da adım atmış oldu. Saf Holland, sergilediği diğer ürünlerinde de
alüminyumu kullanarak hafiflik ve kullanıcısına verimlilik sağlıyor.
Treyler aks sistemleri ve süspan-

Bu yenilikçi ürünümüz Avrupa’da kullanıl-

edilmiş sistem, yolculuk yönünü otoma-

siyon sistemleri, beşinci teker-

maya başlandı ve 2017 yılında Türkiye’de

tik olarak tanıyor ve frenlere basıldığında

lekler, beşinci tekerlek pimleri ve

de piyasaya sunulacak. Saf Trak damperli

ya da önceden tanımlanmış olan hız aşıl-

iniş takımlarını üreticisi Saf Holland, stan-

araçlar için geliştirildi, treyler aksına mon-

dığında, kendiliğinden stand-by moduna

dı en çok ziyaret edilen stantlar arasında

te ediliyor. Zorlu şartlarda damperin ça-

geçiyor.”

yerini aldı.

murun ve kumun içinde kaldığında sürücü

Orta ve uzun vadede çevreye duyarlı

Saf-Holland Türkiye Genel Müdürü Bilal

kabininden kumanda ile devreye giriyor.

ürünler geliştirdiklerini söyleyen Bilal Azi-

Azizoğlu, sergiledikleri yeni ürün ve tekno-

Sistem 30 km saat hızla aparak aracı sap-

zoğlu, hafifliği ön planda tuturak müşte-

lojilerle ilgili şu sözlerle özetledi: “Treyler

landığı yerden kurtarıyor.”

rilerine verimlilik sağladıklarını belirterek

İnovasyon ödülü alan SAF Trak, fuarın en

Azizoğlu sistemle ilgili şu detayları da

“Bazı ürünlerde çelikten alüminyuma ge-

çok ilgi gören ürünlerinden bir tanesi oldu.

verdi: “9 ton standart aralıkta optimize

çiyoruz. 5. Teker bir örnek. Kampanada da
alimünyuma geçiyoruz” dedi.
2017 Başında Türkiye

Bilal Azizoğlu
Saf-Holland Türkiye
Genel Müdürü

Üretimi Başlıyor
Azizoğlu, Saf-Holland’ın yatırımları devam eden Düzce fabrikasında Aralık ayında
ilk ürünlerin hattan çıkacağını ifade ederek
Ocak 2017’dan itibaren de seri üretime
başlayacaklarını kaydetti. Fabrika ile ilgili
çok fazla ilgi olduğunu söyleyen Azizoğlu,
sadece iç pazara üretim yapmayacaklarını,
ihracat yapacaklarını ve ülkeye döviz kazandıracaklarını sözlerine ekledi.
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Alcoa
En Çok Satan
Ürünlerini
Üst Seviyeye
Çıkardı
IAA Ticari Araçlar Fuarı’na katılan dövme alüminyum
kamyon treyler ve otobüs jant ürünlerinin mucidi ve Pazar
lideri olan Alcoa, MagnaForce alaşımlı Ultra ONE ürünün ve
low bed treyler için LvL ONE jantlarının tanıtımını yaptı.

Yeni ürünlerin fuarda yapılan

Macaristan’daki üretiminin 2017’nin ilk ay-

17,5x6,75 inçlik ölçüleriyle low bed treyler

larında başlayacağı ifade edildi.

için de kullanıma sunularak sınıfının en ha-

Alcoa’nın patentli ürünü olan Magna-

fif, en dayanıklı ve en iyi görünüme sahip

Force alaşımından yapılan Ultra ONE’ın

ürünü oldu. Dura-Bright EVO işlemli bu

endüstrinin standardından yüzde 17 daha

ürünün diğer ürünlerin aksine aşınmadığı,

sağlam olduğu vurgulanırken güçlü estetik

çatlamadığı ve soyulmadığı ifade ediliyor.

duruşunun yanı sıra korozyonlardan etki-

Alcoa’nın Avrupa çapında kamyon, oto-

lenmediği ve soyma ve boyama gibi işlem-

büs ve treylerler için hafif, güçlü ve güveni-

lere gerek duymadığı için bakım ve operas-

lir jantlar sunmasından gurur duyduklarını

yon maliyetlerini düşürdüğü vurgulandı.

kaydeden Alcoa Jant Avrupa Orta Doğu ve

lansmanına Alcoa Taşımacılık ve
and İnşaat Çzümleri Grup Başka-

Africa’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı RanAlcoa LvL ONE

dall Scheps, bu sayede müşterilere daha

nı Tim Meyers, Alcoa Jant ve Taşımacılık

Dayanıklılığı arttırmasının yanı sıra daha

fazla taşıma kapasitesi, yakıt tasarrufu ve

Ürümleri Başkanı Merrick Murphy, Ticari

az çalışma sıcaklığı sağlayan ve esnekli-

azalmış bakım maliyetleri sunmaya yar-

Alcoa Global Haddelenmiş Ürünler Başkan

ğe elverişliliğiyle dikkat çeken LvL ONE,

dımcı olduklarını da ifade etti.

Yardımcısı Bernd Schaefer ve Alcoa Jant
Avrupa Orta Doğu ve Africa’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Randall Scheps gibi
isimler katıldılar.
Alcoa Ultra ONE
Fuardaki lansmana katılan Alcoa Wheel
and Transportation Products Global Başkanı Merrick Murphy de katılarak bir konuşma yaptı. Murphy, ağır vasıta için üretilmesine rağmen hafifliğiyle büyük bir fark
yaratan bu ürünün kullanıcısına avantajlar
sağlayacağını belirtti.
En hafif ağır vasıta jantı olan bu ürünün
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Nursan Treyler Yeni Alüminyum
Tankerini Sergiledi
Büyüyen piyasada yerlerinin olması için IAA’ya katılma kararı
aldıklarını açıklayan Nursan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toprakka-

Üretimine başladığı alüminyum tanker modeliyle IAA
fuarına ilk defa katılan Nursan Treyler, Avrupa pazarında
payını arttırmayı hedefliyor.

le, 30-35 ülkeye ürünlerini sattıklarını ve
müşterilerinin kendilerini IAA platformun-

pazarını da hedefliyoruz. Özellikle alümin-

Fuarda sergilenen alüminyum tankerin

da da görmesini istediklerini kaydetti.

yum ürünlere geçiş yapmamızın etkisi bü-

36 bin litre net ürün taşıyabilen bir ürün

Toprakkale sözlerine şöyle devam etti:

yük. İlk defa katılmamıza rağmen Dominik

olduğuna dikkat çeken Toprakkale, özel-

“Avrupa’da Belçika ve Norveç’e verdiğimiz

Cumhuriyeti’ne 20 araçlık bir siparişin an-

likle otomatik robot kaynak teknolojisiyle

ürünler dünyaya gönderiliyor; Malta’ya ver-

laşmasını bu fuarda imzaladık. Avrupa’daki

bir gözden 11 göze kadar üretilebilen tek

diklerimiz ise bu ülkede çalışıyor. Ancak son

ürünlerin kaliteli olduğunu biliyoruz. Ama

firma olduklarının da altını çizdi.

dönemde üretim teknolojilerine yaptığımız

daha uygun maliyetlerle kaliteli üretimin

yatırımla ve yeni ürünlerimizle artık Avrupa

yapılacağını da ortaya koyuyoruz aslında.”

Toprakkale, Türkiye piyasasıyla ilgili
görüşlerini ise şöyle özetledi: “Normalde
yüzde 70-80 ihracat yüzde 20-30 iç Pazar
şeklinde gidiyorduk. Ancak son dönemde
belli bir iyileşme ile şu anda silobas ve tanker olarak ihracat ve yurtiçi Pazar paylarımız yüzde 50-50 oranıyla ilerliyoruz. ADR’li
tanker üretimine başlayan ilk firmalardan
bir tanesiyiz. Ancak bu konuda yaşanan
önemli gelişmeler oldu ancak bazı adımların atılması gerekiyor.”
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Seyit Usta IAA’da Konteyner
Taşıyıcı Ürünleriyle IAA’da

Geçtiğimiz senelerde 20 feetlik
damperli taşıyıcıyı getiren çok
sayıda firma olduğunu ancak şu
anda sadece 3 firmanın bu ürünü sergilediğini aktaran Seyit Usta Treyler Genel Müdürü Seyit Arslan, bu durumun kendileri bir

IAA fuarına üçüncü defa
katılan Seyit Usta Treyler,
klasik konteryner taşıyıcı
ve 20 feet damperli konteyner taşıyıcı ürünü yer aldı.

avantaj olduğunu söyledi.

az 10 yıl kullanır. Hafifleştirme ve estetik
kaygılarla yapılan değişiklikler Türkiye’deki iş şartlarıyla uyum göstermez ve ürünün
kullanım süresi kısalır. Ürünümüzü geliştirirken her zaman sürücülerle konuşarak
onların kullanımdaki deneyimlerini dikkate
alıyorum. “

Fuarla ilgili yorumlarını aktaran Ars-

Türkiye’deki pazarın durumu bu yıl çok

lan, Orta Doğu ülkelerinden ilgili isimleri

de sorun çıkarmaya başlıyor. Bu da bizim

parlak olmadığını vurgulayan Arslan, buna

bu fuarda görmediklerine işaret ederek

ürünlerimize ilginin sürekliliğini sağlıyor.

rağmen ihracat adetlerinin gayet iyi du-

bu sene Uzak Doğu ülkelerinden bir ilgi

Bazı uluslararası markaların da kusursuz

rumda olduğunu kaydederek, “Başta İsrail

olduğunu söyledi. Bu fuardan bu sene

konteyner taşıyıcıları da var ancak, bu

olmak üzere Norveç, Irak ve Karadağ gibi

daha umutlu olduklarını açıklayan Ars-

araçların Türkiye’ye ve ülkemizdeki iş ko-

ülkelere ihracat yapıyoruz. Konteyner ta-

lan, “İnsanlar yıllardır bizi burada görü-

şullarına ne kadar uygun olduğu tartışılır.

şıyıcı dışında liman içi aktarma ekipmanla-

yorlar. Fuara sürekli olarak katılmanın

Türkiye’de sağlam bir ürünü nakliyeci en

rında da gayet iyiyiz” dedi.

önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bize

karşı hem Avrupa ülkelerinden yoğun
ilgi varken aynı zamanda Uzak Doğulu
şirketlerin de ortak üretim teklifleriyle
karşı karşıya kaldık.”
Krone ve Schmitz gibi büyük markaların Türkiye’ye gelmesiyle, yerli markaların da Avrupa’ya daha yoğun bir şekilde
geldiklerini

gözlemlediklerini

belirten

Arslan, piyasayla ilgili ise şu yorumda bulundu: “Konteyner taşıyıcı özel bir ürün…
Bu alana fiyat rekabetiyle giren çok sayıda
üreticinin ürünleri 1 yıl gibi kısa bir süre-
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DAF “Transport Efficiency”
Verimlilik Teknolojilerini Tanıttı
Operatöre araçlarının ve sürücülerinin performansı hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlayan filo
yönetim sistemi DAF Connect’in lansmanı-

DAF, IAA 2016 fuarında
“DAF Transport Efficiency”
genel teması ile yer aldı.

şan DAF LF ve CF dağıtım kamyonlarına
PACCAR PX motorlarla yenilik katıyor.
Düşük devirlerde yüksek tork özelliği,
özellikle yeni ve daha hızlı tahrik hat-

nı yaptı.

larının da katkısıyla sürücü konforunu

Aracın konumu, yakıt tüketimi, kilometre

artırırken çok daha iyi düzeyde yakıt

toplamı, filo kullanım düzeyi ve rölanti sü-

DAF LF ve CF İçin

verimliliği sağlıyor ve motor devirleri-

resi hakkındaki bilgiler, müşterilerin gerek-

Optimize Edilen PACCAR PX-5

ni 85 km/saat seyir hızında 300 dev/

sinimlerine ve isteklerine göre yapılandırı-

ve PX-7 Motorlar

dak değerine kadar düşürüyor. Tahrik

labilen bir çevrimiçi panoda açık bir şekilde

DAF, DAF Transport Efficiency felse-

hatlarında en ideal düzeyde yapılan

gösteriliyor. Kullanıcı dostu pano, güncel

fesinin bir parçası olarak başarıya ula-

iyileştirmeler yüzde 4’e kadar daha iyi

ve eski verileri içeren kapsamlı yakıt rapor-

yakıt verimliliği sağlıyor. Yeni yazılım

ları sunacak, hatta araçları ve sürücüleri

ve optimize edilen ısı ve hava yönetimi

karşılaştıracak şekilde de yapılandırılabi-

sayesinde verimli ve güvenilir 4,5 litre

liyor. Canlı Filo Görünümü özelliği, filonun

PACCAR PX-5 ve 6,7 litre PACCAR PX-7

konumu hakkında gereken tüm bilgileri

motorların tork düzeyi yüzde 12’ye ka-

sağlayarak araç ve sürücü için kat edilen

dar çıkarıldı. DAF LF serisinde bulunan

mesafeler ve sürüş saati de dahil olmak

4 silindirli PACCAR PX-5 motorun mak-

üzere en iyi planlamanın yapılmasını sağlı-

simum torku şimdi 1200-1500 dev/dak

yor. Operatörler; hız, rota, konum ve yakıt

değerinde 850 Nm’ye çıkarken, DAF LF

tüketimi gibi alanlarda sapmalar olduğun-

ve CF serilerindeki PACCAR PX-7 moto-

da otomatik tanımlanan uyarılar alarak filo

run torku 1100-1700 dev/dak değerin-

performansını hemen artırabiliyor.

de 1200 Nm’ye ulaşabiliyor.
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Taşımacılıkta Tasarrufun Sırrı
Çekici ve Treyler Entegrasyonunda

Mercedes-Benz treyler üretici-

yaslandığında yüzde 14’e varan bir yakıt

ketimini yüzde 20’ye kadar düşüren enteg-

si Krone birlikte 12 aydan daha

tasarrufu kaydetmişti.

re çözümümüz aynı zamanda kendini 1,5 yıl

kısa bir sürede CO2 salınımını dü-

Daimler Kamyon ve Otobüsten Sorum-

şürmek için ‘entegre çözüm’ konseptini

lu Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi Dr.

Krone Ticari Araçlar Grubu İcra Direktö-

Wolfgang Bernhard yaptığı de-

rü Gero Schulze Isfort: “Ortak ve müşterek

geliştirdi ve hataya geçirdi. Entegre

gibi kısa bir sürede amorti ediyor” dedi.

“Efficiency

yaklaşımımız entegre çözüm noktasında

yapı ve lastik tedarikçileri, lojis-

Run ile 2015 yılında enteg-

önemli bir adım atmamızı sağladı. Geçti-

tik firmaları ve resmi makamlar

re çözümün işe yaradığını

ğimiz yılki Efficiency Run beklentilerimizi

olmak üzere taşımacılık sek-

zaten kanıtladık. 1 yıl gibi

zaten fazlasıyla karşılaşmıştı. Bunun üzeri-

töründeki bütün paydaşları bir

oldukça kısa bir sürede seri

ne treylerimizi özellikle pratiklik yönünden

çözüm; ticari araç üreticileri, üst-

ğerlendirmede:

üretim ürünleri yollara çıkar-

daha da optimize ettik. Böylece bu yıl yeni-

tıyoruz. Her açıdan optimize

den sahada bir test yaptık. Yapmış olduğu-

baları sonucu ortaya çıkan entegre çö-

edilmiş olan yeni çekicimiz sadece

muz testler sonucunda Profi Liner Effici-

züm çevreye olduğu kadar müşterinin

çevreye değil, müşterimizin bütçesine de

ency ürünümüzün seri üretimine başladık

bütçesine de katkı sağlıyor. IAA 2016’da

fayda sağlıyor: CO2 salınımını ve yakıt tü-

ve satışa sunuyoruz” dedi.

araya getiriyor.
Her iki firmanın geliştirme ça-

tanıtımı yapılan Mercedes-Benz Actros;
verimlilik paketi ve yeni OM 471 kodlu
sıralı altı silindirli motor, öngörülü hız sabitleme sistemi, A-verimlik etiketine sahip lastikler ve Krone’nin “Profi Liner Efficiency” adını verdiği yeni treyleri önceki
kombinasyon ile karşılaştırıldığında yakıt
tüketimi ve CO2 salınımında yüzde 20’ye
varan bir düşüşü beraberinde getiriyor.
Söz konusu kıyaslamada 2014 model
standart bir çekici baz alınıyor. MercedesBenz Kamyon henüz geçtiğimiz sene
partnerleri ile birlikte hayata geçirdiği ilk
Efficiency Run ile standart bir TIR ile kı-
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Türkiye Ağır Ticari
Araç Pazarında
Köklü Değişiklikler
2016 özellikle ağır ticari
araç piyasasında çok da
iyi anılmayacağı bir yıl
olmasının dışında taşların
yerinden oynadığı,
markaların Türkiye
organizasyonunda da köklü
değişikliklerin gittikleri bir
dönem olarak anılacak.

Türkiye’nin komşu ülkelerinde ya-

dünyanın önde gelen ağır hizmet tipi kam-

Türkiye’de de bir süredir Renault Trucks ile

şanan sosyal krizlerin etkilerinin

yon üreticilerinden Volvo Kamyon, tüm

ortak merkezden yönetilen Volvo Kamyon

derinleşmesi ve Euro 6 normları-

Türkiye’yi kapsayan münhasır distribütör-

için verilen bu kararla Türkiye’nin en güç-

lük anlaşması imzaladı.

lü şirketlerinden olan Sabancı Holding’in

na geçişle birlikte pazarda büyük oranda
bir daralma yaşanırken, ülkemizde faaliyet

Sabancı Center’da yapılan törende,

oluşturacağı sinerji merak ediliyor. Reka-

gösteren markalar da stratejilerinde önem-

Temsa İş Makinaları Yönetim Kurulu Baş-

bet Kurumu’nun vereceği onayın ardından

li değişikliklere gitmeye başladılar. Dev ya-

kanı ve Sabancı Holding Sanayi Grup

Volvo Kamyon’la ilgili daha kapsamlı bilgi-

tırımlarıyla yerli üretim yapan Ford Truck

Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu ve Genel

leri aktaracağız.

ve Mercedes Benz bu sürecin ağırlığını ih-

Müdür Cevdet Alemdar ile Volvo Kamyon

Ağır ticari araç sektöründe bir başka iş-

racatla hafifletmeye çalışırlarken asıl köklü

adına Volvo Kamyon Doğu Pazarları Genel

birliği haberi ise DAF cephesinden geldi.

değişiklik Volvo Kamyon’da yaşandı.

Müdürü Tom Jörning imzaları attı.

Yaklaşık 2 yıl önce Türkiye’nin olduğu ka-

Söz konusu anlaşma ile ağır hizmet kam-

dar Avrupa’nın da en büyük treyler üreti-

Temsa İş Makinaları ve Volvo

yonlarında geniş ürün yelpazesi ile müşte-

cileri arasında yer alan Tırsan’dan ayrılan

Kamyon Distribütörlük Anlaşması

rilerine hizmet sunan Volvo Kamyon mar-

ve ülke organizasyonunu yeniden kurma-

İmzaladı

kasının Türkiye münhasır temsilcisi Temsa

ya çalışan DAF, Doğan Holding şirketi olan

İş Makinaları olması planlanıyor.

Glokal Motorlu Araçlar ile bayilik anlaşması

Türkiye iş makinesi sektörünün önemli kuruluşlarından Temsa İş Makinaları ve
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Bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi

imzaladı.
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Doğan Holding

Doğan’ın ilk iş alanlarından birinde yer

2018’e kadar yüzde 6 olmasını hedefledi-

DAF Ana Bayisi Oldu

almak bizlere yüksek enerji ve heyecan

ğimiz DAF Türkiye pazar payını, 2019 yılın-

veriyor” dedi.

da yüzde 10 seviyesine çıkarabilmek için

Yapılan anlaşmaya göre Glokal Motorlu
Araçlar, 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren İs-

Türkiye’nin sürdürmekte olduğu mega

tanbul Anadolu yakasında, 1 Ocak 2017 ta-

projeler sayesinde özellikle ağır ticari araç

rihinden itibaren de Avrupa yakasında DAF

pazarının büyümesine büyük katkıda bu-

DAF Türkiye Genel Müdürü Gregor Van

marka çekici ve kamyonlara satış, servis ve

lunduğuna dikkat çeken Karaarslan, “Ba-

Der Mark ise Türkiye’de başladıklarını ça-

yedek parça hizmeti vermeye başlayacak.

yiliklerimizin yer alacağı İstanbul Anadolu

lışmaların ilk ayağının, ulusal bayi ağının

stratejik büyüme çalışmaları içinde olacağız” diye konuştu.

Glokal Motorlu Araçlar Pazarlama Yö-

ve Avrupa yakasının toplam Türkiye pazarı

genişletilmesi olduğunu hatırlatarak, Glo-

netim Kurulu Murahhas Üyesi Ümit Ka-

içindeki payı yüzde 26,5 seviyesinde. Biz

kal AŞ ile gerçekleştirdikleri anlaşmadan

raarslan, DAF bayiliği konusunda atılan

de Anadolu yakasında Kurtköy-Tepeören

büyük memnuniyet duyduklarını ifade

adımın önemini vurgulayarak, “Yüksek

mevkiinde satış ve servis hizmetine başlı-

ederek, “Toplam pazar kapasitesi yılda 32

pazar payına sahip İstanbul ile başlana-

yoruz. Koşuyolu’nda bulunan merkezimiz-

bin ağır hizmete uygun olan çekici katego-

cak operasyonumuza Güney Anadolu ve

de de satış hizmeti vermeye devam edece-

risinde, gelecek yıllarda 40 binli rakamları

diğer önemli bölgelerde gerçekleştirile-

ğiz. Öte yandan Mahmutbey’de DAF marka

göreceğiz. Bu dönemde amacımız pazar

cek satış & servis yapılanması ile DAF ye-

çekici ve kamyon modelleri için satış, ser-

payını yüzde 6 seviyesinin üzerine çıkar-

niden doğuyor. Holding Kurucumuz Aydın

vis ve yedek parça hizmetine başlayacağız.

mak” dedi.
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Mercedes-Benz Concept Pickup
Mercedes-Benz, pick up araçlara

Dr. Dieter Zetsche: “Standartları

olmazımız. Ayrıca emniyet, konfor, çeviklik

üst sınıf dokunuşu getiren Con-

yeniden tanımlıyoruz.”

ve etkileyici bir tasarım, yani yıldızlı bir ha-

cept Pickup modellerinin dünya

Mercedes-Benz Concept Pickup model-

fif ticari aracın tüm özelliklerini sunuyoruz.

tanıtımını Stockholm’de yaptı. Mercedes-

lerinin dünya tanıtımı vesilesiyle bir açıkla-

Böylece şimdiye kadar bir pickup tercih et-

Benz’in premium segmentindeki ilk pickup

ma yapan Daimler AG Yönetim Kurulu Baş-

meyi düşünmeyen yeni müşterilere hitap

aracı olan Concept Pickup Powerful Ad-

kanı ve Mercedes-Benz Otomobil Başkanı

ediyoruz” dedi.

venturer sağlamlık, işlevsellik, dayanıklılık

Dr. Dieter Zetsche “Mercedes-Benz’in yeni

ve arazi kabiliyeti gibi klasik bir pickup ara-

pickup modelleriyle portföyümüzdeki son

cın tüm niteliklerine sahipken Concept Pic-

boşluklardan birini dolduruyoruz. Hedefi-

kup Stylish Explorer, bu özellikleri kentsel

miz, her müşterimize kendi kullanım amacına-

Yüksek Kumanda ve Gösterge
Konforuna Sahip İç Mekân
Concept Pickup Stylish Explorer’ın iç
mekânı, sıcak ve soğuk renk tonları ile

yaşam tarzına uyumlu tasarımla bir araya
getirerek bir adım daha ileri gidiyor.
Pickup Araçların İlk
Premium Üreticisi
Orta

büyüklükteki

pickup pazarı dünyada köklü bir değişime uğruyor. Pickup
araçlar artık yalnızca
“yük taşıyıcısı” olarak
değil, aynı anda hem
özel hem de ticari kullanıma imkân tanıyan
çok yönlü araçlar olarak gittikçe rağbet görüyor. Buna bağlı olarak
pickup araçların sayısı son
yıllarda artarken araçlardaki
çift kabin de beş kişiye kadar yer
sağladığı için baskın karoser şekli olarak

tam

kendini kabul ettirmiş durumda.

olarak uyan

Mercedes-Benz, yeni pickup modelle-

aracı sunmak. Mercedes-Benz Pickup, bü-

ri ile Hafif Ticari Araçlar ürün portföyü-

yümekte olan segment içinde standartları

yüksek kaliteli malzemelerin öne çıkardı-

ne dördüncü bir yapı serisi eklerken aynı

yeniden tanımlayacak” dedi.

ğı kontrastla şık bir görünüme kavuşuyor.

zamanda dünyadaki orta büyüklükteki

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar

Koltuklarda kullanılan kahverengi doğal

pickup pazarını da köklü bir değişikliğe

Başkanı Volker Mornhinweg ise “Modern

nubuk deri kaplama, şık görünümünün

uğratıyor. Mercedes-Benz Concept Pickup

ve kentsel yaşam tarzının dünyadaki ilk

yanı sıra sürücü ve yolculara konfor sağ-

modellerini 2017 sonu itibarıyla piyasaya

gerçek premium pickup aracı ile orta bü-

lıyor. Markanın modern zarafeti yuvarlak

sunmaya hazırlanan Daimler AG, araçla-

yüklükteki pickup segmentine açılıyor ve

hava çıkışları, açıkta duran yüksek çözü-

rı ilk aşamada ana pazarı olan Arjantin,

değişiklik getiriyoruz. Merdiven tipi şasi,

nürlüklü merkezi ekran ve kontrol düğ-

Brezilya, Güney Afrika, Avustralya ve

altı silindirli motor ve ayrıca sürekli dört

mesi ile çok fonksiyonlu dokunmatik pa-

Avrupa’da satışa sunmayı planlıyor.

tekerlekten çekiş sistemi bizim olmazsa

nele sahip merkezi kumanda ünitesi ile
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Hafif Ticari Araçlar ürün portföyünü genişleten Mercedes-Benz, 2017 sonu itibarıyla
piyasaya sunacağı yeni Concept Pickup modellerini tanıttı.

vurgulanıyor. Dokunmatik panel ile tüm

anlayışını taşıyor. Ön bölümde yer alan

Güçlü Motor-Yüksek

telematik fonksiyonlar, akıllı telefonda

elektrikli bir vinç ve arka bölümde bulu-

Taşıma Kapasitesi

olduğu gibi el hareketleriyle veya harf

nan bir metal kanca, aracın sağlamlığını

ve karakter girişi ile kumanda edilebili-

ve gücünü arttırıyor.

Concept Pickup modeller, motor seçenekleriyle de çeşitliliğe sahip. Üst

yor. Bu tasarım ve özelliklerle Mercedes-

Concept Pickup modellerindeki sabit

model, V6 dizel motoru ve sürekli dört

Benz, pickup segmentine en modern

SIM kartlı iletişim modülü sayesinde kap-

tekerlekten çekiş sistemi olan 4MATIC

kumanda ve gösterge konseptini getiri-

samlı “Mercedes me connect” hizmetleri

ile güç kazanıyor. Güçlü motor yolda ve

yor. Orta konsoldaki el freni gibi pickup

kullanılabilecek. Sürücü bu sayede akıllı

arazide yüksek sürüş dinamiği sunuyor.

segmentine özgü fonksiyonlar ise araçta

telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden

Dört tekerlekten çekiş sistemi; bir elekt-

korunuyor.

aracına her zaman, her yerden erişebile-

ronik traksiyon sistemini, arazi aktarımlı
bir dağıtıcı dişli kutusunu ve iki diferansiyel kilidini kombine ediyor. Traksiyon
sistemi ve elektronik olarak devreye alınabilir diferansiyel kilitleri tahrik gücünü, traksiyonun en iyi olduğu yere
aktarıyor. Zorlu arazi
koşullarında

arka

tekerlek ile boyuna

diferansiyel

kilitlenebiliyor.
Böylece zorlu
engeller

ve

eğimler emniyetli

bir

şekilde aşılabiliyor.
Yeni pickup
güçlü

araçlar,
tahrik

sistemi ve sağlam şasi sayesinde 1,1 tondan fazla
yükleme kapasitesine ve azami 3,5
tonluk bir çekiş gücüne olanak sağlıyor.
Concept Pickup Powerful Adventurer,

Mercedes-Benz Concept Pickup mo-

1,90 metre yüksekliği, 35x11.50 boyu-

cek, aracına navigasyon hedefleri iletebi-

delleri, yükleme alanında yaklaşık dört

tundaki büyük hacimli lastikleri, yere olan

lecek veya aracının nerede park halinde

metreküp yük ve römork bağlantı kaplini

yüksekliği ve atletik tasarımı ile klasik

olduğunu ve yakıt seviyesini sorgulaya-

ile çekici olarak da kullanılabilecek. Geniş

modellerden ayrılıyor. Markaya özgü iki

bilecek. Mercedes-Benz, isteğe bağlı bu

akslara, helezon yayları olan 5 kollu bir

çıtaya sahip radyatör ızgarası, ön ve arka

Remote Online (çevrimiçi uzaktan kontrol)

arka aksa ve hassas uyarlanmış bir yay/

araç altına girme koruması, çamurluklar-

hizmetlerinin yanı sıra kaza, onarım ve arı-

amortisör uyarlamasına sahip özel ola-

daki kaplamalar ve mat karbon davlum-

za yönetimi gibi standart donanım kapsa-

rak geliştirilmiş yürüyen aksam, yüksek

bazlar, Mercedes-Benz’in üstün estetik

mındaki temel hizmetleri de sunacak.

yol ve arazi konforu sağlıyor.
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Yeni Nesil Scania: Odağında
Sürücü Hedefinde Verimlilik Var
Doğuş Otomotiv Scania Genel

yılın teknolojisini ve en ekonomik çözüm-

araç ve çözümlerimiz var. Canlı hayvan,

Müdürü İlhami Eksin ve Pazarla-

leri sunuyoruz. Pazar payımızı arttıracak

akaryakıt ve tehlikeli madde, otomobil, ta-

ma ve İş Geliştirme Müdürü Adnan

ve bizi gelecek döneme taşıyacak olan

rım ürünü veya soğuk zincir gibi farklı işlere

Yücel’in ev sahipliği yaptığı organizasyon-

yeni nesil ürün ve hizmetlerimiz ile iş or-

en uygun ve müşterilerimizin karlılıklarını

da aracın yanı sıra “bağlanabilir” araçlarla

taklarımızın karşısına çıkıyoruz” açıklama-

en üst seviyeye çıkaracak ürün ve uygula-

gelişen raporlama sistemlerinin müşte-

sında bulundu.

malarımız mevcut. Müşterilerimiz için sür-

rilerin verimliliğine etkisi de geniş olarak

dürülebilir başarıyı hedefliyoruz.
Yeni Nesil Scania 2017’nin

yer buldu.

İlk Yarısında Türkiye’de

Scania, ağır vasıta sektöründe çıtayı

Eksin, yeni nesil Scania’nın kendilerine
Türkiye pazarında önemli bir ivme kazan-

çok yükseklere taşıyacak yeni nesil araç-

Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü

dıracağına inandıklarını belirterek sözle-

ları için 10 yıl süren Ar-Ge çalışmalarına 2

İlhami Eksin yeni nesil Scania araçlarının

rine şöyle devam etti; “Üstün teknolojisi,

milyar Avro yatırım yaptı. Bunun yanında

test sürüşü etkinliğinde yaptığı açıklama-

donanım özellikleri, yeni tasarımı, verimli

yeni nesil araçların geliştirilmesi için 10

da “Yeni Scania ile her segmenteki iş or-

motorları ve kabin içi yaşam alanları ile et-

milyon kilometrenin üzerinde test sürüşü

taklarımızın ihtiyaçlarına uygun özel ürün-

kileyici bir model oldu. Yeni nesil Scania,

gerçekleştirdi.

ler sunacağız. 11 farklı taşıma şekline özel

2017 yılının ilk yarısında ülkemize gelecek.

Yeni nesle geçiş ilk olarak markanın
uzun yol araçlarını temsil eden R serisi ve
yeni tasarlanan S serisiyle başlarken önümüzdeki yıl diğer modellerin yeni nesilleri

Mevcut araçlarımızın satışına da devam
İlhami Eksin
Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü

edeceğiz. Amacımız müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun geniş bir ürün yelpazesi
ile hizmet vermek”

de yollara çıkacak.
Detaylar ve Yüksek
125 Yıllık Scania Tarihinin
En Büyük Yatırımı

Teknoloji Bir Arada
Dış tasarımında geleneksel Scania çiz-

Scania CEO’su Henrik Henriksson “Yeni

gilerinin korunmasıyla birlikte modern ve

nesil hizmet anlayışı şüphesiz Scania’nın

güçlü bir yapıya kavuşturulan Scania, ae-

125 yıllık tarihinde en büyük yatırımıdır.

rodinamik özellikleri daha da geliştirilmiş.

Scania’nın yeni nesil araçları, uzun bir ge-

Daha etkin hava akışı içi daraltılan kenar

liştirme sürecinin sonucudur. Farklı sek-

yüzeyleri aracın çizgisini de önemli ölçü-

törlerdeki iş ortaklarımızla bir araya ge-

de etkilemiş.

lerek onların beklentileri doğrultusunda

Aracın içine girildiği zaman ise yeni nes-

geliştirmeler yaptık. Sürdürülebilir hizmet

lin etkileri daha da yakından hissediliyor.

anlayışımız ile iş ortaklarımıza gelecek 10

Aracın fonksiyonlarını sürücünün önüne
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Yeni nesil araçlarıyla 2017 Yılın Kamyonu ödülünü alan Scania, bu deneyimi
müşterileriyle paylaştı. Büyük bir organizasyonla 100’ yakın müşterisiyle İsveç’i ziyaret
eden Doğuş Otomotiv Scania yetkilileri, aracı geliştiren uzmanlarla müşterilerini bir araya
getirerek yeni ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi verdiler.
değişim süresini yarı yarıya azaltan yeni

mamen yeniden tasarlanan S serisi kabini

tam otomatik opticruise vites kutusu sü-

de ekliyor. Böylelikle, tüm varyantlar su-

rüş konforunu en üst noktaya çıkartıyor.

nulduğunda toplam 24 farklı temel kabin

Pazarda en geniş motor ürün gamına sa-

modeline ulaşıyor.

hip marka olan Scania’nın, yeni nesil araç-

Yeni kabinlerde iç mekan, optimum

larında, 13 litrelik motor serisi 370 beygir

sürüş ve dinlenme alanı sunacak şekilde

gücünden başlayıp 410, 450 ve 500 beygir

tasarlandı. Sürücünün koltuk ayar seçe-

gücüne kadar alternatiflerden oluşuyor.

nekleri, boyları 150 ile 220 cm arasındaki

EGR ve SCR sistemlerin kombinasyonuyla

değişen tüm sürücüler için rahat bir sürüş

üretilen 16 litrelik motorların güç seçenek-

pozisyonu sunuyor. Yeni Scania’larda A

leri ise 520, 580 ve 730 beygir.

sütunu en geniş görüş açısı için yeniden
tasarlandı.

ideal bir şekilde seren gösterge paneli ve
sağ tarafta açılı bir şekilde yerleştirilen

Üst Segment Binek Teknolojileri
Yeni Nesil Scania’da

Tüm yeni kabinlerde, sürücünün oturma
pozisyonu, 6.5 cm ve sol cama 2 cm daha

kontrol paneli ve görüş alanını iyileştiren

Yenilenen uyarlanabilir Hız Sabitleme

detaylar, Scania’yı tanıyanların gözden ka-

Sistemin de artık durma haline kadar

çırmayacakları detaylar arasında yer alıyor.

tüm aşamalardaki hızları aktif olarak ça-

İki günlük tanıtım etkinliklerinin ardından

lışıyor. Geliştirilen bu sistem özellikle yo-

Scania Akıllı Sistemlerle

yaptığımız test sürüşünde bütün teknolo-

ğun trafikte kalan sürücüler için kolaylık

Tasarruf Vaat Ediyor

jik gelişmelerin konfor detaylarıyla uyumla

sağlayacak.

yakınlaştırıldı. Böylelikle sürücünün görüş
açısı ve yol hakimiyeti arttı.

Scania araçlarında, uydu ve GPRS ile ile-

bir araya gelerek sağladığı sürüş deneyimi

Scania’nın yeni araçları, yan perde hava

tişim kuran sistemler üzerinden geliştirilen

sonucunda sürücüye sadece aracı güvenli

yastıklarıyla donatılan ilk ağır ticari araç

SESS (Scania Entegre Sürüş Sistemleri),

bir şekilde kullanmasını bırakıyor.

olma özelliğini taşıyor. Scania, yan perde

organizasyon süresince Scania ve Doğuş

hava yastıklarıyla devrilme-yuvarlanma

Otomotiv yetkililerinin üzerinde durduğu

Tamamen SCR’li

tarzındaki kazalarda meydana gelen ya-

konulardan bir tanesii oldu.

13 Litrelik Yeni Motor

ralanmaları yüzde 25 oranında azaltmayı

Scania yeni araçlarıyla birlikte 13 lit-

hedefliyor.

Scania araçlarda standart olarak sunulan, uydu ve GPRS ile iletişim kuran sistem-

re, 500 hp’lik yeni motorunu da piyasaya

Yeni nesil Scania, azami dört farklı ka-

ler üzerine geliştirilen SESS, kişiselleşti-

sürüyor. Yeni motorda Euro 6 emisyon

merayı kullanabilecek şekilde alt yapıya

rilmiş eğitim, sürücü koçluğu ve filo takibi

değerleri, yüzde 100 SCR sistemi ile sağ-

sahip. Böylelikle aracın yakın çevresi anlık

gibi sürekli devam eden uygulamalarıyla

lanıyor. Böylelikle daha güvenilir ve daha

olarak takip edilebiliyor.

operasyonel verimlilik ve yakıttan kazanç

ekonomik bir motor elde ediliyor. Vites

Scania mevcut P, G ve R kabinlerine, ta-

sağlıyor.
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Otokar Akıllı Araç
Teknolojisini Hayata Geçirdi
Otokar’ın KoçSistem ve İSBAK

nemde CoMoSeF gibi projeler Türkiye’ye

temlerine yönelik geleceğin hizmetlerinin

konsorsiyumu ile yürüttüğü “Akıllı

daha fazla katma değer üretmekle kalma-

yaratılması amacıyla hayata geçirilen Co-

Trafik Sistemlerine Yönelik Gele-

yacak, devler liginde ülkemizin konumunu

MoSeF projesinde KoçSistem olarak, bilgi

güçlendirecek” açıklamasını yaptı.

teknolojilerini ulaşım sistemlerine entegre

ceğin İşbirlikçi Mobil Hizmetleri Projesi”nde
(CoMoSeF) ilk adım tamamlandı.

Son 10 yılda 310 milyon TL’lik Ar-Ge

ederek bugün ulaşım sektörünün dijital

Otokar’ın Adapazarı’nda faaliyet gös-

yatırımı gerçekleştirdiklerini ve ulaşım

dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Teknoloji

teren fabrikasında Otokar Genel Müdür

ihtiyaçlarını güvenli ve kaliteli bir şekilde

firmalarının otomobil üretme çalışmaları

Yardımcısı Murat Ulutaş, KoçSistem Ge-

karşılanması için fabrikanın yaklaşık 50

yaptığı günümüzde, otomotiv firmalarının

nel Müdür Yardımcısı Can Barış Öztok,

bin metrekarelik alanını Ar-Ge için ayır-

da bilgi teknolojilerine yakınsamasını çok

İSBAK Genel Müdür Yardımcısı Dr. Fatih

dıklarını kaydeden Ulutaş, “Otomotivde

önemsiyor ve şirketlerin geleceğin tekno-

Gündoğan’ın katılımı ile tanıtılan proje-

gelecek trendlerine baktığımızda daha

loji şirketleri olmaları için itici bir güç olarak

nin

çevreci, daha güvenli ve daha akıllı ulaşım

konumlanıyoruz. CoMoSeF Projesi, bu an-

sistemlerinin ön plana çıktığını görüyoruz.

lamda da çok önemli bir proje; çünkü doğru

pilot uygulamaları ise İstanbul ve

Sakarya’da gerçekleştirildi.
Şehir içi ve şehirlerarası otobüslerin

Maalesef ülkemizde her yıl ölüm veya ya-

vizyon, strateji ve iş ortakları ile otomotiv

birbirleriyle, yol kenarı üniteleri, trafik sin-

ralanma ile sonuçlanan 183 bin trafik ka-

sektörünün bilgi teknolojilerinin kullanı-

yalizasyon sistemleri ve diğer araçlarla ko-

zası oluyor ve bunların yüzde 89’u sürücü

mıyla nasıl bir noktaya gelebileceğinin so-

nuşarak sürüş kalitesini artırarak, trafikte

kaynaklı gerçekleşiyor. CoMoSeF projesi

mut başarı hikayesidir.”

maksimum güvenlik sağlayacak sistemin

ile ortaya çıkan Akıllı Otobüslerimiz ile bu

İBB İSBAK Genel Müdür Yardımcı-

tanıtım toplantısında konuşan Otokar Ge-

oranın azalmasına katkıda bulunmak iste-

sı Dr. Fatih Gündoğan şunları söyledi:

nel Müdür Yardımcısı Murat Ulutaş, “Tek-

dik” dedi.

“Türkiye’nin Akıllı Ulaşım Sistemleri ala-

nolojilerin artık kendi içlerine enerji üret-

Toplantıda konuşan KoçSistem Ge-

nındaki ilk ve tek lisanslı Ar-Ge merkezi ile

melerinin yerine, reel dünya ile buluşma

nel Müdür Yardımcısı Can Barış Öztok,

Akıllı Ulaşım Sistemleri’nin önemli aktör-

noktasında Otokar, KoçSistem ve İSBAK’ın

KoçSistem’in Türkiye’de liderliğini sürdür-

lerinden biri olan İSBAK AŞ; bugün Akıllı

sahip olduğu ortak vizyon, ulaşım sektö-

düğü dijital dönüşüm projeleriyle artık her

Şehir İstanbul vizyonuna hizmet eden tüm

ründe teknoloji alanında güçlendirmeyi

şeyin daha “akıllı” hale geldiğini kaydede-

sistemlerin yönetilebilir ve sürdürülebilir

hedeflediğimiz noktalar, bizi CoMoSeF gibi

derek sözlerini şöyle sürdürdü; “Bundan 4

hale getirilmesi misyonuyla çalışmalarına

önemli bir projede bir araya getirdi. 4. sa-

yıl önce, Avrupa Birliği Akıllı Trafik Sistem-

yön veriyor. CoMoSeF projesinin Türkiye

nayi devriminin, nesnelerin internetinin

leri Aksiyon Planı ve Hedef 2023 Ulusal Ak-

koordinatörü olarak; akıllı ulaşım sistem-

adını sıkça duymaya başladığımız bu dö-

siyon Planı’nı destekleyen Akıllı Trafik Sis-

leri alanında sahip olduğumuz deneyimi
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Projeyedeki Uyarı
ve Bilgi Aktarım
Senaryoları
Yol Durumu Bilgisi: Sistem, yol
kenarı ünitelerinden aldığı bilgiyi
araçlara ileterek; Buzlu Yol, Bozuk
Yol, Kapalı Yol, Kaygan Zemin gibi
uyarıları sürücüye bildiriyor.
Trafik Kazası Bilgisi: Sürücülere

Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarındaki
yaklaşık yüzde 90’lık sürücü payı, akıllı araçların yollara
çıkarak daha güvenli yol koşulları oluşturmayı amaçlıyor.
Otokar, İSBAK ve KoçSistem bu amaçla bir araya gelerek
önemli bir sürecin Türkiye’deki en ciddi adımını attılar.

trafik kazasının büyüklüğünü, yönünü ve kaza mahalline olan mesafeyi bildiriyor.
Yol Çalışması Bilgisi: Sürücülere
yol çalışması bilgisini ve yol çalışmasına kalan mesafeyi aktarıyor.
Trafik Yoğunluğu Bilgisi: Sistem

insan ve çevre odaklı çözümlere dönüş-

revi, yol kenarı ünitesinden alınan verilerin

türürken, gezegenimizdeki karbon ayak

araçlara ve merkezi sisteme iletilmesi oldu.

izimizi de küçültüyoruz.”

KoçSistem, araç-araç ve araç-yol kenarı
ünitesi haberleşmesini sağlarken, Otokar;

Birbirine Bağlı Araçlar

araçlardaki mevcut haberleşme hatların-

Geleceğin İş Birlikçi Mobil Hizmetleri (Co-

da yer alan mesajların, KoçSistem’in ara

Operative Mobility Services of the Future

birimine ulaştırılmasından sorumlu. Ayrıca

(Co-MoSeF); yol, hava ve trafik durumu bil-

araç-araç ve araç-yol ünitesi haberleşmesi

gilerini araçlara aktararak güvenli sürüş sağ-

ya da sistemden gelecek mesajların kulla-

lanmasını hedefliyor. Geleceğin akıllı trafik

nıcıya iletilmesi üzerine çalışmaları da Oto-

sistemlerini ortaya koyma hedefiyle yürütü-

kar tarafından gerçekleştirildi.

len proje kapsamında geliştirilen sistem sayesinde artık araçlar birbiriyle konuşup, yol

Sistem Nasıl Çalışacak?

kenarı üniteleriyle haberleşip, trafik sinyali-

Örneğin yolda bir kaza varsa diğer araç-

zasyon sistemlerinden an ve an bilgi alabile-

lar için yol güvenliğinin sağlanması, araç-

cek. Özellikle büyükşehirlerde trafik yöneti-

lardan istasyona kaza bilgisinin gelmesi,

mini önemli ölçüde kolaylaştıracak CoMoSeF

istasyonun en yakın kurtarma servisine bu

ile elde edilen veriler, sürüş güvenliğini ar-

haberi iletmesi, acil servis görevlilerinin

tırmak ve trafik yönetimini desteklemek için

en kısa sürede olay yerine ulaşmaları ve

kullanılacak. Bu bilgiler mobil uygulamalar

duruma müdahale ederek trafiği açmala-

ve servis aracılığıyla sürücü, yolcu ve trafik

rı mümkün olacak. Proje sayesinde yolda

otoritelerinin hizmetine sunulacak.

gerçekleşen bir kaza durumunda araçlar

Eureka Celtic-Plus kapsamında destek-

farklı güzergâha yönlendirilebilecek. Co-

lenen projenin çalışmalarına Avrupa’da

MoSeF hayata geçtiğinde araçlar arası ile-

2012 yılında başlandı. Türkiye konsorsi-

tişim hem GPS hem de wireless olarak sağ-

yumu ise 2013 yılında oluşturdu. Türkiye

lanacak. Araçlardan hız bilgisi, yol durumu,

konsorsiyumu tarafından proje faaliyetle-

trafik yoğunluğu, kavşak bilgileri, hava ko-

rinin tamamlanması 25 ayda gerçekleşti-

şulları hakkında bilgi alınacak ve araçlar bu

rildi. Söz konusu projede, ISBAK’ın ana gö-

bilgileri sistem üzerinden paylaşacak.

araç yönüne göre trafik yoğunluğu
bilgisini sürücülere bildiriyor.
Çarpışma Uyarısı: Sistem diğer
araçlardan aldığı bilgiler doğrultusunda kavşağa yaklaşan araçlarda
çarpışma olasılığı varsa sürücüleri
uyarıyor ve mesafe bilgisi veriyor.
Öncelikli Araç Uyarısı: Sistem;
itfaiye, ambulans, polis ya da çekici/kurtarıcı gibi araçların vermiş
olduğu öncelikli araç yaklaşma uyarısı doğrultusunda sürücüleri bu
araçlara trafikte öncelik verilmesi
amacıyla uyarıyor.
Hız Sınırı Uyarısı: Aracın bulunduğu yoldaki hız sınırının aşılması
halinde sürücüler uyarılıyor. Ayrıca
bulunan bölgede yeşil dalga sistemi varsa yeşil dalga hız bilgisi sürücülere iletiliyor.
Sinyalizasyon Bilgisi: Sinyalizasyon sistemlerinden alınan bilgi
sürücülere iletiliyor, trafik ışığı değişim süresi araç içi bilgilendirme
ekranında görülebiliyor. Trafik ışığı
kırmızı yanıyor ve araç hareket halinde ise yeşil ile geçilebilecek ideal ortalama hız bilgisi de sürücüye
iletiliyor.
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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

HER ZAMAN DAHA FAZLA KAZANÇ İÇİN
KÄSSBOHRER
Türkiye koşullarına göre özel tasarlanmış hafif şasisi ile Kässbohrer
Açıkkasa, çok daha fazla yük taşır ve düşük boş ağırlığı ile daha
az yakıt tüketimi sağlar. Hem üst yapı hem de şasisinde kullanılan
kataforez (KTL) kaplama teknolojisi ile 10 yıl paslanmazlık sunarken,
her tip yük taşımacılığında güvenli ve uzun kullanım ömrü sağlar.

600 mm ve 800 mm
Alüminyum Kapak Opsiyonu
1.500 mm
KTL Kaplama Ön Panel
Branda Toplama Yeri

765 mm + 200 mm
Sac Kapak Opsiyonu

Kataforez Kaplama ile
10 Yıl Pazlanmazlık
Hafif Şasi Teknolojisi ile

5.225 kg’dan Başlayan Boş Ağırlık

Tüm ürünlerimiz 2 yıl Tırsan garantisi altındadır.
TIRSAN, ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Görsel ve teknik data araç konfigürasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

www.kaessbohrer.com
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 DAFTIRSAN 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

Bir TIRSAN şirketidir

