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22 TREDER

Düşen Satışlar Treyler Üreticilerini
Harekete Geçirdi

İÇİNDEKİLER

yazı işleri’nden
34 GÜNCEL

Polonyalı Wielton Asırlık Alman Treyler
Üreticisini Satın Aldı

Avrupalı Treylerciler
Satın Almaya Hız Verdiler
Türk treyler endüstrisi düşük seyreden
satışlarla mücadele ediyor. 2009 yılında yaşanan büyük durgunluktan beri
2016 yılında ve 2017 yılının ilk aylarında satışların düşük kalması sanayicileri düşündürüyor.
Aslında bölgede yaşanan ve uzun süren
krizlerin orta vadeli göstergesi olan bu duruma
karşın Avrupa treyler pazarı 2008-2009 krizinden sonraki en parlak günlerini yaşıyor.
Batı Orta ve Doğu olmak üzere Bütün Avrupa çapında artan satışlar, treyler üreticilerini
memnun ederken büyük bir yapısal hareketliliğe de şahit oluyoruz. Örneğin Avrupa’nın
sanayi ve lojistik merkezlerinden birine dönüşen Polonyalı treyler üreticisi Wielton’un köklü bir alman markasındaki çoğunluk hisselerini alması gibi. Veya geçen yol Türkiye üretimini sonlandıran Alman damper devi
Meiller’in İngiltere’de treyler ve üstyapı üreticisi yerel bir markayı satın alması gibi
sayfalarımızda detaylarını okuyacağınız gelişmeler yaşanıyor. Geçen sayımızda
yer verdiğimiz ağır yük taşıyıcı markaları arasında yaşanan (Faymonville-Cometto)

36 SCHMITZ CARGOBULL
Schmitz Cargobull Adapazarı
Teslimatlara Başladı

dev birleşme de bu gelişmenin önemli bir parçası.
Avrupa’da bunlar yaşanırken satışlar beklenen seviyede olmasa da Türkiye
pazarında önemli günler yaşanıyor. Avrupa’nın treyler devi olan Schmitz Cargobull
Türkiye üretim tesislerinden üretime başlarken Türkiye’nin treyler lideri Tırsan,
Almanya’da yeni tesisinin açılışını dev bir törenle gerçekleştirmeye hazırlanıyor ve
ihracattaki başarısını katlıyor.
İzmir fabrikasıyla Türkiye’de üretime başladıktan sonra pazardaki yerini sağlamlaştıran Krone ise iç pazar ve ihraç satışlarıyla dengeli ve artan bir şekilde pazarı etkiliyor.
Pazardaki konumlarını sadece fiyat rekabetiyle devam ettirmeyi düşünen treyler üreticileriyle müşterilerinin her konudaki beklentilerini yüksek standartlarıyla
karşılamaya çalışan sanayiciler bir yol ayrımındalar. Nereye çıktıkları gayet net

44 KRONE
Krone’den Türkiye’nin İhracatına
Büyük Katkı

olan bu iki yolun zorlukları da belli... Hazırlıklarını yapanlar ve yapmayanlar… Veya
üçüncü olarak hızlı adım atarak bu fakı kapatmaya çalışacak olanlar…

Akın ÖCAL
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ŞİRKETLERDEN

Ford Trucks ‘Yolunuza Sağlık’ Hizmeti İle
7/24 Acil Sağlık Hizmetleri Sunacak
Ford Trucks ve Medline Acil Sağ-

edilerek, yakınlarının haberdar edilmesi

lık Hizmetleri işbirliğiyle gerçek-

sağlanacak. Uluslararası standartlarda hiz-

leştirilen bu proje kapsamında;

met veren ambulanslarda; doktor, anes-

Ford Trucks’tan yeni araç satın alan her-

tezi teknisyeni ve ilkyardım eğitimi almış

kese ikamet adresinde kayıtlı aile fertleri

ekip tüm süreçlerde gerekli sağlık destek-

ile birlikte 1 yıl boyunca 7/24 Medline Acil

lerini sunacak.

Durum sağlık hizmetleri sunulacak. ‘Yolu-

‘Yolunuza Sağlık’ hizmeti kapsamın-

nuza Sağlık’ üyeliğine sahip olan herkese,

da 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz tıbbi

Acil Doktorlu Kara Ambulansı Hizmeti, Te-

telefon uzağında olacak.

danışmanlık hizmeti de sunulacak. Tek

lefonla Tıbbi Danışmanlık Hizmeti ve acil

Bu yeni hizmet kapsamında acil bir du-

bir numara üzerinden doğrudan görevli

durum uygulamalarında kullanılan ilaç,

rumda tek numarayla, Ford Trucks müş-

doktora ulaşılarak, verilecek tıbbi danış-

malzeme gibi tüm ekipmanlar ücretsiz ola-

terilerinin ve aile fertlerinin, bulunduğu

manlık hizmetiyle üyelere her türlü sağlık

rak sağlanacak. Bu hizmet ile Ford Trucks

yere acil doktor ve yoğun bakım donanımlı

sorunları için gerekli bilgiler verilecek ve

müşterileri

uzaktayken

ambulans iletilecek. Sonrasında tedavileri-

yönlendirmeler yapılacak. İlk çalışta doktor

dahi gözleri arkada kalmayacak. Hem aile

nin tamamlanması ve en uygun hastaneye

tarafından açılan bu telefona, üyeler cep

fertlerinin hem de kendilerinin her türlü

nakli sağlanacak. Hastanın en güvenli ve

telefonlarından alan kodu çevrilmeden

sağlık sorunlarında doktorlar sadece bir

hızlı şekilde hastanedeki yatağına teslim

ulaşılabilecek.

kilometrelerce

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar
Yetkili Bayileri İle Bir Araya Geldi
Mercedes-Benz Türk yetkili ba-

bayilerini bilgilendirdi. Toplantıya katı-

Mercedes-Benz Türk hafif ticari araç

yileri, düzenlenen bayi toplantı-

lan bayi yöneticileri, satış müdürleri, bi-

yöneticileri, toplantı sırasında 2017 yılı

sında bir araya gelerek hafif ticari

rinci ve ikinci el bayi satış danışmanları,

sonuna kadar hafif ticari araç pazarındaki

araçlar ürün grubu bazında yapılan çalış-

Türkiye ve dünya genelinde sektördeki

gücünü artırıp pazardaki konumunu daha

maları ve sektör ile şirket performansını

gelişmeler ve Mercedes-Benz Türk Hafif

da güçlendirmeyi, müşteri ve pazar bek-

değerlendirdi.

Ticari Araçlar’ın uzun vadeli stratejisi ile

lentileri doğrultusunda ürünlerini geliş-

Mercedes-Benz

geleceğe yönelik hedef ve programları

tirmeyi hedeflediklerini ifade ettiler. Bayi,

Türk Hafif Ticar Araçlar’ın Türkiye pa-

hakkında da bilgilendirildiler. Geleceğe

çalışan ve tedarikçi işbirliği ile başarılı bir

zarındaki

değerlendirildi.

yönelik motivasyon ve konsantrasyon

yıl geçirmeyi beklediklerini belirten katı-

Toplantıda Mercedes-Benz Türk, Hafif

arttırmayı hedefleyen bayi toplantısına

lımcılar, birebir iletişimle görüşme sağla-

Ticari Araç Grubu’nun güncel satış ve

Türkiye’nin dört bir yanından toplamda

dıkları müşterilerin memnuniyetini en üst

satış sonrası performansı konusunda

208 kişi katıldı.

seviyede tutma konusunda da kararlılıkla-

Bayi

toplantısında
faaliyetleri

rını belirttiler.
Hafif Ticari Araç ekiplerini bir kez daha
bir araya getiren bayi toplantısı, MercedesBenz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama
ve Satış Direktörü Tufan Akdeniz’in tüm
Mercedes-Benz Türk yetkili bayilerine
gösterdikleri üstün performans ve başarıdan dolayı tebrik ve teşekkürlerini iletmesi
ile sona erdi.
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TREYLER

Tırsan’ın 2016 İhracatı
120 Milyon Doları Aştı

Türk treyler sektörünün lideri Tır-

grubunda ihracatını en çok artıran marka-

en geniş ürün gamına sahip firması olarak

san, ihracatta da liderliğini sürdür-

lar arasında 2’ci oldu.

öne çıkıyor. Tırsan yaratıcılıktaki gücü-

dü. TİM tarafından açıklanan 2016

Türkiye, Almanya ve Rusya olmak üzere

nü; Trailer Innovation 2017 yarışmasında

yılı ilk 1000 İhracatçı Firma listesinde, Tır-

toplamda 4 farklı lokasyonda üretim tesisi

“Trailer Innovation” ödülünü kazanarak

san bir önceki yıla oranla ihracatını yüzde

bulunan Tırsan, 2000 yılında Almanya’nın

gösterdi. Avrupa’da bu ödülü alan tek Türk

81 oranında artırarak 111. sırada yer aldı.

köklü firmalarından Kassbohrer’i 2003 yılın-

firması olan Tırsan, ayrıca Kässbohrer mar-

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM)

da ise Hollandalı Talson Trailer’i bünyesine

kası ile bu sene içerisinde Almanya’da taşı-

hazırladığı İlk 1000 İhracatçı Firma-2016

katmıştı. Tırsan, 5 Temmuz tarihinde Alman-

macılık ve lojistik konusunda uzman olan

araştırması sonuçları açıklandı. 2016 yı-

ya’daki ikinci üretim tesisi olan Ulm fabrika-

VerkehrsRundschau Dergisi tarafından

lında Tırsan, ilk 500’de yer alan tek treyler

sında, 600’den fazla Avrupalı sektör temsil-

düzenlenen ankette, 8 farklı kategoride

markası oldu. Yüzde 100 Türk sermayeli

cisinin katılımıyla gerçekleşecek özel tanıtım

“İmajını En Çok Artıran Marka” olarak birin-

Tırsan, geniş ürün gamı, inovatif ürünle-

gününde geniş ürün grubunu sergileyecek.

ciliği elde etti

ri ve 55 farklı ülkeye yaptığı ihracatlar ile
sektörüne öncülük etmeyi sürdürdü.

Avrupa’nın en büyük treyler üreticilerin-

2017 yılında toplam ihracatını 2016 yı-

den biri konumuna gelen Tırsan’ın ihracat-

lına göre yüzde 25 artırmayı amaçlayan

Tırsan, otomotiv sektörünün sıralandı-

taki bu başarısı milli sanayi için de ayrı bir

Tırsan, 150 milyon dolarlık ihracat cirosu

ğı ilk 1000 ihracatçı firma arasında ise 21.

önem taşıyor. Tırsan, Türk mühendisleri-

hedefi ile sektördeki liderliğini sürdürmeyi

sıraya yükselerek, 2016 yılında otomobil

nin çalıştığı Ar-Ge merkezi ile Avrupa’nın

hedefliyor.
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GÜNCEL

Otokar Doruk T’yi Tamamen Yeniledi
Otokar, hem şehirlerarası
hem de turizm
taşımacılığında kazanç
artıran, ödüllü otobüsü
Doruk T’yi yeniledi.
Otokar, otobüs pazarında rekabet çıtasını yükseltmeye devam
ediyor. Türkiye’nin en geniş ürün
gamına sahip olan Otokar, şehirlerarası ve
turizm taşımacılığının en gözde araçlarından biri olan 10 metrelik otobüsü Doruk
T’yi tamamen yeniledi.
Yeni Doruk T’nin sektör ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini belirten Otokar
Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül şun-

riyle taşıma fırsatı sunuyor. Yeni Doruk

niyetini hem de kazançlarını artırmak için

ları söyledi: “Karayolu yolcu taşımacılı-

T’nin güçlenen motoru, performans bek-

ideal çözüm oluyor.”

ğında ekonomi her geçen gün daha fazla

lentilerini karşılarken; düşük yakıt tüketi-

Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da bü-

önem kazanıyor. Özellikle kısa mesafeli

mi ile firmaların beklentilerine en uygun

yük ilgi gören; sahip olduğu özelliklerle

şehirlerarası taşımacılıkta doluluğun her

çözüm olacak.”

Avrupa’nın en prestijli ve en büyük ödülle-

zaman istenilen seviyelerde olmaması,

Doruk T’nin pazara sunulduğu ilk gün-

rinden “ECW Grand Award” ile ödüllendiri-

firmaları maliyetleri azaltma zorunluluğu

den bu yana turizm taşımacılığının gözde

len Doruk T, Otokar’ın Ar-Ge kabiliyetleri ve

ile karşı karşıya getiriyor. Doruk T’yi sek-

araçlarından biri olduğunu belirten Akgül

50 yılı aşkın deneyimini biraraya getiriyor.

törün bu sorununu ele alarak geliştirdik.

sözlerine şöyle devam etti: “Yeni Doruk T,

Yeni Doruk T’nin, ekonomik yakıt tüketi-

Doruk T, konfor ve güvenlikten hiçbir

turizm sektöründeki yüksek yolcu beklen-

mi, düşük parça ve işletme giderleri ile de

ödün vermeden, bir yolcuyu aynı güzer-

tilerine en iyi şekilde cevap verirken; tu-

pazara yeni bir hareketlilik getirmesi bek-

gahta çok daha düşük işletme maliyetle-

rizm acentaları için de hem yolcu memnu-

leniyor.
Doruk T Yolcu Başına Düşen
Taşıma Maliyetlerini Azaltıyor
Doruk T’nin yeni nesil Euro 6 OBDC,
6700 cc, 6 silindirli güçlü motoru ile performansı artırıldı. 10 metre uzunluğuna sahip
Doruk T, 43+1+1 standart ve isteğe bağlı
39+1+1 yolcu taşıma kapasitesi alternatifleriyle pazara sunuldu. Düşük işletme
giderleri ve düşük yakıt tüketimi ile Doruk
T, yolcu başına düşen taşıma maliyetlerini
de azaltıyor.
Doruk T, tam kuru havalı disk fren sistemi, ABS, EBS gibi güvenlik sistemlerine
ilave olarak şerit takip sistemi (LDWS),
gelişmiş AEBS fren sistemi, ASR, ESP gibi
özellikleri de standart olarak sunuyor.
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ÖDÜL

Knorr-Bremse’ye En İyi Marka Ödülü

Bu yıl, Almanya’nın en çok okunan ticari araç dergileri okuyucuları Knorr-Bremse’yi “En İyi Marka” seçtiler. ETM’den 11.binde daha fazla
okuyucu, en iyi ticari araç ve markalar için
oy kullanmaya aday gösterildi ve KnorrBremse’yi, “Frenler” kategorisindeki 1 numaralı üretici seçtiler. Knorr-Bremse, bu

Yaptığı yatırım ve satın
almalarla ticari araçlarda
tedarik gamını genişleten
Knorr Bremse fren
kategorisinde bir kez daha
en iyi marka seçildi.

Yenilikçi gelecek teknolojileri geliştirdiğini

göstermek

bağlamında

Knorr-Bremse, Eylül’de Frankfurt (IAA)
fuarında; Yüksek otomatikleştirilmiş
manevra sistemi, Çekici dönüş asistanı
ve şerit takip asistanı sistemleri işlevlerinin sunumunu gerçekleştirerek ticari araç endüstrisinde dikkatleri üze-

önde gelen ödülü ticari araçlarda 12. kez

Almanya, Ludwigsburg’daki kraliyet sara-

rine çekti. Özellikle otonom sürüş için

arka arkaya kazanmış oldu.

yında düzenlenen ödül töreninde; “Endüst-

en üst seviye olan otomatikleştirilmiş

Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrze-

rimiz dünya çapında değişiyor. Sürekli bir

manevra sistemi ile çekici treyler araç

uge Yönetim Kurulu Başkanı Bernd Spies,

başarı elde etmek isteyen herkes sistem

katarı; yükleme sahasında manevra

uzmanlığının yanı sıra yenilikçi teknolo-

işlevlerini tamamen şoförsüz otonom

jik güçleri bir araya getirmesi gerekiyor.

bir şekilde gerçekleştirerek geri çıkış

Knorr-Bremse son derece iyi konumlandı-

noktasında sürücüye haber vererek iş-

rılmış sistem uzmanlığının yanı sıra siste-

levini tamamladı. Sistemlerin temelin-

matik olarak yenilikçi, gelecek vaat eden

de, Knorr-Bremse’nin geliştirdiği özel

teknolojileri geliştirmek için ürün ve sistem

yazılımlar ile GSBC fren kontrol sistemi,

gamını genişletiyor; bu bağlamda Tedri-

EPB elektronik park freni ve Knorr-

ve (Şimdi Knorr-Bremse SteeringSystems

Bremse Steering Systems GmbH şirke-

GmbH) direksiyon sistemlerini satın alarak

tinin üretimi İHSA direksiyon sistemleri

direksiyon teknolojisi sektörüne girdi.

yatıyor.
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YAN SANAYİ

Aspöck Fabrikası
Türk Ziyaretçilerini Ağırladı
Aspöck bayileri ve müşterileri, 11-14 Mayıs tarihleri arasında firmanın Avusturya Peuerbach’daki genel merkezini ziyaret
etti. 18 kişilik heyette: Tırsan, Nevpa,
Trans34 ve Bir Işık Bayileri ile bazı treyler üreticileri yer aldı. Aspöck Yönetim
Kurulu Başkanı Karl Aspöck, 24 V Satış
Direktörü Wolfgang Ahamer, After Mar-

Türkiye pazarındaki etkisini
arttıran Aspöck Systems,
Mayıs ayında düzenlediği
bir organizasyon ile bayi ve
müşterilerini şirketin Avusturya’daki genel merkezinde ağırladı.

tasarım üretimlerimiz burada yer alıyor.
Fransa’da kendi ofisimiz. İngiltere’de de
35 kişiden oluşan üretim ve 12 kişilik satış
ekibi bulunuyor. İsveç, Norveç, Finlandiya
ve Estonya’ya hizmet veren Aspöck Kuzey adında bir ofisimiz de var. Brezilya’da
ise bu pazara yönelik üretim yapan yaklaşık 50 kişilik bir kadromuz var.”

ket Direktörü George Mühlböck, Pazar-

Aspöck Ürünleri Zorlu

lama Sorumlusu Judith Mayer, 24 V Satış

Testlerden Geçerek Üretiliyor

Departmanı’ndan Gerald Beham da ziyarette hazır bulundu.

Özel uygulamalarda kullanım amaçlı
ürün geliştirdiklerinin altını çizen Selçuk

Fabrika ziyareti sıranda Aspöck hak-

Akman, bünyelerinde 65 Ar-Ge mühen-

kında bilgi veren Aspöck Türkiye yö-

disinin çalıştığını belirtti. “Portekiz’de

neticisi Selçuk Akman, Aspöck’ün tüm

özel dizayn edilmiş Karanlık Tünel testi-

Avrupa’da kendi yapılanmasıyla yer al-

miz var. 30 metre uzunluğundaki bu tü-

dığını Portekiz, Polonya ve Brezilya’da

nel özellikle ilk ürünlerin testi için kulla-

da üretim faaliyetlerine devam ettiğini

nılıyor. Lambaların ne kadar ışık ürettiği,

söyledi. Akman, organizasyon ile ilgili şu

yansıması, reflektif özellikleri, karanlıkta

bilgileri verdi:

nasıl algılandığı testlerle ortaya konulu-

“Aspöck, müşterilerine daha yakın ola-

yor. Diğer markaların da ürünleri burada

bilmek adına distribütör veya temsilcik-

test edilebiliyor” diyen Akman, test mer-

lerden ziyade kendi organizasyonları ile

kezinin DIN onaylı olduğunu ve kendi

hizmet vermeyi tercih ediyor. Bildiğiniz

ürünlerine belge verebildiklerini söyledi.

gibi Aspöck Türkiye, 2013 yılının sonun-

Robot ile yapılan üretim, imalatta kul-

da faaliyete geçti. Almanya’daki büyük

lanılan teknolojilerle kalitenin arttırıldı-

üreticilere Avusturya merkezimiz doğru-

ğına dikkat çeken Akman, tüm ürünlerin

dan teslimatlar yaparken, distribütörler

sürekli kontrol ve test prosedürü altında

küçük üreticilerin ve after market ihti-

olduğunu kaydetti. Akman, yapılan test-

yaçlarını tedarik ediyor. Polonya’da stop

leri “3 boyutlu ölçümler, korozyon testleri,

lambası üretim fabrikamız var, 2 yıldır VW

iklimlendirme testleri, ısı testi, vibrasyon

Crafter ve Caddy’nin lambalarını üretiyo-

testi, uzun soluklu stres testi, elektronik

ruz. İtalya’da bir şubemiz var. Portekiz’de

yük testi, germe testi, kaçak testi ve me-

enjeksiyon ağırlıklı, lamba üretimi var, ana

talizasyon testi“ şeklinde sıraladı.
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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
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SSAB Türkiye’deki 20’nci Yılını
Müşterileriyle Kutladı
Özel çelik üreticisi SSAB, Ankara’da Türkiye’deki 20’nci
yılını Komatek 2017 Fuarı’nda SSAB standında düzenlenen
müşteri etkinliği ile kutladı. Türkiye genelindeki tüm SSAB
müşterilerinin davet edildiği etkinlikte SSAB Türkiye Genel
Müdürü Lemi Özden ev sahipliği yaptı.

SSAB,

3-7

Ankara’da

Mayıs

tarihlerinde

gerçekleştirilen

iş ortakları ile bir araya geldiklerini ifade

Ko-

eden Özden, bu organizasyonda SSAB’nin

matek 2017 Fuarı’nda Hardox ve

Türkiye’de malzeme temin ettiği, hizmet

Strenx modellerini ve Hardox’un en yeni

verdiği, ürün ve proje geliştirdiği firmaların

ürün grubu olan Hardox 500 TUF ürününü

bir kısmının yer aldığını dile getirdi. Lemi

sergiledi. 1997 yılından beri Türkiye paza-

Özden sözlerine şöyle devam etti; “Ko-

rında faaliyetlerine devam eden SSAB, bu

matek Fuarı’ndaki standımızda SSAB’nin

fuardaki standında 20’nci yılına özel bir

Türkiye’deki 20. yılı için düzenlediğimiz

kokteyl düzenledi. 100 civarında davetli-

kokteylde bazı iş ortaklarımız ile bir araya

nin ilgi gösterdiği organizasyona SSAB adı-

geldik. Burada Türkiye’de uzun zamandır

na, Türkiye Genel Müdürü Lemi Özden ev

birlikte çalıştığımız firmalardan sadece bir

sahipliği yaptı.

kısmı bulunuyor. Umarım gelecek yıllarda

Komatek Fuarı’nda gerçekleşen müşte-

daha fazla yerli üretici ile Türkiye sınırları-

ri etkinliğinde Türkiye pazarındaki önemli

nı aşan güzel işler yapmaya devam ederiz.”
My Inner Strenx’in
Yeni Üyesi MPG Makine
SSAB, Komatek 2017 Fuarı’nda Strenx
marka programı My Inner Strenx’in yeni
üyesi MPG Makine’ye plaketini verdi. Program katılım plaketi SSAB Türkiye Genel
Müdürü Lemi Özden tarafından, MPG Makine Satış Müdürü Mustafa Büyük’e teslim
edildi. Ürünlerinin üretiminin büyük bir
kısmında Strenx kullanıldığını ürünler üzerine “My Inner Strenx” etiketini kullanarak
alıcısına ifade etme imkanı kazanan MPG
firması SSAB’nin marka programı üyelerine
sunduğu farklı avantajlardan da faydalanma imkanı kazandı. Vinç ve araç üstü ekipman üreticisi olan MPG Makine, yoğun şekilde SSAB çeliği kullanan firmalar arasında
yer alıyor. Firma, son olarak 200 ton sınıfı
mobil vinç üretimi gerçekleştirmişti.
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Hafif Ticarinin Yeni Büyük Oyuncusu
MAN TGE Almanya’dan Yola Çıktı
Ağır ticari araç alanındaki 100 yıllık uzmanlığını TGE serisiyle büyük van segmentine
yansıtan MAN, Avrupa çapında yılda yaklaşık 20 bin adet TGE satmayı hedefliyor.
Bugüne kadar orta ve ağır ticari

Avrupa çapında ilk önce Almanya ve hızlı

araç ile otobüslerde uzmanlaşan

bir şekilde Avusturya, İsviçre ve Hollanda

MAN CEO’su Drees: “TGE ile
büyüyen van pazarında olacağız”

MAN, yeni bir stratejiyle hafif ti-

pazarlarında satılmaya başlanacak olan

cari araç sektörüne giriyor. MAN’ın kardeş

TGE serisinin Avrupa ülkelerinin genelinde

Drees’in de katıldığı organizasyonda ağır-

markalarından olan Volkswagen Ticari

satışa sundu.

lıklı olarak MAN’ın TGE satış ve pazarlama-

Araçlar tarafından üretilen Crafter ile aynı

MAN

Bus&Trucks

CEO’su

Joachim

sında nasıl bir strateji izleyeceği konuşuldu.

fabrikada üretilemeye başlanan TGE serisi

TGE ile yeni bir segmente adım attıkları-

ile MAN 3 ile 44 ton arasındaki geniş yelpa-

nı ve bunda ağır ticari müşterilerinin istek-

zede ürünlerini sunuyor olacak.

leri ve büyüyen bu pazarın gelecekte de bu

MAN TGE’nin 2016 IAA Fuarı’nda ilk defa

büyümeyi sürdüreceğini öngördüklerini

sergilenmesinin ardından Avrupa’da satış-

kaydeden MAN Bus&Trucks CEO’su Joac-

larına başlanırken ilk test sürüş organizas-

him Drees, uzmanı oldukları profesyonel

yonu ise 5 Mayıs 2017 tarihinde Yılın Ticari

hizmetlerle başarıyı hedeflediklerini açık-

Aracı jüri üyeleri tarafından Münih yakınla-

ladı. IAA’da ziyaretçiler tarafından büyük

rında gerçekleştirildi.

ilgi gören TGE serisinin Mart ayının başında
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3 uzunlukla müşterilerimize sunulacak ve
18,4 metreküpe kadar çıkan maksimum yükleme kapasitesiyle hizmet verebilecek” dedi.
Satış ve Serviste Fark Yaratılacak
Yaklaşık 20 bin adetlik satış hedefiyle 2 yıl
sonra pazarda yüzde 5-10 arası Pazar payı
beklenen TGE serisinin 2018 yılının ilk aylaAlmanya’da yolarak çıktığını kaydeden

rında Türkiye pazarına gelmesi bekleniyor.

Drees, bu aracın kendileri için çok önemli

MAN tarafından en iyi servis kalitesiyle

olduğunu da sözlerine ekledi.

sunulacağı ifade edilen TGE’de ağır ticari

Araçla ilgili teknik detayları aktaran MAN

araçlarda olduğu gibi hafta sonu ve gece

Hafif Ticari Araç Satış Müdürü Dennis Af-

saatleri, hızlı yardım ve esnek ve geniş çalış-

feld, TGE ile ürün yelpazesini tamamladık-

ma saatlerinin de profesyonel kullanıcılara

larını kaydederek, ağır ticari araç üreticisi

uygun olarak fark yaratılacağının altı çizildi.

olarak bu ürüne özel bir konumlandırma

MAN’ın TGE serisinin satışlarında ba-

yaptıklarını açıkladı.

şarılı olması için ürettiği stratejilerden bir

Ağır ticari araçlarla ortak özelliklere sa-

tanesi ise üstyapıcılarla yapılan anlaşma

hip olan TGE serisinin üstyapı seçenekleri

ve işbirlikleriyle Avrupa çapında hizmet ve-

terzi usulü seçeneklerle ticari araçta uzman

recek olması gösteriliyor.

satıcılar tarafından müşterilere ulaşacağını
söyleyen Affeld, en iyi servis kalitesinin hizmet sürecine dahil olacağını aktardı. MAN

Dennis Affeld
Hafif Ticari Araç Satış Müdürü

olarak 100 yıllık kamyon ve otobüs tecrü-

MAN TGE İle Hafif Ticarinin
Hızlı Büyüyen Sınıfında Olacak
Son birkaç yılda hafif ticari araçlar için

besiyle sadece ticari araca odaklandıklarını

motorun 75 kW/102 hp, 90 kW/122 hp, 103

Avrupa pazarında istikrarlı bir artış ve aşa-

belirten Affeld, otomotivde genelde binek

kW/140 hp and 130 kW/177 hp güçlerinde

malı ürün genişlemesi trendleri yaşanıyor.

araçlardan hafif ticari doğru bir gelişme

dört faklı güç sağladığını söyleyen Affeld,

Önümüzdeki üç yıl için yaklaşık yüzde 10

yaşanırken kendilerinin kamyondan hafif

“Dört farklı güç alternatifi, 300 Nm 410

büyüme oranları öngörülüyor. Avrupa’daki

ticariye doğru gittiklerini söyledi.“

Nm’ye gücüne uzanan tork seçenekleri iki

C / D segmenti (maksimum brüt ağırlık 3.0

farklı dingil mesafesi, 3 farklı yükseklik ve

ila 6.0 ton) bu artışın arkasındaki ana fak-

Hafif, dayanıklı ve verimli 2,0 TDI dizel

törlerden biri olarak dikkat çekmesi MAN’ın
pazardaki yeni oyunculardan olmasının
önemli etkilerinden biri.
Nakliye şirketlerinin kullanımı, internet
alışverişlerindeki yükselen artış, ehliyet
yönetmeliklerinin uyumlaştırılması büyük
Vanlara olan ilginin artmasını sağlıyor.
TGE direksiyonun arkasında, gerçek bir
yaşam alanı sunan ticari araç ofisi şeklinde
tasarlanarak iyi düşünülmüş pek çok saklama alanıyla sürücüsünü destekliyor.
Sürücüler için dört farklı tasarıma sahip
olan koltuklar, farklı beklentiler için ideal
dolgu ve konturlar sunuyor.
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TGE’deki Güvenlik Konfor

Üç Çekiş Sistemiyle

Teknolojileri Şaşırtıyor

Bütün İhtiyaçlara Özel TGE

MAN, TGE ile standart olarak EBA (Acil

Aracın kullanım amacına bağlı olarak,

Durum Fren Yardımı), ile trafik güvenliğine

TGE’de müşteriler üç farklı sürüş sistemi

önemli bir katkıda bulunuyor. Mesafe sen-

arasında seçim yapabilecekler.

sörleri kritik kontrolleri yaparak sürücünün

Standart olarak önden çekiş seçeneğiy-

geç kaldığı durumlarda aracı otomatik ola-

le 100 mm düşük yükleme eşiği sunarken

rak frenliyor.

ağır yükler için arkadan çekiş uzunlaması-

Kasa dergisi Yayın Yönetmeni Akın Öcal
yeni MAN TGE’nin ilk test sürüş
organizasyonuna katıldı.

Kazaların en sık görülen nedenlerinden

na motor ve şanzımanla sağlanmış. Dört

biri olan bir park yerinden çıkma gibi du-

tekerlekten çekişli versiyonu da üretilen

rumlarda geri çıkma gibi durumlarda yar-

TGE serisi, 4x4 ile özelikle ağır kış şartları-

dımcı olan Arka Trafik Uyarısı, sürücüyü ha-

nın yanşadığı iklimlerde ve dağlık bölgeler

hiçbir farkı olmayan MAN TGE’ye aslan lo-

reket halinde olan araçlara karşı uyarıyor.

için ideal kullanım sunuyor.

gosu yakışmış.

Seyir halinde güçlü rüzgarın panelvan

Motor türüne bağlı olarak, TGE müşte-

Kabinde şıklığın sadelik ve fonksiyonel-

üzerinde yaratacağı tehditlere karşı yan

rileri altı ileri manuel veya 8 ileri tork kon-

likle desteklendiği tasarımda ticari araçlarda

rüzgar yardımcısı, römorklu kullanımlar-

vertörlü otomatik vites arasında seçim

yoğun olarak görülen sert plastiğin etkisi bu-

da kumandalı manevra yardımcı işlevi gibi

yapabilecekler. Yeni MAN TGE şasisi ön

rada da hissediliyor. Araçtaki kontrol düğme-

yüksek teknolojilerle donatılan TGE’de kul-

tarafta bağımsız McPherson süspansiyon

leri Volkswagen Ticari Araçlar’ın geleneksel

lanılan elektromekanik hidrolik direksiyon

ve arkada yaprak yaylı süspansiyona sahip

çizgisinde kafa karıştırmayacak ve kolayca

bu boyuttaki bir araç için olabildiğince ha-

olarak yollara çıkıyor.

bir şekilde kullanılacak şekilde yerleştirilmiş.

fif sürüşü de garantiliyor.
Otoyollardaki uzun kullanımlarda mesa-

Yazımızda geniş olarak yer verdiğimiz elektMAN TGE Yük Alanı Özellikleri

ronik direksiyon sistemi birçok aktif teknolo-

feye göre düzenlenmiş hız sabitleme kont-

Farklı yükseklik ve uzunluk seçenekleriyle

rolü yüksek seviyede konforunu sağlarken

kargo alanı konusunda esnek çözümler su-

yorgunluk tanıma ve çoklu çarpma fren

nan TGE, 18,4 metreküplük yük alanına uza-

Yarı olarak yüklenmiş araçlarla yaptı-

asistanı genel emniyet seviyesini arttıran

nırken 6 Euro paleti de taşıyabiliyor. Ekstra

ğımız test sürüşünde 140 ve 177 beygir

özellikler ona öne çıkıyor.

jinin temelini oluşturmasının yanı sıra sağladığı sürüşle de farkını hissettiriyor.

geniş yan kayar kapı zeminden üste kadar

gücündeki manuel versiyonları denedik.

Kendi kendine park etme opsiyonuy-

sağladığı 1311 mm genişlikle ve alçak yükle-

2.0 TDI motorun bu büyüklükteki bir araç

la da sunulan TGE, 3,638 mm’lik bir dingil

me girişiyle kolay yükleme-boşaltma imkanı

için yeterli olup olmayacağı konusundaki

mesafesiyle 13,6 metrelik dönüş yarıça-

sunuyor. Kargo alanında yük güvenliği için iyi

düşünceler, aracın direksiyonuna geçin-

pıyla şehir içi kullanımlarda aracın manevra

konumlandırılmış, kullanımı kolay çok yönlü

ce yok oldu. İyi ayarlanmış vites oranları

kabiliyetini arttırıyor.

bağlama halkaları, kullanıma özel zemin se-

ve yüksek torkun ulaşılan düşük devir ve

çenekleri ve raf altyapısı dikkat çekiyor.

neticedeki yakıt tüketimi sınıfın en iddialı

MAN, yol ve araç güvenliği, konfor ve

sonuçlarından bir tanesine işaret ediyor.

operasyonlara dair birçok teknolojiyi kullandığı TGE serisinde kör nokta algılama

Test Sürüşünden Notlar:

Sürtünme katsayısının çok düşük olmasını

sistemi ile aktif şerit asistanı, Adaptif Cru-

2016 yılında farklı zamanlarda test sü-

sağlayan tasarım da yakıt tüketimini olum-

ise Control sistemi (ACC), treyler park asis-

rüşlerini yaptığımız kardeşi Crafter’la mar-

lu etkileyen esas unsurlardan biri olarak

tanı gibi pek çok sistemi sunuyor.

ka logosunun kullanıldığı alanlar dışında

dikkat çekiyor.
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Düşen Satışlar Treyler
Üreticilerini Harekete Geçirdi
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Son yıllarda Türkiye’de düşüş eğiliminde olan treyler satışlarının 2017 yılının ilk
aylarında etkisini arttırarak devam etmesi sektörde kaygıyla izleniyor. Avrupa
ülkelerinde yükselişine devam eden treyler pazarının Türkiye’de tersine bir eğilim
izlemesine karşın TREDER üyeleri bir basın toplantısı düzenlediler.

Treyler Sanayicileri Derneği’nin
(TREDER) 7’nci Olağan Genel Kurulu 26 Nisan 2017 tarihinde,
Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de gerçekleştirildi. Genel Kurul sonrası basın
mensuplarına 2016 yılını değerlendiren
TREDER Başkanı Kaan Saltık, sektörün
hedefleri ve kamudan beklentilerini dile
getirdi. Kaan Saltık, “Türkiye’deki treylerin yüzde 95’i yerli üretim. Böyle bir sektör
otomotivde kolay kolay bulunmaz. Biz sanayiciyiz üreticiyiz, dolayısıyla doğrudan

Avrupa’da Treyler Pazarı

istihdam sağlarız. Güçlü bir iç pazar ile ihra-

Hızlı Büyüyor

cat iddiamızı da arttırırız” dedi.

Avrupa treyler pazarında genel ola-

Konuşmasına dünyadaki genel ekono-

rak büyüme yaşandığına dikkat çeken

mik gelişmeleri aktararak başlayan Baş-

Kaan Saltık, özellikle pazarı domine eden

kan Kaan Saltık, “ABD’de işler iyi gidiyor,

Almanya’da 2016 yılında 58 bin treylerin

de etti. “Almanya’da 120 bin adet treyler

bütün makro göstergeler olumlu yönde.

trafiğe kaydının yapıldığını belirtti. 2016

yapılıyor. 76 bin adedi ihraç ediliyor.” diyen

Trump’ın istihdamı arttıramaya yönelik

yılında Almanya treyler pazarının yüzde

Saltık, diğer pazarlarla ilgili şunları söyledi:

hedefleri, ekonomideki olumlu havayı

8 büyüdüğüne dikkat çeken Saltık, 2017

“Avrupa’nın 2. büyük pazar İngiltere oldu.

daha da pozitif hale getiriyor. AB’de de

yılında yüzde 4 büyüme beklendiğini ifa-

Fransa yüzde 7,5 büyüdü 23 bin adet ile

işler iyi gidiyor. Tek olumsuz gelişme olarak İngiltere’nin Eurozone’dan ayrılmasını
söyleyebiliriz. Bunu Fransa, takip eder mi?
AB’nin geleceği konusunda en büyük risk

kapadı. Kamyon pazarlarına da baktığımızKaan Saltık
TREDER Başkanı

da 6 ton ve üzeri pazarlarda Almanya’da 80
bin, İngiltere 46 bin, Fransa’da 45 bin adetlerde olduğunu görüyoruz.”

bu. Almanya’nın aşırı bir ekonomi disiplini
var. Diğer üyeler daha genişlemeci bir po-

Türkiye Pazarı 2017’de

litikanın takip edilmesini istiyor. Almanya

Yüzde 30 Daha Küçülebilir

geçen yıl 1,9 oranla son 5 yılın büyümesini

Başkan Kaan Saltık, Türkiye’nin treyler

yakaladı. Rusya’da enflasyon düştü, petrol

pazarın 2016 yılında yüzde 31 düştüğünü

fiyatlarının düzelmesi biraz daha nefes

ve yılı 18 bin adetle kapattığını söyledi.

almasını sağladı. Rusya, krizden çıkma yo-

Türkiye treyler pazarının 2011 yılında 27

lunda önemli adımlar atıyor. Çin halen 6,7

bin adetle zirve yaptığını kaydeden Saltık,

büyüme ile halen iyi gidiyor. Hindistan ise

2011 yılından itibaren de pazarda düşüş

gelişmekte olan ülkelerin yıldızı son çey-

yaşandığına dikkat çekti. Irak, Suriye ve

reği 7,2 büyüme oranı ile kapattı. Dünyada

Rusya ile yaşanan olumsuzluklardan çok

ekonomik gelişmelerin pozitif yönde oldu-

etkilendiklerini belirten Saltık, 2017 yılı-

ğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

nın ilk iki aydı da bu olumsuzluğun devam
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Son üç yıldır düşüş yaşayan Türkiye treyler pazarı, TREDER üyelerini harekete geçirdi.
Sektörün 1 milyar dolar ihracat ve treyler üretim merkezi hedefinden uzaklaşmaması
için devletin treyler sanayicilerini desteklemesi gerektiğini vurgulayan TREDER
yönetimi, hurda teşviki ve KDV oranın yüzde 8’e indirilmesi gibi önlemlerle ilgili
hükümete çağrıda bulundu.

ettiğini ilk iki ayda sadece 552 adet treyler

yede trafikte hem can hem de mal güven-

Pazardaki Tek Olumlu Taraf:

satılabildiğinde dikkat çekti.

liği için önemli bir adım atılabilir. Yeni nesil

İhracat

TÜİK rakamlarına göre ilk iki ayda yüz-

treylerler eskilerine göre daha hafif ve

Saltık, hurda teşviğinin yanı sıra KDV ora-

de 40 düşüş yaşandığını dile getiren Kaan

daha çok yük taşımaya müsait. Bu anlamda

nının yüzde 18 den yüzde 8’e düşürülebile-

Saltık, 2017 yılında pazarın yüzde 30 dü-

hem kullanıcı hem de ülke ekonomisi bun-

ceğini dile getirdi. Böyle bir sektör otomo-

şüş yaşayabileceğini vurguladı.

dan yarar görecektir” dedi.

tivde kolay kolay bulunmaz. Biz sanayiciyiz
üreticiyiz, dolayısıyla doğrudan istihdam

Hurda Teşviği Verilsin,

İkinci Eldeki Hareketlilik

sağlarız. Güçlü bir iç pazar ile ihracat iddiamızı

KDV Yüzde 8’e Düşürülsün

Treyler Üretiminin Önünde Engel

da arttırırız” diyen Kaan Saltık, beyaz eşya ve

Treyler pazarındaki bu düşüşün önüne

Toplantıda söz alan Serin Treyler Genel

geçebileceğini ve sektöre destekler verile-

Müdürü Recep Serin de son dönemde ikin-

bileceğini aktaran Kaan Saltık, “Türkiye’de

ci el pazarında yaşanan hareketliliğin Türk

Sektörün her geçen yıl ihracatını arttırdı-

20 yaş üzerinde 45 bin, 15 yaşından büyük

treyler pazarının önüne engel olarak çıktı-

ğını ve 2016’da ihracat pazarlarında 8 bin 365

60 bin adet treyler var. Bu araçların ye-

ğını vurgulayarak özellikle muhtemel KDV

adet satış gerçekleştirdiğini ifade eden Sal-

nilenmesi gerekiyor. Yenilenme için araç

indiriminin üreticilere fayda sağlayabilece-

tık, sektöre verilecek desteklerle Türkiye’nin

sahiplerine ‘hurda teşviği’ verilebilir. Bu sa-

ğine dikkat çekti.

üretim merkezi haline geleceğini savundu.
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mobilya gibi alanlarda sağlanan KDV indirimlerinin pazarı büyüttüğüne de dikkat çekti.

GÜNCEL

TRAFİĞE KAYITLI RÖMORK VE
YARI RÖMORKLAR 2004-2016
YIL

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN RÖMORK
VE YARI RÖMORKLAR 2004-2016

TOPLAM

RÖMORK

Y.RÖMORK

YIL

2004

85.248

10.072

75.176

2005

95.639

11.071

84.568

2006

110.699

11.923

98.776

2007

126.495

11.595

114.900

2008

140.437

11.319

129.118

2009

150.016

12.002

138.014

YIL

2010

168.119

11.423

156.696

2011

195.249

11.356

183.893

2012

218.496

11.154

207.342

2013

242.629

11.277

231.352

2014

268.414

11.418

2015

291.859

11.778

2016

309.362

12.087

297.275

TÜRKİYE
TREYLER
İHRACAT
ADETLERİ

TOPLAM

RÖMORK Y.RÖMORK

2004

10.212

1 527

8.685

2005

10.692

1 354

9.338

2006

15.214

1 381

13.833

2007

15.901

949

14.952

2008

14.314

916

13.398

TOPLAM

2009

9.152

407

8.745

2010

1.540

2010

18.823

494

18.329

2011

2.092

2011

28.305

590

27.715

2012

3.737

2012

24.401

561

23.840

2013

4.500

2013

25.526

433

25.093

256.996

2014

5.664

2014

27.219

408

26.811

280.081

2015

7.605

2015

24.645

583

24.062

2016

8.365

2016

18.729

391

18.338
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Sürücüsü ve Çekicisi Olmayan
Elektrikli Treyler: E-Wiesel AGV
Türkiye treyler endüstrisi son yıl-

yükseklikteki rampalara yanaşabilen bu

Çekicisiz Treylerler Fabrika İle

ların en zorlu piyasa koşullarıyla

araçlar 30 tona kadar çıkan paletleri yük

Antrepo Arasında Çalışıyor

mücadele ederken Almanya’da Ul-

taşıyabiliyorlar. Elektrikle çalışan bu sürü-

Uzin Utz AG tesislerinde çalışan iki adet

mer Uzin Utz AG isimli zemin kaplama şir-

cüsüz araçta yeni kontrol teknolojilerinin

E-Wiesel AGV iki üretim binası ile merkez

keti iki adet çekicisi ve sürücüsü olmayan

kullanıldığı ifade ediliyor. KAMAG’ın ortak

antrepo arasında çalışıyor. Uzin Utz AG te-

otonom treyleri hizmete aldı.

şirketi Transport Industry International

sislerinde bu araçların operasyonlarından

KAMAG tarafından üretilen KAMAG

Sales GmbH & Co. KG Bölge Satış Mü-

sorumlu olan Tobias Braun, şunları söylü-

E-Wiesel AGV adı verilen palet taşıyıcı

dürü Peter Brenner, yaptığı açıklamada

yor: “E-Wiesel AGV ile üretim süreçlerimiz-

treylerlerde sürücü kabini olmadığı için her

“E-Wiesel AGV, sürücü kabini kaldırıldığı

deki tüm esnekliği garanti altına alıyoruz

iki taraftan da yükleme yapılabiliyor.

için her iki tarafından da yüklenebiliyor.

ve yerleşke dışı hatlarımızı esnek olmayan

2002 yılında standart dizel kamyonla-

Aracın elektrikle tahriki ve tüm kontrol

taşıyıcı bantlarla bloke etmiyoruz. Gele-

rı sürücüsüz hale dönüştürerek yine aynı

teknolojisi ortağımın Götting tarafından

neksel forkliftlere yapılan transferlere kı-

operasyonda yıllarca kullanan Ulmer Uzin

tedarik edildi ve akslar arasındaki yükle-

yasla otonom Wiesel AGV çok daha güvenli

Utz AG, yeni otonom treylerleri bu araçla-

me kasasının altına yerleştirildi. Bu şekil-

ve daha az pahalı. Daha da bu yeni araçlar

rın yerine kullanmaya başladı.

de ön ve arka kapılardan yüklenebilen bu

bizim sürdürülebilirlik stratejimize tam

Zincirli taşıma bandıyla tamamen oto-

araç sayesinde fazladan manevra yapma-

olarak uyuyorlar. Bizim için sürdürülebilir

matik olarak yükleme ve boşaltma ope-

ya gerek kalmadan araç rampaya yanaşa-

ürün sürdürülebilir üretimle bağlantılı ol-

rasyonlarını kendi yapabilen ve farklı

biliyor” dedi.

malıdır.”
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Çekicisi olmayan elektrikli treyler veya sürücü kabini olmayan
bir kamyon; Almanya’da faaliyete geçen bu sürücüsüz araç,
fabrikayla antreposu arasında her seferde 30 tona kadar
paletli yükü taşıyabiliyor.

Uzin Utz AG’nin Almanya Ulm’de bulunan fabrikasında üretim ve antrepo
200 metrelik bir boşlukla ayrılıyor. Paletli
ürünler yürüme hızıyla günde yaklaşık
50 kamyon seferiyle gerçekleştiriliyor.
Yorucu ve monoton olan bu taşıma süreklilik gerektirdiği için KAMAG E-Wiesel
AGV bu trafik geçişi operasyonlarında
kullanılıyor. Bir yaya veya bir araç, yola çıkarsa E-Wiesel AGV otomatik olarak duruyor ve güzergah tekrar serbest olunca
operasyona devam ediyor. Lazer tarayıcılar ve mekanik tamponlarla donatılan
sistemin yüksek güvenlik seviyesi sağladığı ifade edilirken daha önceki E-Wiesel
AGV’nin önceki neslinin 15 yıllık hizmet
süresinde tek bir kazaya bile sebep olmadığı belirtilmiş.
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Tırsan Finans’tan
Sektöre Kasko Desteği
Tırsan, sektörün gider kalemleri
arasında yer alan kasko maliyetlerini

azaltarak,

Türkiye’nin en büyük
treyler üreticisi Tırsan, yeni
bir kasko destek çalışması
başlattı. Tırsan Finansman
tarafından, kredilendirilen
müşterilerine uygun
maliyetli kasko imkanı
sunulacak.

müşterilerinin

rulan poliçeler tüm hasar ve zararları kar-

yatırımlarını ve yatırım değerini koruma al-

şılarken, araçlarda oluşan her türlü hasar

tına almasına destek oluyor. Tırsan Finans

da Tırsan’ın uzman Satış Sonrası Hizmetler

tarafından kredi kullanan veya araç satın

ekibi tarafından en hızlı şekilde çözülüyor.

talının, yeniden araç alabilmesi için aynı

alan müşteriler, sorunsuz ve hızlı bir şekil-

Tırsan Finans Tarafından Sunulan Kasko

özelliklere sahip yeni araç satış bedelinin

de kasko hizmetinden yararlanabiliyor.

Poliçesi Avantajları

tamamını ödüyor.

Riskleri garanti altına almak için yapılan

Sektöründe uzman kişiler tarafından

• Treylerin çekicisinden ayrı bulunduğu

kasko poliçeleri; konusunda uzman, sektör

oluşturulan poliçeler nakliyecilerin her

anlarda, meydana gelecek hırsızlık hasar-

sorunlarını, ihtiyaçlarını bilen ve sektöre

türlü ihtiyaç ve sorunlarını karşılayacak şe-

ları da (Treylerin tek başına çalınması) te-

özel çözümler geliştiren firmalar eliyle ya-

kilde hazırlanıyor. Tırsan Finans, kasko po-

minata dahil ediliyor.

pılmadığında daha büyük riskler doğurabi-

liçelerini lojistik sektörünün ihtiyaçlarına

liyor. Yüksek kasko poliçe maliyetleri öde-

göre oluşturulmasına destek oluyor.

• Deprem, sel ve terör teminatları yurtdışında da geçerli oluyor. Yükün treylere

mek zorunda kalan nakliyeciler, hasar veya

• Kredi süresince (1 yıldan uzun süre

vereceği zararlar da teminat dahilinde

zarar ortaya çıktığında kasko poliçelerinin

ise ) yapılan poliçelerde poliçe tek seferde

bulunuyor. Hasarlı olan araçlar Tırsan ser-

bunları karşılamadığını görüyorlar. Tırsan,

yapıldığı için farklı yıllarda hasar meydana

vislerinde yapıldığı için firmalar araçlarını

müşterilerinin zor durumda kalmaması

gelse dahi poliçe tutarlarında ek bir artış

güvenle teslim alıyorlar.

için güvenilir, sorunsuz, uzman ve uygun

istenmiyor.

maliyetli kasko hizmeti ile sektöre destek

• Kasko poliçesi kapsamında ilk yıl içe-

oluyor. Müşteri ihtiyaçlarına göre oluştu-

risinde aracın pert olması halinde sigor-
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• Tırsan Finansman A.Ş.’nin verdiği kredi vadesi ile kasko poliçesi süresi aynı tutuluyor.
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Tırsan Münih Transport
Logistic Fuarı’nda
9-12 Mayıs tarihleri arasında ger-

tiği ve lojistik beklentilerinin artık çevre ve

Kässbohrer K.SCL X+ Türk treylerinin üre-

çekleşen Münih Transport Logis-

verimliliğe odaklandığına vurgu yapılan fu-

tim ve teknoloji gücünü ortaya koyarken

tic Fuarında Tırsan, müşterilerini,

arda, Tırsan Kässbohrer markasıyla tüm bu

ülkemizi de en iyi şekilde temsil etti. Fuarın

lojistik firmalarının yetkililerini ve Baden-

beklentileri ve ihtiyaçları karşılayan ürünü

açık alanında sergilenen Kässbohrer K.SCL

Württemberg eyaleti Müsteşarı Katrin

ile öne çıktı. Kässbohrer K.SCL X+, geniş iç

X+ nakliye ve taşımacılık üzerine çalışan

Schütz’ü standında ağırladı. 70’e yakın ül-

hacmi ve hafifliği ile tüm ilgiyi üzerine çe-

uzmanların özel ilgi odağı oldu. Sunduğu

keden 2 binin üzerinde firmanın katıldığı

kerken, daha düşük CO2 salımı ve yüksek

avantajları dikkatle inceleyen ve hayran ka-

fuarda, firmalar en yeni hizmet ve uygula-

yakıt tasarrufu sağlayan özelliği ile büyük

lan uzmanlar sundukları operasyonel hiz-

malarını tanıttılar. Lojistiğin kendini yeni-

beğeni topladı.

metlerde Kässbohrer K.SCL X+’in kendileri-

den keşfettiği, oyunun kurallarının değiş-

Tırsan Ar-Ge merkezinde geliştirilen

ne büyük verimlilik katacağını ifade ettiler.

Tırsan Fabrikası Misafirlerini Ağırlıyor
Kässbohrer

markası

ile

2017

sunabildiklerinin altını çizdiler.

amaçlandı. Fabrikanın çalışma prensipleri

yılının ilk dört ayında 40 yıl-

Tırsan, yapılan fabrika ziyaretlerinde

ve sistemini öğrenen bayiler ise sistemin

dır Türkiye’de lider olduğu gibi

yurtdışından gelen misafirlerinin Tırsan

nasıl işlediğini bildikleri için müşterilerin-

İsrail’de de yüzde 15 pazar payı ile liderliği-

üretim süreçleri, yalın üretim ve Ar-Ge alt-

den gelen araç siparişlerini bu bilgiler doğ-

ni sürdüren Tırsan,16-17 Mayıs tarihlerin-

yapısı hakkında detaylı bilgiler edinmesini

rultusunda veriyorlar.

de İsrail Bayisi Automotive Industries T.R
Ltd.’den 13 misafirini dördüncü kez Tırsan
Adapazarı Fabrikası’nda ağırladı. Farklı ürün gruplarından oluşan treylerlerini
55’ten fazla ülkeye ihraç eden Tırsan’ın
Adapazarı üretim tesislerini gezen ziyaretçiler, üretim ve yalın süreçler hakkında
bilgi alırken, sergilenen K.SCX X, K.SRI,
K.SLA 4, K.SHF S ve K.SSL 35 araçlarını
incelediler. Ziyaretçiler yapmış oldukları fabrika gezisinden oldukça memnun
kaldıklarını ve ürünler hakkında verilen
detaylı bilgiler sayesinde müşterilerine ihtiyaçları doğrultusunda daha fazla çözüm
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Mercedes Benz Türk
Aksaray’dan Dünyaya
Ar-Ge Hizmeti Verecek

Temelleri atılan yeni Ar-Ge Merkezi, Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler
AG’nin Almanya, ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve Japonya’da bulunan Ar-Ge
merkezleriyle birlikte küresel “Yetkinlik Merkezleri”nden biri olacak.
Sektördeki 50. yılını kutlayan

ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Ha-

en önemli aktörümüzdür. Bu minval üze-

Mercedes-Benz

yatırım-

san Ali Çelik, Mercedes-Benz Türk Direktör-

re, Aksaray Mercedes-Benz Türk Kamyon

larına bir yenisini ekleyerek Ak-

Türk,

ler Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-

Fabrikası’nda temelini atacağımız Ar-Ge

saray Kamyon Fabrikası’nda 8,4 milyon

Benz Kamyon Test Grubu Direktörü Dr.

Merkezi’nin yapımında emeği geçen her-

Avro’luk yatırımla yeni Ar-Ge Merkezi’nin

Hannes Möller, Mercedes-Benz Türk Kam-

kese teşekkür ederim. Bizim için bir dünya

temellerini attı. İç Anadolu Bölgesi’nde

yon Fabrikası Direktörü Prof. Dr. Frank Leh-

markası olan Mercedes-Benz üretimde ka-

1986 yılından bu yana üretimi, ihracatı ve

mann ve Mercedes-Benz Türk Ar-Ge Mer-

liteyi, verimliliği, markalaşmayı başarmış bir

istihdamı ile Türkiye ekonomisine önemli

kezi Müdürü Mustafa Üstertuna katıldılar.

şirket. Mercedes-Benz Türk’ün ülkemizdeki

katkılarda bulunan Mercedes-Benz Türk,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardım-

faaliyetlerini, Aksaray’daki hâlihazırdaki bu

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda kuracağı

cısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, törende yaptığı

büyük yatırımını, bunun yanı sıra temelini

yeni Ar-Ge Merkezi ile tüm dünyaya test ve

konuşmada devletin ve hükümetin Ar-Ge

attığımız Ar-Ge Merkezi’nde yapacağı çalış-

mühendislik hizmeti sunan “Tek Merkez”

çalışmalarını desteklediğini ve teşvik etti-

maları çok önemsiyoruz.

olacak. Bu yatırım ile Aksaray ili, Mercedes-

ğini belirterek şöyle devam etti: “Araştırma

Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG’nin

ve geliştirme konusunda ülkelerin sahip

Süer Sülün: “Ar-Ge hizmetiyle

Almanya, ABD, Brezilya, Hindistan, Çin ve

olması gereken ivmeyi yakalamamız hu-

ihracata katkıda bulunacağız”

Japonya’da bulunan küresel Ar-Ge merkez-

susunda en büyük desteğin, iş birliğinden

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kuru-

leri ağına dâhil oluyor.

sağlanacağını biliyor ve buna inanıyoruz.

lu Başkanı Süer Sülün ise Aksaray Kamyon

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda gerçek-

Ar-Ge merkezleri bilgiyi teknolojiye dönüş-

Fabrikası’nın 30. yılını kutladığı 2016 yılın-

leştirilen temel atma törenine Bilim Sanayi

türen, teknolojiyi de üretime dönüştüren

da üretim ve istihdam kapasitesini arttır-
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maya yönelik 113 milyon Avro’luk yatırım
açıkladıklarını belirterek, “Aradan bir yıl
geçmeden, geçen yıl Temmuz ayında Aksaray Kamyon Fabrikamızda Ar-Ge Merkezi

rımızla Türkiye’nin yerel potansiyeline katkı

Türk, yaptığı bu çalışmalarla aynı zamanda

kurmak için 8,4 milyon Avro tutarında yeni

yaparken aynı zamanda Türkiye’den dünya-

Türkiye’yi dünyadaki sayılı Ar-Ge merkezle-

yatırım kararı aldık. Kuruluşumuzun Türki-

ya mühendislik ihraç ediyoruz. İstanbul’dan

rinden biri konumuna getiriyor. Aksaray’da

ye’deki 50.yılını kutladığımız bugünlerde

sonra Aksaray’ı da dünyadaki sayılı Ar-Ge

kurulacak olan yeni Ar-Ge Merkezi’nde kam-

Ar-Ge Merkezi’mizin temelini atmanın mut-

merkezlerinden biri haline getirirken, bu

yon ve kamyon parçaları birçok testten geçi-

luluğunu yaşıyoruz. Mercedes-Benz Türk

alanda çalışan profesyonellere istihdam

rilecek, son olarak müşteri kullanımı ve reel

olarak aldığımız tüm bu yatırım kararlarının

da sağlıyoruz. Yeni Ar-Ge Merkezi’mizde

yol şartlarını yansıtan güzergâhlarda güve-

ardında Türkiye’ye olan güvenimiz yatıyor”

toplamda 215 kişi çalışacak. Mercedes-

nirlik ve fonksiyon açısından test edilecek.

diye konuştu. Mercedes-Benz Türk’ün 50

Benz Türk olarak bundan sonra da üretim,

2018 yılı itibariyle Mercedes-Benz kamyon-

yıldır Türkiye’nin yerel potansiyelini güçlen-

istihdam, eğitim ve Ar-Ge çalışmalarımıza

larının tüm araç yol testi onayları Aksaray

dirme ilkesiyle faaliyetlerini yürüttüğünü

yatırım yaparak Türkiye ekonomisine katkı

tarafından verilecek. Bu önemli kapsamın

belirten Sülün, konuşmasına şöyle devam

sunmaya devam edeceğiz.”

sadece Türkiye’ye verilmesi, MercedesBenz Türk’ün Daimler dünyasındaki yerini

etti: “Mercedes-Benz Türk, ana şirketimiz
Daimler AG’nin küresel Ar-Ge ağı içerisinde

Dr. Hannes Möller: “2018 itibariyle

ve önemini gözler önüne seriyor. Daimler

‘yetkinlik merkezleri’ oluşturma stratejisine

Mercedes-Benz kamyonlarının tüm

AG yönetimi olarak Türkiye’ye ve Mercedes-

bağlı olarak son yıllarda yeni sorumluluklar

araç yol testi onayları

üstleniyor. Ar-Ge çalışmalarımızla kamyon

Benz Türk’e güveniyoruz.”

Aksaray tarafından verilecek”

ve otobüs sektörünün gelişmesinde önemli

Mercedes-Benz Kamyon Test Grubu Di-

adımlar atarken, yerli yan sanayi firmaları-

rektörü Dr. Hannes Möller Türkiye’deki Ar-

nın da Daimler AG’nin uluslararası portfö-

Ge ekibinin, araç konseptinden konstrük-

yüne dâhil olmasına, böylece Türkiye’den

siyona, simulasyon ve hesaplamadan araç

dünyaya ihracat yollarının açılmasına imkân

testlerine kadar geliştirme süreçlerinin

yaratıyoruz. Mercedes-Benz Türk Ar-Ge

tüm adımlarında yetkin olduğunu belirte-

Merkezi, kamyon ürün gamı için Almanya,

rek konuşmasını şöyle sürdürdü:

ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve Japonya’da

“İstanbul’daki mevcut Ar-Ge Merkezi’ne

bulunan Ar-Ge merkezleri ile birlikte Da-

ilaveten Mercedes-Benz Türk’ün 50. kuru-

imler AG’nin küresel ağı içerinde yer alıyor.

luş yılında Aksaray Fabrikası’nda ikinci Ar-Ge

Diğer ülkelerdeki ekiplerle bilgi alışverişin-

Merkezi’mizin temelini atarak yeni bir aşa-

de bulunan Türkiye’deki Ar-Ge mühendis-

maya geçiyoruz. Mercedes-Benz Türk, bu-

leri, küresel ekosistem içerisinde geleceğin

güne kadar yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla ürün

teknolojilerini eşzamanlı olarak Türkiye’de

geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde önemli ye-

geliştirme imkanı buluyor. Ar-Ge çalışmala-

nilik ve başarılara imza attı. Mercedes-Benz

Yeni Mercedes-Benz Türk
Aksaray Ar-Ge Merkezi:
• Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası tesisleri içerisinde 8.4 milyon Avro tutarında yatırımla kurulacak
Ar-Ge Merkezi’nin 2018 yılının Temmuz
ayında tamamlanması hedefleniyor.
• 40.000 m2’yi aşkın alan üzerine kurulacak yeni Ar-Ge Merkezi’nin kapalı
alanı 8.000 m2, açık alan ise 32.000 m2
olacak.
• Yeni Ar-Ge Merkezi’nde toplamda
215 kişinin çalışması planlanıyor. Hali hazırda Ar-Ge faaliyetleri ve destek birimler kapsamında 140 kişi görev yapıyor.
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TİCARİ ARAÇ

Sertrans Logistics
Renault Trucks İle
Devam Ediyor
Renault Trucks Türkiye, Sertrans Logistics’e 20 adet T 460 çekici teslim etti.
Filosundaki Renault Trucks araç sayısını 90 çekiciye yükselten Sertrans Logistics,
yeni teslim aldığı araçlarla birlikte Euro 6 standardına geçti.

Sertrans’ın yeni 20 adet Euro 6

çekicileri çok iyi tanıdığımız gibi farklı araç-

‘Renault Trucks Excellence Bakım Onarım

Renault Trucks 4x2 çekicileri, 1

larla kıyaslama şansımız da oldu. Renault

Servis Kontratı’ avantajlarını da kapsıyor.

Haziran 2017 tarihinde İstanbul

T serisi, yakıt tasarrufu ile performans ve

Başlangıç olarak ilk 3 yıllık operasyonları-

Hadımköy’deki Sertrans Logistics merkez

konfor arasında mükemmel bir denge su-

mızı kapsayacak bu servis kontratı sayesin-

binasında düzenlenen törenle teslim edil-

nuyor” dedi.

de, optimum yönetim maliyeti elde etmeyi

di. Teslimat törenine; Renault Trucks Tür-

Tüm Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Türk

kiye Genel Müdürü Sebastien Delepine ve

Cumhuriyetleri ve İran’da da yoğun olarak

Sertrans Logistics’in iştiraklerinden Tran-

faaliyet gösterdiklerini açıklayan Çömert,

ser Logistics Genel Müdürü Murat Cömert

yatırımlarının sadece filoyla devam etme-

Delepine: “Türkiye Renault Trucks

katıldı.

diğini daha önce açılan 50 bin metrekarelik

için en önemli 3 ülke arasında”

ve karşılaşılabilecek olası riskleri sıfıra indirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

1993 yılında Sertrans’ın ilk filo yatı-

tesislerine ek olarak 10 bin metrekarelik

Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü

rımlarının yine Renault Trucks çekicilerle

ilave depo yatırımının çok kısa zaman son-

Sebastien Delepine ise teslimat törenin-

yapıldığını söyleyerek sözlerine başlayan

ra tamamlanacağını ifade etti.

de yaptığı açıklamada; “Sertrans, sadece

Cömert, “2016’da 70 adet Euro 5 Renault

Daha fazla motor gücü, daha yüksek tork

Türkiye’de değil Avrupa’da da alanında pek

Trucks T serisi çekicilerimizi teslim almış-

ve daha iyi bir ticari hız ile operasyonların

çok yeniliği lojistik sektörüne kazandıran

tık. Geçen yıl aldığımız T serisi çekicilerin

sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildiğini be-

çok önemli bir firma. Sektöründe pek çok

akaryakıt tüketiminde beklediğimizden

lirten Cömert, “Renault Trucks ile iş birliği-

yenilikte ilk adımı atan Sertrans, uzun za-

daha iyi bir performans sunması yaptığımız

nin karlılığımıza önemli bir katkı sağladığını

mandır Renault Trucks ile filosunu güçlen-

yatırımda etkili oldu. Dolayısıyla Renault

düşünüyoruz. 20 araçlık bu yeni alımımız,

diriyor. Biz de Renault Trucks olarak hem
satış, hem de satış sonrası desteğimizle
her zaman kendilerinin yanında durmaya
çalışıyoruz. Sertrans’ın Euro 6 standartlarındaki yeni araçlarıyla hem performans
hem de işletme maliyetleri yönünden daha
da fazla verim alacaklarına inanıyoruz.
Eminiz ki karşılıklı güven üzerine kurulmuş
iş birliğimiz daha uzun yıllar devam edecek” dedi.
Delepine, deneyimli bir ekip ve güçlü
bayi ağı ile hizmet verdikleri Türkiye pazarına büyük önem verdiklerini ve Türkiye’nin
Renault Trucks için en önemli 3 ülke arasında olduğunun da altını çizdi.
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HAFİF TİCARİ

Citroën Jumpy Panelvan da Türkiye’de
En uzun gövde seçeneği olan L3 boyutuyla satışa sunulan Jumpy Panelvan, 5309 mm uzunluğa, 1920 mm
genişliğe ve 1940 mm yüksekliğe sahip. 2+1
kişilik oturma kapasitesine sahip yeni Citroën

Orta van segmentindeki en iddialı yakıt tüketimi sunan ve
araçlardan biri olan Jumpy Panelvan’da Euro6 normlarını
karşılayan BlueHDi motor, 6 ileri manuel şanzıman ile
beraber sunuluyor.

Jumpy Panelvan’ın ardından, 8+1 kişilik oturma kapasitesine sahip binek versiyonlar

yük ebatlı yükleri kolaylıkla taşıyabiliyor.

1434 kg istiap haddine sahip olan yeni

Jumpy Space ve SpaceTourer da önümüzdeki

Moduwork adındaki modüler yolcu koltu-

Jumpy Panelvan, 1666 kg boş ağırlığıyla

günlerde Türkiye pazarında satışa sunulacak.

ğu, yukarıya doğru katlanabilen ön sağ yol-

kıvrak ve rahat kullanımlı bir hafif ticari

Yeni Citroën Jumpy, Citroën’in Fransa’nın

cu koltuğu ve separatör özel bölmesi saye-

araç arayanları hedefliyor.

Valenciennes şehrinde bulunan Sevelnord

sinde yükleme alanını düz bir şekilde 1,16

Yeni Jumpy Panelvan’da 2.0 BlueHDI

Fabrikası’nda üretiliyor. Yeni jenerasyon

metre daha uzatıyor ve böylelikle 4 metre-

turbo dizel motor kullanılıyor. 120 HP güç

aracın EMP2 platformu, modelin selefine

ye kadar yükleme uzunluğu sağlıyor. Yeni

ve 340 Nm tork değerlerine sahip olan 16

göre yaklaşık 300 kg hafiflemesini ve daha

Jumpy Panelvan’da ayrıca sol koltuk sırtlığı

supaplı bu motor ve Start&Stop teknolojisi

verimli olmasını sağladı.

yatırılarak bu bölüm de bir ofis masasına

ile Jumpy Panelvan, 5.3 lt/100 km ortala-

Hafif ticari pazarındaki yüzde 4,5’lik pa-

dönüştürülebiliyor. Yeni Jumpy Panelvan’ın

ma yakıt tüketimi ve 139 gr/km emisyon

yıyla en popüler ilk 5 marka arasında yer

180 derece açılabilen arka kapıları istenil-

değeri sunuyor. 170 km/s maksimum hıza

alan Citroën, Haziran 2017’de satışına baş-

diğinde 90 derecede sabitlenerek dar alan-

ulaşan yeni Jumpy Panelvan, 0-100 km/s

lanan yeni Jumpy Panelvan ve önümüzdeki

larda kullanım kolaylığı sağlıyor.

hızlanmasını 12.6 saniyede tamamlıyor.

günlerde bayilerdeki yerlerini almaya hazırlanan 8+1 binek versiyonlar Jumpy Space ve Jumpy SpaceTourer ile segmentteki
konumunu daha da güçlendirmeyi planlıyor.
Citroën’in panelvan pazarındaki iddialı
yeni modeli Jumpy Panelvan, 6.1 metreküplük yükleme hacmini standart olarak
sunulan Moduwork özellikli koltukları sayesinde 6.6 metreküpe çıkarabiliyor. 1.434
kg’lık taşıma kapasitesi sunan yeni Jumpy,
Moduwork koltuklar sayesinde 4.026 metreye kadar artırılabilen kargo alanıyla, bü-
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DÜNYADAN

Polonyalı Wielton Asırlık Alman
Treyler Üreticisini Satın Aldı
2009 yılında Avrupa’yı saran küresel durgunluğun etkilerinin silinmesiyle büyüme hedeflerini
güncelleyen treyler firmaları satın almalar ve ortaklıklar için harekete geçtiler.
Avrupa’dan bu yönde gelen son haberin
kaynağı ise hızlı bir şekilde büyüyen Polonyalı Wielton oldu.

Polonyalı treyler üreticisi
Wielton SA, Almanya’nın
köklü treyler üreticilerinden
olan Langendorf Group’un
çoğunluk hisselerini satın
aldı.

Satın alma işlemine Langendorf şirketi ve
bütün iştiraklerinin de dahi olduğu belirtiliyor.
Satın almayla birliket çalışanlarda bir değişiklik olmayacağı ve gelecekte ekibin güçlendirileceği ifade ediliyor. Langendorf marka ismi

23 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen iş-

İmza töreni ise Wielton SA CEO’su Paweł

lemle Wielton SA, Langendorf’un yüzde

Szataniak, Langendorf Group Genel Müdü-

80 oranında şirket hisselerini alırken kalan

rü Dr. Klaus P. Strautmann ve Langendorf

Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde güçlü bir

yüzde 20’lik hisse şirketin direktörlerinden

hissedarı NRW-Bank yetkililerinin katılı-

satış ağına sahip olan Wielton Langendorf’un

Dr. Klaus P. Strautmann’da kaldı.

mıyla Düsseldorf’ta imzalandı.

genişleme stratejisini de destekleyecek.

ve markayla özdeşleşen “Kippermännchen”
logoları değişikliğe uğramayacak.

Aynı zamanda Wielton ürünleri de Almanya,
Benelüks ülkeleri, İsviçre ve İskandinav ülkelerinde Langendorf’un satış gücüyle daha
etkin bir şekilde temsil edilecek.
Wielton Group’un biri Polonya diğeri
Fransa’da olmak üzere iki üretim merkezi bulunuyor. Ayrıca Wielton’un İtalya ve
Rusya’da birer montaj tesisi faaliyet gösteriyor. 2016’nın son günlerinde marka Fildişi
sahilinde bir iştirak kurdu ve yarı römork ve
treyler montaj tesisini hayata geçiren ilk
Avrupalı üretici oldu.
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GÜNCEL

Meiller İngiliz Boweld’i Satın Aldı
Damper pazarının önemli oyuncusu Meiller, 2008 krizinden
sonra en parlak zamanını yaşayan Avrupa’nın büyük ülkelerinden bir olan İngiltere’de önemli bir satın almaya imza attı.

2015

yılının

son

aylarında

olan Boweld damper üstyapıları İngilte-

orge Boden ise Meiller’i özellikle seçtikleri-

Sakarya’da bulunan üretim tesisi-

re ürün yelpazesinin de merkezinde yer

ni belirterek uzun vadede Meiller’in gerekli

ni kapatan Meiller, 1 Haziran 2017

alacak.

yatırımları yapacağını ve şirketlerinin gele-

tarihi itibariyle İngiltere’de faaliyet göste-

Satın almayla ilgili açıklama yapan Me-

ren Boweld Truck Bodies Ltd hisselerini

iller CEO’su Dr. Daniel Böhmer şunları söy-

satın aldığını açıkladı.

cekteki gelişimini garanti altına alacağına
inandıklarını kaydetti .

lüyor: “Mükemmel bilgi birikimi, tanınmış-

1850 yılında kurulan F.X. Meiller GmbH

Meiller’ın İngiltere pazarında daha fazla

lıkları ve sadık müşterileriyle Boweld bizim

& Co KG, özellikle inşaat ve atık yönetimine

pay alma sürecinde Boweld’le birlikte dam-

İngiliz güçlü ev sağlam damper pazarına

yönelik geniş ürün gamıyla tanınıyor. Do-

per, hook lift, konteyner kaldırıcı gibi ürün-

ulaşmamızı sağlayacak. Bu satın alma bi-

ğuş Otomotiv ortaklığıyla Türkiye pazarın-

lerle etkili olmayı hedefliyor.

zim Avrupa Pazar lideri pozisyonumuzu

da damper alanındaki ilk yabancı yatırımcı

güçlendirecek ve işimiz genişletecek stra-

olarak Türkiye’de damper kalitesinin art-

tejik bir platform olacak.”

masında da katkısı olan Meiller’in şu anda

Gerçekleştirilen satın almayla bütün
Boweld çalışanları Meiller ekibine katılırken, piyasada önemli bir yere sahip

Boweld kurucusu ve Genel Müdürü Ge-

Avrupa çapında dört fabrikası bulunuyor.
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TREYLER

Schmitz Cargobull Adapazarı
Teslimatlara Başladı
28 Nisan tarihinde düzenlenen
teslimat törenine Schmitz Cargobull Türkiye Genel Müdürü
Mile Mishevski, Me-Tol Nakliye Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Civciv’in yanı sıra
Schmitz Cargobull Ülke Satış Müdürü Nihat Özmen Ayhan ve Satış Müdürü Hakan
German da katıldı.
10 adet Schmitz S.CS Mega Varios arac

Geçtiğimiz yıl Enka
Pazarlama ile uzun süren
işbirliğini karşılıklı olarak
sonlandıran Alman treyler
markası Schmitz Cargobull,
Türkiye’deki ilk teslimatını
Me-Tol Nakliyat’a yaptı.

filosuna ekleyen Me-tol Tur. İnş. Nak. Ve
Dış Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı

ri için yaptıklarını ifade ederek, “Bir pazar

Mehmet Civciv, yaptığı açıklamada ilk faa-

araştırması yaptık. Bu pazarda kendi te-

liyete geçtikleri yıldan beri Schmitz kullan-

sisimizle yer almamız müşterilerimizin bir

dıklarını söyledi. Schmitz’in özellikle şasi

talebiydi. Biz de bu yüzden bu büyük adımı

dayanıklılığına dikkat çeken Civcik, yoğun

attık” dedi.

olarak çalıştıkları Doğu Avrupa yollarında
çok fazla tuz ve kimyasal kullanıldığını be-

Servis Sayısı 20’yi Geçecek

lirterek sorunsuz bir şekilde kullandıkları

Müşterilerine sadece sattıkları ürün-

için tercihlerini yine bu markadan yana kul-

le değil, verecekleri diğer hizmetlerle de

landıklarını kaydetti.

daha yakın olacaklarını belirten Mishevs-

Törende Schmitz’in yatırım kararını de-

ki, şunları söyledi: “Türkiye pazarında tam

ğerlendiren Schmitz Cargobull Türkiye

kapsamlı olarak yer alacağız. Tam kapsamlı

Genel Müdürü Mile Mishevski, bu yatırımı

aktivitelerden bir tanesi satış sonrası hiz-

pazara saygı duyduklar ve değer verdikle-

metlerin en yaygın ve iyi şekilde verilme-
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si. Şu an 6 noktayla satış sonrası hizmetler anlaşması imzalandı. Bunu Türkiye
çapında 20’nin üstüne çıkaracağız. Aynı
zamanda takas artık günümüzün gerçeği
ve Avrupa da yaptığımız gibi ikinci el or-

TREYLER

ganizasyonumuz da bunun içinde olacak.

Navruz
Uluslararası
Nakliyat’a
10 Mega Varios

Üretim ve montaj dışında Sakarya’daki tesisimizde yedek parça bir tarafı da servis
hizmetleri vereceğiz. Buraya yapılan servis
diğer servislere de örnek olacak. Aynı zamanda bir eğitim merkezi olarak çalışacak.
Biri 5 bin 500 diğeri 3 bin 300 metrekare

Kayseri merkezli Navruz Uluslarara-

olmak üzere binamız var.

sı Nakliyat firmasına 10) adet Mega
Varios model semi-treyler teslimatı

Tenteliden Sonra

Schmitz Cargobull Adapazarı tesisle-

Frigorifik ve Damper

rinde gerçekleştirildi. Törene Schmitz

Schmitz olarak üç ana grupta faaliyet

Cargobull adına Türkiye Satış Müdürü

gösterdiklerini ve üretime başlanan tenteli

Nihat Ö. Ayhan ve Satış Müdürü Yusuf

modellerinin ardından frigorifik ve damper

Odabaş ile Navruz Uluslararası Nakli-

treyler montajına da başlayacaklarını açık-

yat adına firma ortağı Ayhan Navruz
katıldı.

layan Mishevski, “Şu an kapasitemiz sa-

dan ödün vermeyeceklerini vurgulayarak

dece Türkiye’deki müşterilerimize hizmet

şöyle devam etti: “Şu anda bütün parçalar

Teslimat töreninde konuşan Ayhan

vermek üzere tasarlanmış durumda. Bu te-

Almanya’dan geliyor. Bu elbette Türki-

Navruz “Schmitz Cargobull ile ilk ola-

sisler bizim daha esnek olmamızı sağlıyor.

ye’deki tedarikçilere güvenmediğimiz an-

rak 2011 senesinde tanıştık. O dönem

Türk müşterilerimizin Avrupa’daki müşte-

lamına gelmiyor. Türkiye’de çok gelişmiş

satın aldığımız iki adet semi-treyleri

rilere kıyasla farklı talepleri olabiliyor. Re-

bir otomotiv endüstrisi var. Ama burada

kullandığımız altı sene içerisinde işlet-

gülasyonlara da dikkat ederek bu konuda

bütün süreçleri Almanya’daki gibi kusursuz

me giderlerinin çok düşük olması yeni

daha esnek olabileceğiz” dedi.

çalıştırana kadar buradaki personelimiz

yatırımımızda tercihimizi Schmitz’den

eğitimlerini doğru bir şekilde alana kadar

yana kullanmamızın ana sebeplerin-

Almanya ve Türkiye Üretimi

bu şekilde yürüyeceğiz. Sonraki süreç için-

den birisidir. “ dedi.

Aynı Kalitede Olacak

de Türkiye’deki tedarikçilerden de alım ya-

Törende Schmitz Cargobull adına

Schmitz Cargobull’u Avrupa’da kalitenin

pacağız. Müşteri ürünleri yan yana koydu-

konuşan Satış Müdürü Yusuf Odabaş

simgesi olmuş bir marka olarak tanımla-

ğunda Almanya üretimi ile Türkiye üretimi

ise: “Mega Varios rekabette bizi bir

yan Mishevski, Türkiye üretimleriyle bun-

arasında hiç bir fark bulamayacak”

adım öne geçiren çok özel bir semitreylerdir. Mega Varios’un beşinci te-

Alp Özler Lojistik’e 12 Schmitz

ker yüksekliği 960 mm ile 1150 mm
arasında ayarlanabilmekte olup aynı

Ankara merkezli Alp Özler Lojistik firma-

girdiğimizden yatırımlarımızda kaliteye

yüksekliklerde sürüşe de imkan ve-

sı filosunda bulunan 120 adet Schmitz

öncelik veriyoruz “Schmitz Cargobull

riyor. Dolayısıyla kullanıcılar aynı se-

Cargobull semi-treylere 12 adet daha

Satış Müdürü Yusuf Odabaş ise teslimat

mi-treyleri piyasadaki isimleriyle hem

Schmitz Cargobull semi-treyler ekleye-

esnasında yaptığı konuşmada : “Alp Öz-

midilli çekicilerde hem de yarı midilli

rek filosunu güçlendirmeye devam etti.

ler Lojistik, Schmitz Cargobull için çok

çekicilerde kullanabiliyorlar” dedi.

Treylerlerin teslimatı esnasında görüş-

değerli bir iş ortağıdır. Şu an için firmanın

lerini belirten firma sahibi Dursun Gece

ana semi-treyler tedarikçisi konumunda-

: “Bugüne kadar Schmitz Cargobull’dan

yız ve bundan dolayı da çok memnunuz.

230 adet semi-treyler yatırımı gerçek-

Alp Özler Lojistik’e teslim etmiş olduğu-

leştirdik. Son 8 yılda satın alımını gerçek-

muz sem-treylerlerimiz 5.750 kg’lık top-

leştirdiğimiz semi-treylerlerin hemen

lam ağırlık ile içecek sektöründe faaliyet

hemen yüzde 90’ını Schmitz Cargobull

gösteren iş ortağımıza önemli bir avan-

oluşturuyor. Ağırlıklı işimiz içecek taşı-

taj sunuyor. Aynı zamanda EN 12642 XL

macılığı olduğundan ve özellikle yaz se-

güvenli yük sertifikası ile de taşımalarını

zonunda hızlı bir çalışma temposu içine

sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyorlar.”
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Yeni Daily ve Stralis
Türk Taşımacıların Hizmetinde
4 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da
gerçekleştirdiği bir basın toplantısıyla Yeni Daily ve Yeni Stralis’i
tanıtan Iveco Türkiye, her iki aracın da taşımacılar için avantajlı özelliklerini anlattı.
Cemile Sultan Korusunda gerçekleşen
Yeni Daily ve yeni Stralis’in tanıtım toplantısına Iveco Araç Genel Müdürü Roberto
Camatta, Pazarlama ve Üründen Sorumlu

Son dönemde neredeyse
bütün segmentlerdeki
araçlarını yenileyen Iveco,
Yeni Daily ve Yeni Stralis
serisini Türkiye pazarına
düzenlediği bir basın
toplantısıyla tanıttı.

Genel Müdür Yardımcısı Tansu Giz, Orta ve

direksiyon simidi, mavi koltuk kılıfları ve
yeni tekstil köpük baş yastıkları bulunuyor.
Kabin düzeni, erişilebilirlik göz önünde bulundurularak 18 taneye kadar çıkarılabilen
saklama kapları için revize edildi. Fonksiyonel kontrol paneli, bağlı bir iş istasyonu yaratmak için yeni özellikler içeriyor.
Kontrol paneline entegre edilen dijital
radyo (DAB- Digital Audio Broadcasting),
üst düzey araçlardan beklenen DAB ve FM

Ağır Araç Ürün Müdürü Tarkan Özyönüm,

leri 126 ilâ 170 beygir gücünde, 410 Nm

özellikleri, multimedya ve telefon yönetim

Hafif Ticari Araç Ürün Müdürü Süha Yılmaz

torklu 430Nm motorlarını barındırıyor.

fonksiyonları sunuyor. Farklı boyutlarda

gibi isimler katıldı.
Yeni Daily Daha Akıllı Daha Verimli

7 tonluk Euro 6 modellerinde ise 3 lit-

telefonlar ile kullanılabilen şarj alanı, aynı

relik, 180 beygir gücünde, 430 Nm torklu

zamanda eşya gözü olarak da kullanılabi-

serinin en iyi motoru bulunuyor. Yeni Daily,

liyor. Kolaylıkla erişilebilen iki USB girişi,

Daily, 2014’te piyasaya çıktığında büyük

gelişmiş aktarma aksamı teknolojisiyle bir

yeni DAB radyo aracılığıyla multimedya

bir etki yarattı ve dünya genelinde başta

yandan belirgin yakıt tasarrufu sağlarken

içerikle eğlenme ve şarj olanağı sunuyor.

International Van Of The Year ödülü olmak

öte yandan da az bakım, düşük tamir ma-

Opsiyonel olarak sunulan inductive şarj

üzere birçok önemli ödülün de sahibi oldu.

liyeti, uzun ömürlü parçalar ve uzun servis

(kablosuz) da son teknoloji akıllı telefonlar

Şimdi de Yeni Daily, Business Up uygula-

aralıklarıyla toplam sahip olma maliyetini

için mevcut. Tüm bu özelliklerle kabin, sü-

masıyla segmentinde çıtayı yükseltti. Güç,

en aşağıya çekiyor.

rücü ve yolcuların güvenlik içinde üretken

çok yönlülük, performans ve dayanıklılık

Önceki modellerden daha sessiz ka-

özellikleri ile öne çıkan Yeni Daily, yeni tek-

binde gürültü seviyesi 4 desibel azaltılan

nolojik özellikleriyle performansı ve kon-

Yeni Daily, gürültü seviyesinin azalması

Daily Busıness Up, Sürüş Tarzı Değerlen-

foru daha yukarıya taşıyor.

ile aracın akustiği gelişirken ses tanımada

dirmesiyle (DSE) müşterinin Sürüş Asistanı

yüzde 8’lik bir artış yakalandı. Kabinde deri

gibi davranıyor, Sygic tarafından geliştirilen

Yeni Daily’nin 3.5 tonluk Euro 5 model-

çalışmalarına olanak veren profesyonel bir
ortam sunuyor.

navigasyon sistemini ve interaktif kullanıcı
el kitabını barındırıyor. Uygulama aynı zamanda İş Asistanı olarak da görev yapıyor.
Fleetwork ile de filonun verimliliğini optimize etmeye yardımcı olarak zamanlanmış
görevlerin listesini tutuyor. Tüm bunlara
ek olarak 7/24 Iveco Yol Yardım hattına da
doğrudan bağlantı sağlanıyor.
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Yeni Nesil Daily Hi-Matic
Yeni nesil Daily Hi-Matic ürün ailesi, iş ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla modeli
kapsayacak biçimde genişletildi. Yeni Daily,
yüksek konfor, güvenlik, performans ve ergonomik çok fonksiyonlu manivela ve kendi kendine adapte olan geçiş stratejisi gibi

ekonomisi sunuyor. 140 ile 180 beygirlik

sağlıyor. Buna ek olarak sürücünün gerçek

üretkenlik sağlayan Hi-Matic ailesiyle bera-

araçlarda yer alan “Değişken Geometrili

zamanlı önerileri (Sürüş Tarzı Değerlendir-

ber geliyor. Ayrıca akıllı EcoSwitch PRO siste-

Turbo” motorun daha verimli kullanılması-

mesi/DSE) takip etmesi sonucunda da yüz-

miyle sürücüden bir müdahale gelmeden ne

nı sağlayarak EcoSwitch PRO akıllı sistemi

de 15’e varan bir yakıt tasarrufu sağlıyor.

zaman devreye gireceğini, aracın dolu olup

otomatik olarak sürücü müdahalesi olma-

Optimize edilmiş fren sistemi, yeni ve

olmadığını, yakıt tüketimini azaltmayı; salı-

dan ihtiyaç anında torku düşürüyor ve ya-

daha dayanıklı fren balataları düşürülen

nımları düşürerek müşterinin üretkenliğini

kıt tüketimini azaltıyor.

bakım aralıklarıyla uyumlu hale getirildi-

Yeni Daily’deki yaratıcı çözümler motorun

ğinde aracın işler durumda olduğu süre ar-

Yeni Daily’nin tüm özellikleri toplam sa-

ve sürüş teknolojilerinin birleşmesiyle yakıt

tıyor. Aracın görevine bağlı olarak bakım ve

hiplik maliyetinin düşmesinde etkili oluyor.

tüketiminde Euro 5 modellerle karşılaştırıl-

tamir masraflarında da yüzde 12’ye varan

Araç, özellikleriyle mükemmel bir yakıt

dığında yüzde 8’e varan sıra dışı bir düşüş

bir azalma görülüyor.

artırmayı hedefleyen özellikler barındırıyor.

Yeni Stralis: TCO2 Şampiyonu
Iveco, Toplam Sahip Olma Maliyeti ve

Yeni Stralis NP: Yeni Stralis NP ise,

Düşük Salınım (TCO2) Şampiyonu Yeni

CNG ve LNG ile çalışıyor. Gazla çalışan

Stralis’i Türkiye pazarına sundu. Yeni Stra-

kamyonda dönüm noktasını başlatan

lis, tamamen yenilenen aktarma organı,

Yeni Stralis NP, gelmiş geçmiş en sürdü-

yüksek güvenlik ve verimliliğiyle, lider top-

rülebilir uluslararası taşımacılık kamyonu

lam sahip olma maliyeti ve düşük karbon-

olarak ön plana çıkıyor. Yeni Stralis NP;

dioksit salınımı ile öne çıkıyor. Iveco tara-

güç seviyesi, konfor, vites teknolojisi ve

fından üç versiyon olarak geliştirilen Yeni

uzun mesafe görevler için yakıt otono-

Stralis, ağır taşımacılık sektörünün tüm

misi sunan tek doğal gazlı kamyon olma

ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

özelliğine sahip.

Yeni Stralis: Yeni Stralis, tehlikeli maddelerin taşınması da dahil bölgesel ve kısa
mesafe taşımacılığa en iyi çözümü sunmak

Toplam Sahip Olma Maliyetini
Düşüren Yenilikler

amacıyla tasarlandı. Yeni Stralis’in tasarım

Iveco, Yeni Stralis’in tüm ana teknik alt

aşamasında eşsiz avantajlar sağlayan özel

sistemlerini yeniledi ve geliştirdi. Yeni

HI-SCR egzoz arıtma sistemi korundu.

Stralis, tamamen yeniden tasarlanmış bir

SÜD, Yeni Stralis’in yakıt tasarrufu ile ilgili

Yeni Stralis XP: Spesifik bir versiyon

aktarma organı, yeni elektrik-elektronik

başarısını iki önemli sertifikayla tescilledi.

olan Yeni Stralis XP ise uluslararası uzun

tasarımı, sınıfının en iyi vitesi, arka aks ve

TÜV SÜD’ün Yeni Stralis için verdiği ser-

mesafe taşımacılık talepleri doğrultusunda

arka süspansiyon, son nesil GPS tahminsel

tifikalardan ilki ürün odaklı. Burada Yeni

geliştirildi. Yeni Stralis XP’de yakıt verimli-

fonksiyonları, yakıt ekonomisi ve sürdürü-

Stralis, önceki modeliyle karşılaştırılıyor

liği ve maksimum çalışma süresi sağlandı.

lebilirlik için yeni özellikler barındırıyor. Ek

ve Yeni Stralis’in yüzde 11.2 daha az yakıt

olarak Iveco’nun geliştirdiği yeni nesil hiz-

tükettiği belgeleniyor.

metler, her model için toplam sahip olma

İkinci sertifika ise yakıt danışma hizmet-

maliyetini düşürmeyi hedefliyor. Bu da

lerine (TCO2 Akıllı Rapor, TCO2 Tavsiyeler

Yeni Stralis’in sunduğu özel ve ayırt edici

ve TCO2 Sürüş) odaklı ve yakıt tasarrufun-

unsurları temsil ediyor.

da yüzde 8 ile yüzde 10’luk bir gelişmeyi

Alman teknik sertifikasyon merkezi TÜV

belgeliyor.
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DAF Yeni CF ve
XF Serilerini Tanıttı
Yeni nesil CF ve XF kamyonlarını piyasaya süren DAF, araçların
tanıtımını Hollanda’da yaptı. Türk basını için gerçekleştirilen
tanıtım ve test sürüşlerinde araçlarda yapılan değişiklikler
detaylı olarak anlatılırken araçların sunduğu yüzde 7’ye varan
yakıt tüketimi ve sürücü konforu öne çıktı.
Organizasyonda, yüzde 7’ye ka-

Düşük Devirde Yüksek Tork

dar daha düşük yakıt tüketimi-

PACCAR MX-11 ve MX-13 motor ye-

nin yeni motor teknolojisi, yeni

niliklerine dikkat çeken Wijnands, daha

tahrik hatları ve aerodinamik optimizas-

yüksek yakıt tasarrufunu düşük devirler-

yonlar sayesinde elde edildiği ifade edi-

de daha fazla güç ve tork üreterek başar-

lirken araçların tedarikine ise Yeni CF ve

dıklarını söyledi. Wijnands konuşmasına

XF Temmuz ayından itibaren başlanacağı

şöyle devam etti: “Sınıfındaki en yüksek

kaydedildi.

yakıt tasarrufu, diğer özelliklerin yanı sıra

Yeni CF ve XF serileriyle ilgili olarak su-

motor, egzoz son işlem sistemi, şanzıman

numu yapan DAF Test Proje Müdürü Ra-

ve arka dingiller arasında en iyi etkileşimi

oul Wijnands, taşımacılıkta düşen karlılık

sağlayan tamamen entegre ve yenilik-

ve artan maliyetler nedeniyle yakıt tüke-

çi tahrik hattı ile elde ettik. PACCAR MX

timinin en önemli unsur haline geldiğini

motorları; hava yönetimi, yeni ve daha da

vurgulayarak kendilerinin de bu konuya

verimli bir turbo şarj, yeni bir EGR sistemi

odaklandıklarını açıkladı.

ve yeni bir valf çalıştırma sistemi kullana-
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rak daha da geliştirildi. Daha yüksek sıkıştırma oranı ile yeni pistonlar, enjektörler
ve enjeksiyon stratejileri olan yeni bir
yanma sistemi geliştirilerek verimi arttırdık. Ayrıca en yüksek mekanik verimliliği
sağlamak amacıyla, yeni yüksek verimli
değişken devirli soğutma, direksiyon ve
yağ pompaları kullandık. Motorun devrini
düşürmek için PACCAR MX-11 ve MX-13

üzerinde ve önemli bir aralık olan 1200

Servis Aralığı

motorların maksimum tork değeri büyük

- 1500 dev/dak arasında frenleme gücü

200 bin Kilometreye Çıkıyor

oranda düşürüldü ve 900 dev/dak’dan

yüzde 30’a çıkarılmış.

itibaren elde edilebiliyor. Ürün portföyü-

Yeni DAF CF ve XF’in servis aralıkları
150 binden 200 bin kilometreye çıkarıl-

nün en güçlü üyesi olan 390 kW/530 hp

Daha Aerodinamik Daha Hafif

mış. Yeni EAS ünitesinin özellikleri saye-

PACCAR MX-13 motor, 1000 dev/dak’da

Yeni CF ve XF’teki aerodinamik özellik-

sinde kül temizleme aralığı ise 500 bin

2600 Nm tork üretiyor.”

leri yeni güneşlik ile geliştirilmiş. Ayrıca

kilometreye kadar uzayabiliyor.

Motorun yanı sıra yeni nesil TraXon

yeni XF’te kamyon çevresinde, motor böl-

Şasinin arka ucundaki yeni tasarım ör-

otomatikleştirilmiş şanzımanlar, yeni CF

mesine kadar ve motor bölmesi de dâhil

neğin yük kapakları ve kasalı konteynır

ve XF serisinde standart olarak sunulma-

olmak üzere en iyi aerodinamik özellikleri

ve vinç plakalarının hazırlanmış montaj

ya başlanıyor. 12 ileri vitesli model stan-

sağlamak için ızgaranın arkasında teker-

plakalarının kolayca takılabilmesini sağlar

dart olarak sunulurken özel uygulamalar

lek davlumbazı uzantıları ve akış kanalları

ve gelişmiş Kasa Bağlantı Yöntemi en kısa

için kullanılan 16 vitesli model isteğe

yer almış.

yapılandırma süresini sağlar.

bağlı olarak alınabiliyor. Yeni CF ve XF se-

DAF yeni CF ve XF için tamamen yeni

risinde sağlanan verimliliğin bir diğer aya-

ve kompakt bir Egzoz Son İşlem Sistemi

Gelişmiş Sürücü Bilgileri

ğı olan arka dingil tasarımlarında da tah-

(EAS) geliştirerek alt katman teknolojisiy-

ve Kullanım Kolaylığı

rik hattı özelliklerine bağlı olarak yalnızca

le, EAS ünitesinin toplam hacminin yüzde

Daha çağdaş ve çekici bir görünüm ile

1000 - 1040 dev/dak’da 85 km/saat seyir

40 azaltılmasını sağlamış. EAS ünitele-

okuma kolaylığı için gösterge paneli yeni

hızlarında 2,05:1’e kadar devir düşürme

rinin kompakt yapısı sayesinde, özel uy-

yazı tipi ile yeniden tasarlanmış. Sürücü

imkanı sunuluyor.

gulamalar için DeNOx katalitik konvertör

Bilgi Paneli gibi işlevler geliştirilmiş ve

Tüm yeni motorlardaki tork değeri mo-

ve Dizel Partikül Filtresi ayrı tutulmamış.

sürücüye kalan sürüş ve dinlenme süre-

torun güç değerine göre 50 Nm ila 200

EAS ünitesinin başka bir avantajı ise 50 kg

lerini göstermek için bir takograf sayacı

Nm artırılmış. Ayrıca, yeni nesil DAF CF

daha hafif olması olarak öne çıkarken mo-

bulunuyor.

ve DAF XF kamyonlarda kullanılan “Çoklu

tor ve şasi ağırlık optimizasyonları gibi ek

Bu özellik ve sürücünün panodaki

Tork” sayesinde DAF, en yüksek viteste

önlemler sayesinde yeni CF ve XF’in araç

anahtarları isteğine göre yerleştirebil-

tahrik hattının verimini en üst düzeye

ağırlığı toplam 100 kg azaltılmış.

mesini sağlayan sürücü tarafından ayar-

çıkabiliyor. Çoklu Tork sayesinde ise en
yüksek viteste 100 Nm ile 150 Nm arasında ekstra tork elde edilerek kamyonun bu

lanabilir anahtarlar (MUX), konfor ve
Raoul Wijnands
DAF Test Proje Müdürü

verimliliği artırır. MUX anahtarları aynı zamanda üstyapının çalışması ile ilgili ek iş-

viteste mümkün olduğunca çok sürülebil-

levlerin veya soğutma cihazı ve vinç ayağı

mesi sağlanmış.

destekleri gibi bileşenlerin yerleştirilebilmesini sağlıyor.

PACCAR Motor Freni Performansı

Yeni iç aydınlatma anahtarı “gece sürüşü”

Motor performansının yanı sıra, PAC-

ve “dinlenme” modları için ışığı kısma imkânı

CAR motor freninin performansı da geliş-

ile kullanım kolaylığı sunar. Hızla ilgili tüm

tirildi. PACCAR MX-11 motorun maksimum

işlevler (hız sabitleyici, tahmini hız sabitleyi-

frenleme gücü 320 kW’tan 340 kW’ya çı-

ci ve uyarlanabilir hız sabitleyici dâhil) artık

karıldı. 1000 ile 1500 dev/dak’daki fren-

direksiyonun sağ tarafında mükemmel ve

leme kuvveti ise yüzde20 arttırılmış. MX-

mantıksal bir şekilde gruplar haline yerleşti-

13’ün maksimum frenleme gücü 360 kW

rilerek pratik bir kullanım sağlıyor.
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Fiat Otomobille Hafif Ticariyi Ayırıyor:

“Fiat Professional” İle
Ticariye Özel Yaklaşım
Fiat

Koç

altında yeniden yapılandırmasıyla ilgili

Müzesi’nde düzenlediği bir top-

yöneticileri

Rahmi

detayların da aktarıldığı toplantıya Fiat İş

lantıyla gazetecilere markayla ve

Birim Direktörü Altan Aytaç ve Fiat Profes-

hafif ticari araçlar pazarının son durumuy-

yonel Pazarlama Müdürü Hasan Erdoğan

2007’den itibaren globalde kullanılıyor. Biz

la ilgili değerlendirmede bulundu.

ev sahipliği yaptı.

de Türkiye’de bayi ağımızın dış cephesin-

Türkiye’deki hafif ticari araç bayi teş-

Güçlü bir marka olabilmenin müşteri

den, markamızın web sitesine kadar uza-

kilatlanmasını ‘Fiat Professional’ markası

odağı ve her sınıfa hitap eden güçlü bayi

nan bir dönüşüm sürecine bir süre önce

yapılanmasından geçtiğini belirten Fiat İş

başladık. Temmuz ayı itibari ile bayilerimi-

Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Yeni yapı-

zin dış sinyalizasyonları bitmiş olacak; web

lanmanın 2017 yılında bize getireceği si-

sitemiz de otomobil ve hafif ticari olarak

nerji ile hafif ticari araç pazarında daha da

ayrışarak alanlarına odaklı bir şekilde ye-

büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

niden yapılandırılıyor. Yeni yapılanmanın

Soldan sağa; Fiat İş Birim Direktörü
Altan Aytaç ve Fiat Profesyonel
Pazarlama Müdürü Hasan Erdoğan.

Güçlü bir marka olabilmenin müşteri

2017 yılında bize getireceği sinerji ile ha-

odağı ve her sınıfa hitap eden güçlü bayi

fif ticari araç pazarında daha da büyümeyi

yapılanmasından geçtiğini belirten Fiat İş

hedefliyoruz. Genişleyen ürün gamımız ve

Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Ducato’dan

güçlü bayi teşkilatımız ile Türkiye otomo-

124 Spider’a kadar uzanan geniş ürün ga-

tiv pazarının öncülerinden olmayı sürdüre-

mımızda her ürünün kendi pazarı ve kendi

ceğiz” şeklinde konuştu.

müşteri profiline daha çok odaklanabilmek
için, özellikle binek ve ticari araç ayrışmasını hedefledik. Bu noktada, Fiat Professi-

Aytaç: “Hafif ticari araç
pazarında büyüyoruz”

onal markasını devreye alma konusunda

İlk beş ayda Fiat Professional tarafında

çalışmalarımız başladı. Fiat Professional

toplam satış adetlerinin 38 bini bulduğunu
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HAFİF TİCARİ

‘Fiat Professional’ ile bayilerinin servis yapılanmasını, saha ve satış ekiplerinden, dış
cephesine ve markanın internet sitesine kadar uzanan yelpazede binek araç sınıfından
ayrıştıran Fiat, beklentileri ve ihtiyaçları farklılaşan hafif ticari araç kullanıcılarına daha
profesyonel hizmet vermeyi hedefliyor.
belirten Aytaç, 2017 yılının planladıkları

Doblo’nun ABD pazarında satılan tek Türk

gibi seyreden bir yıl olduğunu vurguladı.

yapımı araç olduğunu belirten Erdoğan,

Doblò ve Fiorino’nun yüzde 40’lık pazar

yüksek tavan, iki farklı aks mesafesi ve ba-

payıyla sınıflarının liderliğini sürdürdüğü-

ğımsız arka süspansiyon gibi sınıfının ilkle-

nü ifade eden Fiat İş Birimi Direktörü Altan

riyle pazarda özel bir yere sahip olduğunu

Aytaç, “Ducato da sınıfında en çok tercih

açıkladı.

edilen modellerden biri. Fullback’i geçen

Geçen yıl pazarda 35. Yılını kutlayan

senenin ikinci yarısında devreye almıştık;

Ducato’nun Türkiye pazarında çok büyük

bu sene de satış performansını artırmaya

başarı kazandığını açıklayan Erdoğan, bu

devam ediyor. Şu anda iki ürünün aldığı

aracın Türkiye’de 3 yıl üst üste sınıfının li-

pazar payı yüzde 9’un üzerinde. Tüm hafif

miştik. Bu yıl yüzde 10 artışla 60 bin adet-

ticari araç modellerimiz toplamında da Ni-

lere ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

san ayı trafik kayıtları bizim bugün 22 ilde

deri olduğunu söyledi.
Geçen yıl yenilenen Fiorino’nun istiap
haddi ve manevra kabiliyetiyle özellikle

hafif ticari araç pazarında lider olduğumu-

Doblo Başarılarıyla

şehir içinde yoğun olarak kullanıldığını

zu gösteriyor. Bu yılsonunda 900 bin adet-

Büyümeye Devam Ediyor

da söyleyen Erdoğan, son olarak eklenen

lik toplam pazar beklentimiz mevcut. Ticari

Daha sonra söz alan Fiat Profesyonel

otomatik vites seçeneğiyle daha da fazla

araçlarda geçen sene ile paralel bir pazar

Pazarlama Müdürü Hasan Erdoğan ise Fiat

ilgi görmesini beklediklerini kaydetti. Er-

bekliyoruz. Pazarın 230 bine yakınının ha-

Professional markası altındaki araçlarla il-

doğan yaklaşık 25 bin adet Fiorino satılan

fif ticari araçlardan oluşacağı görüşünde-

gili detaylara yer verdi. Bugüne kadar 1,7

Türkiye’de 2 bin 500 adetlik otomatik şan-

yiz. Fiat markası olarak ise geçen sene 54

milyon Doblo ürettiklerini ve bunun 450

zımanlı Fiorino satışı beklediklerini de söz-

bin adet hafif ticari araç satışı gerçekleştir-

bin adedinin Türkiye’de satıldığını söyledi.

lerine ekledi.
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TREYLER

Krone’den Türkiye’nin
İhracatına Büyük Katkı
Krone, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından
açıklanan 2016 yılı ilk 1000 ihracatçı firma listesine
otomotiv sektöründe 64’üncü, tüm firmalar arasında ise
602’nci sıradan girdi. Krone, ihracatını geçtiğimiz yıla
göre yüzde 250 oranında arttırdı.

Rıza Akgün
Krone Türkiye CEO’su

ğerli rakiplerini de bu listede üst sıralarda
yer aldığı için tebrik ederek, treyler sektörü adına Türkiye ekonomisine bu denli katkı verebilmiş olan 2 markadan biri oldukları
için kıvanç duyduklarını belirtti. Akgün,
“Sadece 3 senedir Türkiye’den ihracat yapıyoruz. Bu kadar kısa bir sürede bu listede
kendimize yer bulduğumuz için sevinçliyiz.
İç pazardaki konumumuzu her geçen gün
daha iyi bir seviyeye getiriyoruz. Bunun
yanına ihracatta da 2015 yılına göre 2,5 kat
bir artış eklemiş olduğumuz için emeği geçen tüm Krone Türkiye ailesine teşekkür
ediyorum” dedi.
Krone Kullanıcıları
Krone Fabrikasında
Türkiye’de üretim, satış ve satış sonrası yapılanmasıyla dikkat çeken Avrupa’nın
önde gelen treyler üreticilerinden Krone,
kullanıcılarının da görüş ve önerilerini dinliyor. Bu amaçla Krone Türkiye’nin İzmir Tire’deki fabrikasında düzenlenen etkinlikte,
çeşitli filoların garaj amirleri misafir edildi.
Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün’ün ev
sahipliğinde ağırlanan Krone kullanıcıları,
araçlarla ilgili görüş ve önerilerini dile geTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

cat yapmasına karşın 2016 yılında, 2015

tarafından açıklanan 2016 yılı ilk

yılına göre ihracatını yüzde 250 oranında

Krone’nin kullanıcılarının istek ve öne-

tirme fırsatı buldu.

1000 İhracatçı Firma listesinde,

arttırarak bu listeye ilk defa giriş yapan

rilerini önemseyen bir marka olduğunun

otomotiv sektöründe 64’üncü, tüm firma-

Krone, aynı zamanda listedeki 2 treyler

vurgulandığı

lar arasında ise 602’ci sıradan kendine yer

markasından biri olmayı başardı.

Türkiye Teknik ve Kalite Müdürü Alper

buldu. Sadece 3 senedir Türkiye’den ihra-

Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, de-
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etkinlik

boyunca

Krone

Evcimen ve Krone Türkiye Satış Sonrası

TREYLER

Hizmetler Müdürü Mehmet Dinçer katılım-

gelen özellikleri ise; sağlamlıkları,

cılarla ilgilendiler.

uzun ömürlü yapıları ve ikinci el

Katılımcılarla bir araya gelen Krone Tür-

değerleri oldu.

kiye CEO’su Rıza Akgün, “Biz treylerlerimi-

Mayıs ayında gerçekleştirilen bu

zin sağlamlığına ve kalitesine çok güveni-

teslimatlarda; Günaydın Lojistik, 50

yoruz. Aynı zamanda kullanıcı dostu da bir

adet Mega Liner Huckepack; Akkoç

markayız. Bu sebeple son kullanıcılarımızın

Logistics, 4 adet Profi Liner Ultra;

neler istediklerini, neler talep ettiklerini

Aydınlar Nakliyat, 4 adet Profi Li-

de çok önemsiyoruz. Bu görüş ve önerilere

ner; Asaaa Logistics, 2 adet Profi

göre pratik çözümler sunma gayreti için-

Liner; Böcek Nakliyat, 2 adet Profi

deyiz. Filolarımızın garaj amirlerini burada

Liner; Canbey Uluslararası Nakliyat,

ağırlamaktan sonsuz mutluluk duyuyo-

2 adet Mega Liner; Seray Uluslarara-

rinde gerçekleşen teslimat törenine Krone

rum” dedi.

sı Nakliyat, 2 adet Profi Liner ve Akar Nakli-

Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar,

yat da 1 adet Profi Liner teslim aldı.

Krone Türkiye Bölge Satış Yöneticisi Cenk

Krone Teslimatları
Devam Ediyor
Krone, son olarak her biri farklı bölgeler-

Rona ve Çobantur Boltas Filo Direktörü
Çobantur’a 50 Profi Liner

Cumhur Erzurumoğlu katıldı. Krone’nin

Huckepack

uluslararası alanda kendini ispat etmiş bir

de ve farklı sektörlerde taşımacılık yapan

Çobantur Boltas, Krone ile 50 adetlik

marka olduğuna dikkat çeken Erzurumoğ-

lojistik şirketlerine toplamda 67 araç tes-

Profi Liner Huckepack (HP) anlaşması yap-

lu, “Biz Çobantur Boltas olarak filomuzu

limatı gerçekleştirdi. Türk nakliyecisinin

tı. Çobantur Boltas 50 adet Profi Liner HP

oluştururken her zaman bazı kriterlere çok

ihtiyaçlarına bire bir uygun şekilde üretilip

siparişlerinin 25 adetini teslim aldı.

önem verdik. Bunlardan en önemlileri, kali-

teslimatları yapılan treylerlerin en önde

İstanbul’da Çobantur Boltas’ın tesisle-

te ve sağlamlık” dedi.
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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

Gateway to
logistics

15-17 Kasım 2017
İstanbul
www.logitrans.com.tr
Organizasyon EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti.
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

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

Bir TIRSAN şirketidir

