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İÇİNDEKİLER

yazı işleri’nden
28 SCHMITZ CARGOBULL

Schmitz Cargobull’dan  
125’inci Yıla Özel Dev Kutlama

Yeni Dönem,
Yeni Umutlar
Ticari araç satışları bu yıl hayal kırıklığı yaratsa da bu durum herkesin öngördüğü bir geçiş dönemi olduğu için
yeni inovasyonlar, yeni ürünler ve yatırımlar
normal seyrinde ilerliyor. Yeni döneme hazırlanan ve görüş alışverişinde bulunduğumuz
sektör temsilcilerinin çoğu umutlu konuşuyor.
Benzer enerjiyi geçtiğimiz ay takip ettiğimiz,
Moskova’da gerçekleştirilen Rusya Ticari Araç
Fuarı Comtrans’ta da hissettik. Fuara katılan
hem Türk firmaları hem de diğer katılımcılar
grafiklerin yukarı doğru döneceğinden emin.
Türkiye pazarına olan inancın bir diğer
önemli göstergesi ise yabancı firmaların sa-

36 RENAULT TRUCKS

Renault Trucks İzmir ve Denizli
Merkezleri Hizmete Girdi

dece satış amaçlı değil üretim amaçlı olan yatırımlarıdır. Geçtiğimiz ay kuruluşunun 125’inci
yılını Türkiye’de de çeşitli etkinliklerle kutlayan Schmitz Cargobull, ülkemizdeki
yatırımlarını giderek artıyor. Yıldönümleri ve Türkiye hakkında bir açıklama yapan
firmanın Türkiye Genel Müdürü Mile Mishevski uzun yıllar Türkiye pazarını takip
ettikten sonra neden üretim kararı aldıklarını şu cümlelerle açıkladı: “Bu kararı alırken birçok farklı faktör etkili oldu, ancak Türkiye pazarının büyüklüğü, müşterilerden gelen yoğun talepler, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki deneyimi ve kalifiye
çalışan altyapısı belirleyici etkenler oldu.”
Yerel pazarımızdaki durum ne olursa olsun, global firmaların Türkiye’yi bir üretim üssü olarak görmeleri işin ayrı bir sevindirici boyutu.
Umutları güçlendiren bir başka gelişme örneği ise treyler alanında inovatif çalışmalarını hızlandıran Tırsan’da yaşandı. Firma, hızla gelişen intermodal taşımacılık için özel olarak geliştirdiği ‘Kässbohrer Swap Body’ adlı yeni ürününü tanıttı.
Tırsan Ar-Ge merkezi tarafından geliştiren Kässbohrer Swap Body treyler çeşitleri
farklı sektörler için de alternatiflerle sunuluyor. Verimlilik, hız, daha fazla taşıma
kapasitesi özellikler gibi nakliyecilere avantajlar sağlayacak.

48 MERCEDES-BENZ

Akın ÖCAL

Beklenen Pick Up:
Mercedes-Benz X-Serisi
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Güven’den Rusya’ya
50 Metreküplük
Milenium Silobas
Türkiye’nin silobas uzmanı firma-

bir pazarda kendilerine duyulan ilgiden

le zor olanı başarmak ruhumuzda var, bu

larından olan Güven, yurt dışında

ve güvenden gayet memnun olduklarını

ülkenin bayrağını dünyanın her yerinde

ki bayilerine teslimatlarını sür-

açıklayan Güven Genel Müdür Yardımcısı

dalgalandırmak birinci vazifemizdir” şek-

dürüyor. Rusya’daki bayisi için özel olarak

Metin Kirmit, “Yeni tasarımlar ve ürünler-

linde konuştu.

ürettiği 50 metreküp hacimli ve birbirinden bağımsız 3 gözlü Millenium tip yem
silobasını Eylül ayında Rusya’ya sevk eden
firma, özellikle granül ve tahıl nakliyesi yapan firmaların taşıma yüküne çözüm ortağı olmaya devam ediyor.
Standart üretim hacimlerinin dışında
da müşteri taleplerini dikkate alan Güven,
bu tarz özel siparişlerde güçlü AR-GE faaliyetlerini özel tasarımlı araçlarını uluslar
arası piyasaya sunuyor. Rusya gibi dev

Otokar Dijital Dönüşüm
İçin Düğmeye Bastı
Türkiye’nin öncü otomotiv ve

geçiş yapacak.

savunma sanayii şirketi Otokar,

Sakarya Arifiye’de ürettiği yenilikçi araç-

4’üncü sanayi devrimi olarak ad-

larla 60’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçek-

landırılan Endüstri 4.0’a geçiş için çalış-

leştiren, geçtiğimiz yıl teknoloji ihracatına

malara başladı. Türkiye’de sanayileşme

da başlayan Otokar, dijital dönüşüm viz-

ve modernleşme atılımlarının başladığı

yonunu ortaya koyarken odaklanacağı 4

dönemden günümüze Ar-Ge, mühendislik

ana alanı; Müşteriye Dokunan Dijital Ka-

kabiliyeti, deneyimli ve yetkin insan kay-

nallar, Dijitalleşmiş Üretim ve Tedarik Zin-

nağı ile 54 yılda birçok ilke imza atan Oto-

ciri, Analitik Karar & Pazarlama ve Dijital

kar, 15 ayrı proje ile yeni sanayi devrimine

Ürünler & Servisler olarak belirledi. Hayata

geçirmeye karar verilen 15 proje, bu 4 ana
temaya odaklanıyor. Hayata geçirilecek
projelerle Otokar, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini de artıracak.
Belirlenen dijital vizyonun uzun soluklu
ve önemli bir yolculuk olduğunu belirten
Otokar Üretim ve Tedarikten Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Proje Lideri Ali Rıza Alptekin, “Otokar
olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren
kendi teknolojimizi geliştirerek ürünlerimizde yerli ve milli kimlik özelliğini koruyarak, topyekûn mükemmellik felsefesi
ile hareket ediyoruz. Ar-Ge çalışmaları için
gerçekleştirdiğimiz 388 milyon TL’lik yatırımlarla sektörde birçok ilke imza attık.
Uluslararası standartlarda yürüttüğümüz
Ar-Ge çalışmalarıyla ürettiğimiz araçlarımız bugün 5 kıtada 60’ın üzerinde ülkede
kullanılıyor. Otokar’ın ve hizmet verdiğimiz
sektörün geleceği için hayli önemli olan
bu dönüşüm, gelecekte karşılaşacağımız
teknolojilere şimdiden hazır olmamızı sağlayacak” dedi.

6 • Temmuz-Ağustos 2017 • www.kasadergisi.com

ŞİRKETLERDEN

Aspöck İnternet Sitesi Yenilendi
Treyler ve hafif ticari araç aydın-

üreticileri tarafından kullanılmasına bü-

rilerimizin homologasyon için ihtiyaç duy-

latma sistemleri üretici Aspöck,

yük önem verdiklerini sözlerine ekleyen

dukları E belgelerine ulaşmaları çok daha

online hizmetlerini geliştirerek

Aspöck Türkiye yetkilileri

yeni web sitesini hizmete sundu. Şu an

şu açıklamada bulundu-

için İngilizce ve Almanca olarak hizmet ve-

lar: “Müşterilerimiz web

ren uluslar arası sitede ilerleyen dönemde

sitemiz üzerinden kata-

Türkçe dil seçeneğinin de faaliyete geç-

logları, sertifikaları web

mesi bekleniyor.

üzerinden inceleyebilir,

Aspöck’ün yeni web sitesinde ürün, katalog ve sertifikalara ulaşmanın çok daha

dilerlerse

download

edebilirler.

kolay ve daha kapsamlı olacağını belirten

Ürünlerin ister adını,

Aspöck Türkiye yetkilileri özellikle üretici-

ister kodunu yazarak

lerin ihtiyaç duyduğu belge ve sertifikalara

hızla bulabilir ve ince-

ulaşmalarının çok daha rahat olacağını vur-

leyebilirler.

guladılar.
Ürünlerinin Türkiye’nin önde gelen

kolay ve hızlı.”

Ayrıca şifreli portalımız üzerinden müşte-

Nikola Motor ve Bosch’dan Elektrikli
Kamyon Motor Teknolojisi
Elektrifikasyon tahminlerin de öte-

yeni bir güç aktarma mekanizması bulun-

Bosch gelişimi hızlandırmakta ve pazarda

sinde gelişiyor. Nikola Motor Com-

maktadır. İki şirket bu mekanizmayı yeni-

hızlı aşamalar kaydedilmesine destek ol-

pany 2021’de yollardaki treylerli

den tasarladılar. Bosch’un e-Aks uzmanlığı

maktadır” dedi.

çekicilerin yaklaşık iki misli; 1,000

Nikola’nın elektrikli kamyonlarını pazara

Nikola kurucusu ve CEO’su Trevor Milton

beygir gücünde olan (2700 Nm tork) sınıf

sunmada hızlı hareket edip agresif bir yol

ise, “Pazara bugüne kadarki en gelişmiş

8 hidrojenli-elektrikli kamyonları Nikola

izlemesini sağladı.

treylerli çekiciyi sunma hedefimizi iddia-

One ve Nikola Two’yu piyasaya çıkartacak.

Bosch’un Ticari Araçlar Organizasyo-

lı bir şekilde sürdürüyoruz. Güç aktarma

Nikola’nın önceden duyurduğu gibi, bu araç-

nundan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi

mekanizması için bizim takımımızın hızına

ların tamamı “sıfır lokalemisyonlu” olacak.

Dr. Markus Heyn, “Bosch elektromobilite

uyabilecek yenilikçi ve esnek bir iş ortağı-

Nikola kamyonlarının temelinde Bosch

çözümlerinin gelişimini destekliyor. İster

na ihtiyaç vardı. Bosch otomotiv sınıfı do-

ile ortak çalışması sayesinde geliştirdiği

köklü OEM’ler, ister start-up’lar için olsun,

nanım ve yazılımla hızla pazara çıkmamızı
ve vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmemizi
sağladı” diye konuştu.
Bosch’un geliştirdiği e-Aks motor, güç
elektronikleri ve şanzımanın tek bir kompakt ünitede yer aldığı, ölçeklendirilebilir ve
modüler bir platformdur. Bu da onu küçük
otomobillerden hafif kamyonlara, her türlü araç için uygun hale getiriyor. Nikola ile
Bosch bu birikimi kullanarak uzun burunlu
çekicilere yönelik dünyanın ilk dual motorlu
ticari araç e-Aks’ını pazara sunacaklar.
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“Rusya Pazarında
Kalıcı Olmayı Amaçlıyoruz”
Comtrans’a 3. kez katılım gösterdiklerini söyleyen Durmaz, fuar ile ilgili yaptığı
açıklamada, “2018 yılı hedeflerimiz için
oldukça yoğun çalışmalarımız ve çabalarımız var. Rusya pazarında kalıcı olmak
amaçlı güçlü bir kadro kurduk ve kadromuzu oturttuk. Bu yıl daha çok semi treylere

Koluman Rusya’da
Büyümeye Devam Ediyor
Koluman Otomotiv, Comtrans’ta farklı fonksiyonel
özelliklere sahip 2 cargo perdeli treyler, 1 adet
tomruk taşıyıcı ve 1 adet Junjin marka beton pompası
ürünlerini tanıttı.

yönelik çalışmalar yaptık ve Koluman’ın
Rusya pazarındaki uzun vadeli yatırımlarını lanse ettik. Rusya’ya uzun vadeli bakışımız kabul görmüş ki fuarda bunun olumlu
dönüşünü aldık. Comtrans Fuarı’nda farklı
fonksiyonel özelliklere sahip 2 cargo perdeli treyler ve 1 adet tomruk taşıyıcı ve 1
adet Junjin marka beton pompası ürünümüzü tanıttık. Koluman olarak ana stratejimiz Rusya pazarı için her zaman da kaliteli daha yenilikçi daha rekabetçi ürünler
üretmek. Fuarda ayrıca Junjin marka beton pompasını sergiledik. Güçlü hidrolik
sisteme sahip beton pompaları elektronik
sistemli beton pompalarına göre çok daha
dayanıklı ve kullanışlı araçlar. Araçlarımızın en önemli özelliği zamandan ve yakıt-

Rusya’nın en önemli uluslararası

Serdar Durmaz
Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş.
Satış ve Pazarlama Müdürü

tan tasarruf sağlamasıdır” dedi.

fuarı Comtrans’ta ürünlerini sergi-

Yaşanan siyasi krizin Türk yatırımcıla-

ledikleri stantlarında bir araya gel-

rının Rusya’da konumlanmasını olumsuz

diğimiz Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş.

yönde etkilese de Koluman ailesi olarak

Satış ve Pazarlama Müdürü Serdar Durmaz

bu iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği-

sorularımızı cevapladı. Comtrans Moskova

nin soluksuz devam edeceğine başından

2017 Fuarı’nın katılımcı ve ziyaretçi sayısı

beri inandıklarını dile getiren Durmaz

bakımından oldukça memnun edici oldu-

sözlerini şöyle sürdürdü: “Koluman ola-

ğunu belirten Durmaz, Koluman standının

rak bunun bilinciyle Rusya’yı stratejik

büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

pazar olarak nitelendiriyoruz ve yatırım-

Treyler sektöründe her geçen gün

larımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

yenilikçi ürünleri ve gerçekleştirdiği ya-

Rusya pazarına 2011 yılında girme kararı

tırımlarla adından sıkça söz ettiren Kolu-

aldık. O dönemlerden itibaren stratejik

man Otomotiv Endüstri A.Ş. uluslararası

pazar olarak nitelendirdiğimiz Rusya’daki

platformda da iddialı çabasını sürdürüyor.

hedefimiz kalıcı olmaktı. Rusya pazarına

Gerçekleştirdiği yeni fabrika yatırımıyla

uzun vadeli baktığımız için yaşanan eko-

da önümüzdeki dönemde treyler üreti-

nomik ve siyasi krizlere rağmen yatırım-

minde dünyanın sayılı üreticileri arasına

larımıza devam ettik. 2014 yılında Rusya

girmeye hazırlanan firma, Tarsus Yeni-

Tataristan’a yatırım yaptık; şu anda ise

ce’deki 50.000 metrekarelik yeni fabrika

Moskova’da satış ve satış sonrası hizmet-

yatırımı ile sektör adına önemli bir basa-

lerini vermek üzere 28.000 metrekarelik

mak oluşturacak.

bir kompleks satın aldık.”
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Ticari Araç Branda
Üretimine Başlayan Nevpa
Sesam’ın Temsilciliğini Aldı
Yaptığı üretim ve temsilciliğini yürüttüğü global markalarla treyler ve
üstyapı sektörünün ülkemizdeki en
önemli tedarikçilerinden olan Nevpa,
önemli bir yatırımı hayata geçiriyor.

Son dönemde yatırımlarına hız

kilde müşterilerimize A’dan Z’ye hizmet

resi kapalı olmak üzere 6 bin 500 metre-

veren Nevpa iki önemli gelişmeyi

vereceğiz.” dedi.

karelik bir alanda konumlanan fabrikanın

duyurdu. Alman Sesam’la dist-

Branda üretimine Tuzla Organize Sana-

ribütörlük anlaşması imzalayan şirket,

yi Sitesi’nde yeni fabrikada başladıklarını

treyler ve ticari araç brandası üretimine de

duyuran Mehmet Ortaç, 5 bin metreka-

başlıyor.
Nevpa Genel Müdürü Mehmet Ortaç,
yeni yatırımla ilgili olarak yaptığı açık-

Mehmet Ortaç
Nevpa Genel Müdürü

resmi açılışını Ekim ayında yapacaklarını
da kaydetti.
Yatırımla ilgili detay veren Ortaç, “Hedefimizde branda üretiminde otomasyon sistemini kurmak. Türkiye’de branda kumaşı
elde dikiliyor. Şu an Türkiye’de en iyi tesis-

lamada “İki yıldır demonte üstyapılar

te günde ortalama 15-16 branda üretiliyor.

üretiyoruz. Demonte üst yapı kitinde

Bizim yapacağımız yatırımla ayda 850-900

kullanılan menteşe, kapı, kayar baba

adet branda üretilebilecek” dedi. Branda

gibi parçaları ve komponentleri kendi-

üretiminde iç pazarın yanında ihracat pa-

miz üretiyoruz, branda ve kayar çatı sis-

zarlarına yönelik de olacağının altını çizen

temini de dışarıdan tedarik ediyorduk.

Mehmet Ortaç, sektörde büyümenin anah-

İsveçli VBG Grup bünyesindeki Sesam

tarının ihracatta olduğunu vurguladı. Or-

markasının Türkiye distribütörü olduk.

taç, son olarak şunları söyledi: “Yurtiçinde

Bu şekilde kayar çatıda en iyi markalar-

olduğu gibi yurtdışında da müşteri odaklı

dan birinin temsilcisi olduk ve partner

çalışıyoruz. Müşterilerimizin her talebini

mantığıyla çalışmaya başladık ve bunu

değerlendirip kendi içimizde yorumlayarak

kitimize dahil ettik. Üstyapıda sistem

verebileceğimiz en iyi hizmeti dünyanın

Nevpa, kayar çatı ise Sesam olacak şe-

her köşesine taşıyoruz.”

12 • Temmuz-Ağustos 2017 • www.kasadergisi.com

TESLİMAT

Sinnep Lojistik’e Serin’den
5 Adet Galvaniz Tenteli
Sinnep Lojistik firmasına gerçekleştirdiği teslimat törenine Sinnep
Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Sinnep ve Serin Treyler Satış Müdürü Mustafa Heybetli katıldı.
Sıcak daldırma galvaniz teknolojisi, şasinin üzerinde bir kaplamadan ziyade çeliğin
içine nüfuz ediyor. Bu sayede diğer teknolojilere nazaran daha fazla bir koruma ve
paslanmazlık sağlanıyor. Galvaniz teknolojisinin uygulandığı ürünlerde paslanmazlık
en az 10 yıl uzayabiliyor.
Uluslararası

taşımacılık

sektörünün

önde gelen firmaları arasında yer alan Sinnep Lojistik, 5 adet Serin galvaniz tenteli
aracı teslim alarak filosunun gücüne güç
katıyor. Törende söz alan Mustafa Sinnep
“Firmamız uluslararası taşımacılık sektöründe emin adımlarla ilerleyen ve hedeflerine ulaşmak için yatırımlara önem veren bir firmadır. Bu yüzden burada Serin
Treyler ile yapmış olduğumuz iş birliği sayesinde 5 adet galvaniz tenteli araç teslim
aldık“ dedi.
Serin Treyler adına söz alan Mustafa
Heybetli ise “Serin Treyler olarak galvaniz
teknolojisi ile üretmiş olduğumuz tenteli araçlarımızda 10 yıl kadar paslanmazlık
garantisi veriyoruz. Bu da firmaların uzun
ömre sahip araç kullanmaları anlamına geliyor. Bizim için öncelik müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır” dedi.
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Serin Treyler, malzeme ömrünü uzatan sıcak daldırma
galvaniz tekniğinde üretmiş olduğu tenteli treylerlerin
teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor.

Zofunlar Beton’a
8 Adet Tiger Damper
Kırklareli

Zofunlar

özellikleriyle mega projelerin gözdesi

Beton, Serin ile yaptığı işbirliği

merkezli

olan Tiger havuz damperlerde Elektro-

ile 8 adet 24 metreküp Tiger

nik Süspansiyon Sistemi bulunuyor. Din-

Havuz Damper’i teslim alarak filosunu

gil başına düşen yük miktarı, hava yastık

güçlendirmeye devam ediyor.

basıncın kontrolü, günlük servis ve top-

Betonun yapıda güvenilir bir biçimde

lam maliyet kaydı tutulabiliyor. Ayrıca

işlevini yerine getirebilmesi için üretim,

aracın kullanım sonucu hangi şartlarda

taşıma, yerleştirme ve bakım hizmeti ve-

ne zaman nasıl bir durum ile karşılaştığı-

ren Zofunlar Beton, ağır yüklere ve zorlu

nın kaydı da tutulabiliyor. Asfalt dökümü

kullanım alanlarına sahip bir sektörde

sırasında Fnisher ile damper arasında

hizmet verirken, filoda bulunan araçla-

Smartboard sayesinde düz yâda eğimli

rın bu şartlara dayanabilmesi ve isteni-

yol fark etmeksizin basınç değeri girerek

len performansı göstermesi konusunda

damperin frenlemesini sürücüsüz oto-

tercihlerini Serin Tiger Havuz Damper-

matik kontrol etme, dolayısıyla yüzde

lerden yana kullanmayı tercih etti.

yüz uyumlu çalışma olanağı gibi özellik-

Sağlamlığı, hafifliği ve akıllı teknolojik

ler kolayca görüntülenebiliyor.

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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Otokar’dan Arkas Lojistik’e 20 Treyler
Otokar’ın

Sakarya

fabrikasında

düzenlenen teslimat törenine;
Arkas Lojistik Filo Yönetim Türkiye Müdürü İlkay Görentaş ile Ulaştırma
Hizmetleri Türkiye Müdürü Melik Soysal,
Otokar İç Pazar Ticari Araçlar Satış Direk-

Otokar, Arkas Lojistik için
özel olarak ürettiği 20 adet
semi-treyleri Sakarya fabrikasında düzenlenen törenle
teslim etti.

törü Murat Tokatlı, satışı gerçekleştiren

lığına uygun 20 adet semi-treylerlerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Arkas Lojistik Ulaştırma Hizmetleri Türki-

Otokar bayii Büyükkarcı Otomotiv Yönetim

felsefesi ile ürettiği araçlarla müşterileri-

ye Müdürü Melik Soysal ise şunları kaydetti;

Kurulu Başkanı Tümay Büyükkarcı ve fir-

ne özel çözümler sunduğuna dikkat çeken

“Filomuza kattığımız bu ekipmanlar; piyasa-

maların üst düzey yöneticileri katıldı.

Otokar İç Pazar Ticari Araçlar Satış Direktö-

da 13-60 olarak bilinen, alüminyum kapaklı,

Teslimat töreninde yüzde yüz yerli ser-

rü Murat Tokatlı, “Otokar’ın bu başarısının

BPW dingilli semi treylerle kuru yük taşıma-

maye ile Otokar’ın topyekün mükemmellik

altında son 10 yıldır Ar-Ge için gerçekleş-

sında gücümüzü arttırırken; ADR regülas-

tirdiği 388 milyon TL’lik yatırım ve nitelikli

yonuna uygun fren ve elektrik donanımları

insan kaynağı var. Fikri mülkiyet hakları

ile güvenlik standartlarımızı en üst seviyeye

Otokar’a ait olan ürünlerimiz, ihtiyaca uy-

taşımış oluyoruz. Yeni semi-treylerlerimizi;

gun esnek üretim kabiliyetimiz ile nakliye

tek ekipman ile çoklu taşıma tiplerine hitap

ve lojistik sektöründe uluslararası arenada

edebilecek şekilde dizayn ettirdik. Üç aracın

sektörün önde gelen üreticileri arasında

özelliğini tek bir araçta birleştirdik. Üstelik

yer alıyoruz. Arkas Lojistik ile uzun yıllara

yeni aracımız T9 sertifikasına sahip. 12 adet

dayanan bir iş birliğimiz var. Hizmet verdiği

konteyner kilidi ile çift 20’lik, 40’lık ve 30’luk

sektörde öncü bir kuruluş olma vizyonuyla

konteyner taşıyabileceğiz ve rulo sac taşı-

yatırımlarına aralıksız devam eden Arkas

maya uygun havuz özelliğiyle de her tip rulo

Lojistik’e bir kez daha Otokar’ı seçtikleri

sac taşımasını yapabileceğiz. Bu özelliklerle

için teşekkür ediyorum. Çok amaçlı olarak

yeni ekipmanlarımızı hem yurt içi dağıtım

Arkas Lojistik için özel olarak ürettiğimiz,

projeleri hem konteyner taşımacılığı hem de

kuruyük, sac rulo ve konteyner taşımacı-

FTL taşımalarında kullanabileceğiz.”
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Ticari Araç Endüstrisi
Moskova’da Bir Araya Geldi
Dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Rusya’nın başkenti Moskova’da
düzenlenen Comtrans Uluslararası Ticari Araç Fuarı’na dünya devlerinin yanı sıra
bu pazarda paylarını arttırmayı hedefleyen Türk markaları da katıldı.
Rusya ve bölgesinin ticari araç

çok katılımcı firma yetkilisi özellikle yeni yıl

Oto, Engin Işık Otomotiv, Cemka Otomotiv,

sektörünü bir araya getiren Comt-

itibariyle pazarda memnun edici bir ivme

Bekiroğlu Hidrolik, Geçgel Döküm, Kande-

rans Uluslararası Ticari Araç Fuarı

beklediklerini belirtti.

mir Çelik Otomotiv, Kazeloğulları, Kormas,

4-9 Eylül tarihleri arasında Moskova’da

18 ülkeden 200 katılımcıyla gerçekle-

TDI Mühendislik, Teknikel Dorse, Versus

gerçekleşti. Kasa dergisi adına yakından

şen fuarda Türkiye’yi 17 firma temsil etti.

Üst Yapı gibi firmaları son yeniliklerini ser-

takip ettiğimiz fuar, pazarın yatay pozis-

Özellikle Türkiye’den Koluman Otomotiv,

gilediler. 40 bin metrekare alanda gerçek-

yonunu anlatan bir çizgideydi. Ancak bir

Nursan Trailer, Fibrosan, Çelik Conta, Akın

leşen fuarı 15 bin ziyaretçi takip etti.

18 • Temmuz-Ağustos 2017 • www.kasadergisi.com

FUAR

Avrupalı Markalardan
Fuara Büyük İlgi
Euro 6 normlarına geçmeye hazırlanan
Rusya, ticari araç sektöründe gelecek vadeden bir pazar konumunda. KAMAZ, GAZ
Group, AVTOVAZ gibi önemli yerli oyuncuların yanı sıra Scania, МАN, Volvo Trucks,
Renault Trucks, Mercedes-Benz, Ford Sollers, gibi markalar katıldılar.
Diğer taraftan treyler sektöründeki
yerel rekabet de fuar yansıdı. Koluman,
Nursan Treyler gibi Türk firmalarının da
fuarda boy göstererek iddialı olduklarını
gösterdiler. Avrupa treyler pazarının güçlü oyuncuları da geçmiş yıllardaki AvrupaRusya arasında yaşanan gerginliği arkada
bırakarak fuarda geniş alanlarda yerlerini
aldılar. Comtrans’a katılan Schmitz, Krone,
Wielton, LOHR, F.X. Meiller gibi firmalarının
dev Rusya pazarından ay almak için fuara
oldukça aktif olarak katıldıklarını gözlemledik. Isuzu, Hyundai, DAF gibi global markalar da pazardan daha fazla pay alabilmek
için fuara iyi hazırlanmışlardı
Fuarda küresel sistem ve parça tedarikçileri de yerlerini aldılar. Ticari araç ve treyler endüstrisinin büyük tedarikçileri arasında yer alan ZF, Knorr Bremse, SAF Holland,
BPW, Thermo King gibi markalar da Comtrans katılımcıları arasında yer aldılar.
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Tırsan Yeni ‘Swap Body’
Ürünlerini Tanıttı
Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip treyler üreticisi
Tırsan’ın, ürün halkasına eklediği yeni ürünü Kässbohrer
Swap Body, Tırsan’ın ödüllü Ar-Ge merkezinde geliştirildi.

Intermodal ile taşımaların en az maliyetle
daha hızlı, etkin ve sorunsuz yapıldığını
kaydeden Nuhoğlu, “Intermodal taşımacılık ile ticaret hızlanıyor. Yükler farklı taşıma
modları ile tek bir kutu içerisinde dünyayı
dolaşıyor. Son yıllarda intermodal taşımacılık Avrupa’da artmaya başladı. Ülkemizin
firmalarının da bu taşıma şeklinde etkin
olduklarını görmek ülkemiz için gurur, sektörümüz için de umut vericidir. Türkiye’de
yüklenen bir Swap Body Avrupa’nın en kuzeyine karayolu, deniz yolu ve demiryolu ile
kesintisiz şekilde ulaştırılıyor” dedi.
Tırsan olarak 40 yıldır hep lider olduklarını, Avrupa’da ilk 3 treyler üreticisinden biri
olduklarını belirten Nuhoğlu, “Gücümüze,
dostluklarımıza, müşterilerimize, sunduğumuz hizmete ve ekibimize inanıyorum”
diye konuştu. İkinci Ar-Ge merkezinin inşaatına Ekim ayında başlayacaklarını belirten
Nuhoğlu, treyler üretmenin yolunun bu

Tırsan, intermodal taşımalar için

Intermodal taşımacılığın önemli markala-

olduğunu sadece depo açarak, treyler üre-

özel olarak geliştirdiği yeni ürünü

rından Gökbora Uluslararası Nakliyat, TTS

ticisi olunamayacağını söyledi. Uluslararası

Kässbohrer Swap Body’i tanıttı.

Lojistik ve Çoban Tur, sundukları hizmet-

rekabette geri adım atmadığını söyleyen

Tırsan Ar-Ge merkezinde tanıtımı yapılan

lerle nasıl fark yarattıkları ve rekabette

Nuhoğlu, Türk lojistik firmalarının da ya-

Kässbohrer Swap Body ile taşımacılık ma-

öne çıktıklarını anlattılar. Avrupa’da ve-

bancı firmalarla rekabet etmekten korkma-

liyetleri düşerken firmaların rekabet gücü

rimlilik ve çevrecilik özellikleri nedeniyle

ması gerektiğini çünkü yetkinliklerimizin

de artacak. Intermodal taşımacılığına özel

intermodal taşımacılığın teşvik edildiği ve

bulunduğunu belirtti.

olarak geliştirilen treylerler daha düşük

bu taşıma modunun gelecekte daha etkin

navlun değeri, daha hızlı operasyon süresi,

kullanılacağı aktarıldı.

Tırsan Treyler Ürün Yöneticisi Ozan Sinal gerçekleştirilen lansmanda, Avrupa

düşük bakım giderleri ve yüksek ikinci el

Nuhoğlu: “Türkiye’nin

intermodal pazarı ve sektörün hedefleri ile

değeri ile nakliyecilere birçok avantajı aynı

rekabetçiliğini artıracak bir ürün”

ilgili bir sunum yaparken, pazarın gelişme-

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı

sini destekleyen gelişmeler hakkında bilgi

Kässbohrer Swap Body’nin tanıtımı için

Çetin Nuhoğlu da yaptığı konuşmada artan

verdi. Sinal, Avrupa’da intermodal pazarı-

yapılan organizasyonda Avrupa ve Türkiye

uluslararası rekabete dikkat çekerek taşı-

nın her yıl ortalama yüzde 4 büyüdüğünü,

Intermodal Taşımacılığının Geleceği konu-

macılıkta yeni çözümler sunan ve verimlilik-

5 önemli koridorda taşıma miktarının ve

lu bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

lerini artıran firmaların öne çıktığını söyledi.

taşıma tonajlarının arttığını belirtti.

anda sunacak.
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Avrupa’da intermodal pazarının durumu

ölçekli firmaların bu ürünle işlerini gelişti-

luoğlu ise konu ile ilgili olarak şunları ifade

ve geleceği ile ilgili yapılan sunumun ardın-

rebileceklerini düşünüyorum. Ürünün en

etti, “2012 yılında bu işe başladığımızda

dan, intermodal taşımacılığın öncü firma-

önemli özelliği rekabet ve fiyat avanta-

amacımız Halkalı-Duisburg hattına girebil-

larından Çobantur, Gökbora ve TTS Lojistik

jıdır. Bu avantajları müşterilerimize yan-

mekti. Ro-Ro firmalarının Swap Body ve kon-

yöneticileri intermodal taşımacılığın öne-

sıtabiliyoruz. Bu sayede sektörün büyük

teynerleri taşımaya başlamalarının ardından

mi ve Swap Body kullanımı ile gelen mali-

firmalarıyla rekabet edebiliyoruz. Şu anda

Ro-Ro hattına döndük. 2014 yılından bu

yet ve rekabet avantajına vurgu yaptılar.

biz Avrupa’ya odaklandık ama Çin’den

yana bir fiil bütün Avrupa ülkelerine çalışıyo-

Demirel: “Ürünün en önemli

Avrupa’ya tren taşımaları başladı. Türkiye

ruz. Maliyet açısından çok uygun. Türkiye’de

özelliği rekabet ve

bu koridorun tam ortasında yer alıyor. Bu

bu iş gelişir ama demiryolu yatırımlarının hız-

fiyat avantajıdır”

anlamda Türkiye’nin önünün açık olduğunu

lı şekilde yapılması gerekiyor. Avrupa’da de-

TTS Lojistik Genel Müdürü Ferhan De-

düşünüyorum. Swap Body gibi ürünler de

miryolu ağı çok yaygın. Birçok nakliyecimiz

mirel, “Bu ürünün en büyük avantajını

bu gelişimin önünü açacaktır” diye aktardı.

Avrupa’dan Ortadoğu’ya taşımalar gerçek-

özellikle İtalya hattında yaşayacağız. Orta

Çobantur Filo Direktörü Cumhur Erzurum-

leştiriyor. Türkiye, İran’a yönelik iyi bir demiryolu hattı kurarsa Swap Body araçları ile
taşımalar artacaktır. Tabi buradan da daha
Doğu’ya taşımalar yapılabilir” diye belirtti.
Son olarak ise Gökbora Uluslararası Nakliyat Intermodal Sorumlusu Caner Düz, “2 yıldır intermodal taşımaları yapıyoruz. Intermodal bedenimizdeki damar gibi Avrupa’ya
her yerden kan pompalıyor. Swap Body’nin
bize kattığı avantaj maliyet düzeni, navlun
avantajı ve yükleme operasyonlarında kolaylıktır. Çin’in yaptığı Avrupa yönlü tren
yolu taşımaları çok önemli. Intermodal taşımacılığın gelişmesiyle Türkiye olarak biz de
bu pazardan payımızı alacağız” dedi.
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Arkas Lojistik Filosuna
Tırsan SCSX+ Perdeli Maxima Plus
Tırsan Treyler’den 5 adet SCSX+ Perdeli Maxima Plus semitreyleri satın alan Arkas Lojistik, geniş semi-treyler ürün
gamı ile müşterilerinin çeşitli lojistik ihtiyaçlarına çözüm
alternatifleri yaratıyor.

Firmanın aldığı 5 adet araç için

uzun yıllardır devam eden bir işbirliğimiz

dürü Melik Soysal, işinin ehli firmalarla ça-

Tırsan

Fabrikasında

var. Bu işbirliğinin sürmesi konusunda ve

lışmayı tercih ettiklerini belirterek bu alımla

yapılan teslimat törenine, Tırsan

Adapazarı

Tırsan’a duydukları güven için kendilerine

birlikte uluslararası taşımacılıktaki güçlerini

Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu,

teşekkür ediyorum. Aile olarak taşımacılık

artıracaklarını söyledi. Soysal, filoya katılan

Arkas Lojistik Ulaştırma Hizmetleri Türkiye

sektörüne 1969 yılında adım attık ve 1977

yeni araçlarla ilgili de şunları aktardı: “Tır-

Müdürü Melik Soysal ve Daf-Tırsan Satış

yılında Tırsan’ı kurduk. 40 yıldır sektö-

san SCSX+ treylerler 3 metre iç net yük-

Yöneticisi Özgür Ayçiçek katıldı.

rün içindeyiz ve sektörü çok iyi tanıyoruz.

seklik, mekanik çatı kaldırma sistemi, kayar

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nu-

Onun için de sektöre benim kadar yakın,

yan perde ve kayar çatı sistemi ile birlikte,

hoğlu da yaptığı konuşmada, Tırsan’ın son

Tırsan kadar yakın kimse olamaz. Her şey-

çift seviye sürüş sunan özel süspansiyon

dönemde yaptığı ataklara vurgu yaptı ve

den önce de sektörün sorunlarını Tırsan

sistemi, yük emniyet sertifikaları, gelişmiş

sürekli yeni yatırımlar gerçekleştirdiklerini

ekibi kadar kimse bilemez” dedi.

güvenlik donanımları gibi pek çok özelli-

söyledi. “Arkas bizim saygı duyduğumuz

Avrupa’nın en modern ve en yüksek ka-

ği bir arada sunuyor. Farklı çekici tiplerine

bir şirket” diyen Nuhoğlu şöyle konuştu:

pasiteli treyler üretim tesislerinden biri

uygun olarak kullanım sağladığımız Tırsan

“Özellikle intermodal taşımacılıkta yaptık-

olan Tırsan Adapazarı Fabrikasında gerçek-

SCSX+ treylerler bizim için çok büyük avan-

ları çalışmalar ve farklı taşıma tiplerinde

leşen teslimat töreninde konuşan, Arkas

tajlar sağlıyor. Bu sebeplerden ötürü Tırsan

öncü olmaları hep dikkatimizi çekti. Çok

Lojistik Ulaştırma Hizmetleri Türkiye Mü-

ilk tercihimiz oldu.” açıklamasında bulundu.
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Borusan Lojistik
Tırsan’dan 105 Adet
Araç Teslim Aldı
6 Eylül’de gerçekleşen törende,

geçmişten bugüne gelen yakın ilişkilerinin

araçlar Tırsan Yönetim Kurulu

bulunduğunu aktardı.

Başkanı Çetin Nuhoğlu tarafından
Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim

Nuhoğlu: “Avrupalı nakliyecilere

Borusan Lojistik ve Tırsan’ın
endüstriyel işbirlikleri
çerçevesinde geliştirdikleri
80’i Tırsan T.SCS M Perdeli
Mega treyler, 25 adedi
Talson Tekstil Taşıyıcı
Mega’dan oluşan toplam
105 aracı düzenlenen bir
törenle teslim aldı.

örnek olacak bir araç ürettik”

Dölen’e teslim edildi. Toplantıda Borusan

Askılı taşımacılık için verilen araçların

de buraya çalışan müşterilerimize daha kali-

Lojistik Uluslararası Taşımacılıktan Sorum-

Avrupa’da çalışacağını ve Avrupalı nakliye-

teli hizmet vermek ve onların verimliliklerini

lu Genel Müdür Yardımcısı Okyay Öztuğran

cilerin örnek alacağı bir araç olduğunu söy-

artırmak için Tırsan ile yatırım yaptık. Bera-

ve Uluslararası Taşımacılık Bölümü Ope-

leyen Nuhoğlu, şu bilgileri verdi: “Bu araç-

ber geliştirdiğimiz 105 ürünü teslim aldık.

rasyonlar Grup Müdürü Volkan Yıldırım da

larımızda ön dingil kaldırması bulunuyor.

Ayrıca Borusan Lojistik olarak 2 yıl içinde

katıldılar.

Bu çok zor bir iştir ve Ar-Ge’miz ile yoğun

600 adetlik aracı filomuza katacağız” dedi.

Teslimat öncesi yapılan basın toplan-

bir çalışma neticesinde bunu yaptık. Bu

Borusan Lojistik Uluslararası Taşıma-

tısında konuşan Tırsan Yönetim Kurulu

sayede araçlarda verimliliği artıran dingil

cılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı-

Başkanı Çetin Nuhoğlu, Borusan Lojistik’in

kaldırma modeline geçtik.

sı Okyay Öztuğran ise alınan 105 adetlik

herkes tarafından bilinen bir marka oldu-

Borusan Filosuna

ürünle hemen operasyonlara başlayacak-

ğunu ve Tırsan olarak, Borusan Lojistik ile

600 Araç Daha Girecek

larını söyledi. Intermodal taşımacılık için

Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim

ciddi bir alt yapı oluşturacaklarının bilgisini

Dölen ise yaptığı konuşmada fayda sağla-

veren Öztuğran “Bu araçlarımızı intermo-

mak ve fark yaratmaya odaklanmış bir firma

dal taşımalarda kullanacağız. İtalya-Tri-

olduklarının altını çizdi. Yaptıkları yatırımla-

este üzerinden Almanya yönlü giden bir

rın da bu amaçla gerçekleştirildiğini söyle-

hat oluşturuyoruz. Ayrıca konsolidasyon

yen Dölen, “Müşterilerimizin maliyetlerini

merkezi oluşturma çalışmalarımız da var.

düşürecek her türlü yatırımı yapıyoruz.

Almanya’da yükleri konsolide edip hem

Türkiye’nin ihracatı ağırlıklı olarak Avrupa

parsiyel hem full truck taşımalarda söz sa-

ve özellikle Almanya’ya gerçekleşiyor. Biz

hibi olacağız.” diye konuştu.
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Ford Otosan Destekli JMC HT
Kamyonlar Çin Yollarına Çıkıyor
55 yılı aşkın tecrübesi ile İnönü
tesisinde Türk tasarımı ve mühendislik çalışmalarıyla kamyon
ve motor üretimi gerçekleştiren Ford
Otosan’ın tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu Ecotorq motorlu kamyonlar, Jiangling Motors Corporation (JMC) markası
altında Çin’de yollara çıkmaya hazırlanıyor.
Ford Otosan’ın JMC ile imzaladığı motor
teknolojisi, kamyon şasi, kabin üretim lisans anlaşmalarının ardından Çin yollarına
çıkmaya hazırlanan JMC HT, a’dan z’ye Türk
mühendislerin destekleri ile üretiliyor.
Ford Otosan’ın Türkiye’den Çin’e yaptığı
teknoloji ve mühendislik ihracatıyla geliştirilen ilk kamyon modeli olan “JMC HT” otomotiv sanayi ve kamyon üretiminde yeni
bir iş modeline öncülük ediyor. Yapılan anlaşma doğrultusunda Ford Otosan teknolojili, Türk mühendisliğinin ürünü Ecotorq
motorlu kamyonlar yine Türk mühendislerinin desteğiyle JMC markası altında Ekim
2017 itibarıyla seri üretime geçecek ve Çin
yollarında olacak.
Çinli Jiangling Motors Corporation Limited Şirketi ve bu şirketin iştiraki JMC Heavy
Duty Vehicle Co. Limited Şirketi ile imzalanan teknoloji lisans anlaşması doğrultusunda Ford Otosan ilk olarak, 2013 yılında fikri
mülkiyet haklarına sahip olduğu Ecotorq
motorlarının, JMC markalı araçlarda kullanılmak üzere Çin’de üretilmesine izin vermişti. Ardından, şasi, kabin ve parçalarının
tasarımı, üretimi ve satış sonrası hizmetleri
ile ilgili ürün teknolojisi ve know-how aktarımını öngören lisans anlaşması yapılmış,
araç geliştirme programına geçilmesiyle
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Ford Otosan’ın Çinli Jiangling Motors Corporation (JMC) Limited Şirketi ile
imzaladığı motor teknolojisi, şasi ve kabin üretim lisans anlaşmalarının
ardından JMC markası altında üretimine başlanan, Türk mühendislerinin emeği
bulunan ilk “JMC HT” model kamyonlar Çin’de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

de süreç tamamlanmış-

ilk lisans anlaşması niteliğinde. Dolayısıyla

Otosan tarafından sağlanırken, araç geliş-

tı. Yüzde yüz Ford

Ecotorq motorlu kamyonlar, sürdürülebilir

tirme programı kapsamında sayıları binleri

Otosan mühen-

büyümemiz için stratejik bir ürün olarak

bulan dokümanlar program çerçevesinde

disliğine sahip

önemini koruyor ve Ford Otosan’ın ağır

Çinli profesyonellere anlatıldı. Araç proto-

Ecotorq

ticari araç segmentinde dünyaya açılan

tiplerinin üretiminin zamanında yapılması

motorlar-

kapısı rolünü üstleniyor. Bugün, Ford Oto-

için fazla mesai yapılırken, disiplinli bir mü-

JMC

la üretimi

san olarak Avrupa’daki en önemli ticari araç

hendis kadrosu da oluşturuldu. 2016’nın Ni-

başlayan

üreticisiyiz. Hem araç hem de motor konu-

san ayında imzalanan Mühendislik Hizmet

k a m y o n l a r,

sunda tasarım ve mühendislik çalışmaları-

Anlaşması (ESA) kapsamında Ford Otosan

markası ile satı-

nı gerçekleştiren Ford’un en büyük 3 Ar-Ge

Ürün Geliştirme Departmanı, programın en

merkezinden biriyiz. Ford Otosan olarak,

başından itibaren yönetimini üstlendi ve

sadece Türkiye’ye değil, Avrupa ve Kuzey

hedeflere ulaşılmasında büyük rol oynadı.

şa sunuluyor olacak.
Yenigün: “Türkiye’de

Amerika dahil potansiyel ihracat pazarla-

Ford Otosan ürün geliştirme ekiple-

bu büyüklükte gerçekleştirilen

rının tamamına rekabetçi ürünler sunabil-

ri projeye mühendislik desteği verirken,

ilk lisans anlaşması niteliğinde”

mek için tüm mühendislik gücüyle, ileri ve

Ford Otosan’ın Türkiye ve global pazarlar-

JMC markası altında Çin’de de üretilerek,

yeni teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Ford

da edindiği satış, satış sonrası ve pazarla-

yollara çıkmaya hazırlanan Ecotorq motor-

Otosan’ın global arenadaki yeri ve global

ma konularında ki bilgi ve becerilerin, ağır

lu JMC HT kamyonların tüm mühendislik

mühendislik gücü ile Türkiye ekonomisine

vasıta pazarına ilk defa girecek olan JMC

sorumluluğunun Ford Otosan’a ait olduğu-

ve otomotiv sektörüne katma değer sağla-

firmasına, yüzde yüz başarıya ulaşmasını

nu vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü

maktan gurur duyuyoruz.”

sağlamak amacıyla, ayrı bir uzman ekip de

Haydar Yenigün, şunları söyledi:
“Bugün dünyanın en büyük kamyon pazarı Çin’de ve fikri mülkiyet haklarına sahip

görev alıyor. Ürünlerin Çin pazarı için yeni12 Kişilik Türk Ekip

den yapılandırılması, özelliklerinin pazar

Çin’de Çalışıyor

ihtiyaçlarına göre belirlenmesi, satış ve

olduğumuz, Ecotorq motorlu JMC HT kam-

Çinli JMC markasının ilk kez ağır ticari araç

satış sonrası ekiplerinin hazırlanması için

yonlar burada yollara çıkmaya hazırlanıyor.

geliştirmesi sebebiyle aracın tüm mühen-

yaklaşık 2,5 yıldır Çin’de yerleşik olarak ça-

Nisan ayında Şanghay’da yapılan Autos-

dislik standart ve gereklilikleri Ford ve Ford

lışan Türk ekibin büyük emeği bulunuyor.

how fuarında JMC tarafından ‘hero - kahraman’ sıfatıyla tanıtılan ve dikkatleri üzerine
çeken kamyonumuz, 2017 yılının son aylarında pazara sunuluyor olacak. Türkiye’de
lisanslanan Ecotorq motorlarının ve mühendislerimizin emeğiyle üretilen kamyonlarımızın dünya çapındaki bu başarısı,
Ford Otosan ve Türkiye otomotiv sektörü
adına önemli bir dönüm noktasıdır. JMC
ile gerçekleştirdiğimiz lisans anlaşması,
Türkiye’de bu büyüklükte gerçekleştirilen
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Schmitz Cargobull’dan
125’inci Yıla Özel Dev Kutlama
Dünyanın en büyük treyler üreticisi olan Schmitz
Cargobull, kuruluşunun 125’inci yılını markanın ilk
doğduğu yer olan Altenberge’de tedarikçileri ve
müşterileriyle birlikte kutladı.

1892 yılında nalbant Heinrich
Schmitz

CSO’su Boris Billich ise S.KO COOL frigorifik

Almanya

nuşan Schmitz Cargobull CEO’su Andreas

treylerin Rusya’da Yılın Treyleri seçildiğini

Altenberge’de kurulan şirket, Ey-

Schmitz, şirketin tarihçesini anlattı. And-

söyleyerek konuşmasına başladı. Boris Bil-

lül ayında 125. Yılını müşterileri, tedarikçi-

reas Schmitz, yaptığı konuşmada Türki-

lich, Schmitz Cargobull’un 125’inci kuruluş

leriyle ve basınla birlikte kutladı. Kasa Üst-

ye’deki yatırımdan da bahsederek bu fab-

yılına özel müşterileri için özel avantajlı

yapı dergisi olarak katıldığımız kutlamalara

rikada frigorifik ve tenteli treyler üretimin

paketleri

Türkiye’den de müşteriler katılırken, mar-

halihazırda devam ettiğini ve Ekim ayında

sunduklarını kaydetti.

kanın gelecek dönemdeki vizyonuna dair

resmi açılışın yapılacağını da duyurdu.

ipuçları da verildi.

tarafından

Düzenlenen basın konferansında ko-

Daha sonra söz alan Schmitz Cargobull
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müşterilerine

Schmitz Cargobull’un Tarihçesi
Nalbantlık ve tamircilikle başlayan şir-
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ketin faaliyetleri tarım aletleri ve demir-

ken 50 ve 60’lı yıllarda farklı patentlerin

cilikle devam ederken 1920’li yıllarda yük

de etkisiyle Almanya çapında isim yap-

taşımacılığının ekonomiye motorize bir

tılar. 1961 yılında şirket, 300 çalışanıyla

şekilde dahil olmasıyla araç üretimi de

birlikte 300 aracın üretimine ve 10 milyon

başladı. 1932’de Heinrich Schmitz, Masc-

Alman Markı ciroya ulaştı. 1967’de Berlin

hinen- und Fahrzeugbau ismini alan şir-

1969 yılında Vreden fabrikalarını açan

ketin o dönem 75 çalışanı bulunuyordu.

Schmitz’de üçüncü nesil Dr Heinz Schmitz

1943 yılında kurucunun iki büyük oğlu

and Peter Schmitz’le birlikte 1970’lerde

Josef and August Schmitz şirketi devralır-

işbasına geldi ve aynı yıllarda proje işleriyle Libya’dan Irak’a kadar petrol üreten
ülkelerde tahmin edilemeyen bir başarı sağladı. 1970 ve 1992 yılları arasında
marka Almanya’nın en büyük treyler üretici olurken 1986’da çalışan sayısı 1000’e
1992’de ise 2 bine ulaştı.
Petrol üreten ülkelerdeki proje işlerinin durması, Almanya’nın birleşmesi ve
Avrupa’nın 1993 yılında tek bir Pazar haline dönüşmesiyle treyler pazarı kökten
bir değişim geçirirken markanın üst yö-

Andreas Schmitz
Schmitz Cargobull CEO’su
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başkanlık ederken 2016 yılında Andreas
Schmitz, kurucu ailenin üyesi başkanlığı
devraldı ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle
birlikte şirketin dijitalleşme ve küreselleşme yolundaki 2025 stratejisini tanıttı.
Kuruluşundan

itibaren

Almanya’da

6, İspanya, Litvanya, Rusya, Çin ve şimdi de Türkiye olmak fabrikaya sahip olan
Schmitz Cargobull, 2016/17 iş yılında 57
bin araç üretimine ve 2 milyar Euro’nun
üzerinde ciroya ulaştı.
Elektrikli Treylere
Adım Atılıyor
netimi radikal bir kararla 1994 yılında Ge-

şirket ismi Schmitz Cargobull AG olarak de-

Daha sonra söz alan DR. Berd Meurer ise

nesis projesini hayata geçirdi ve sadece

ğişirken hisseler Peter Schmitz, Dr Heinz

taşımacılık sektörünün ve dolayısıyla ken-

platform treyler, tenteli, kapalı kasa ve

Schmitz ve Bernd Hoffmann aileleri ara-

di önlerindeki dijitalleşme, küreselleşme,

damper ve konteyner şasileri üretmeye

sında eşit olarak dağıtıldı.

sürdürülebilirlik ve otomasyon gibi müca-

başladı. Süreç odaklı üretimle her bir araç

1999-2003

yılları

arasında

Peter

dele alanlarına dikkat çekerek devam eden

için üretim5 haftadan 5 güne ve üretim sa-

Schmitz şirkete başkanlık ederken daha

atleri 190’dan 35’e çekildi. Bu konsept işe

sonra Bernd Hoffmann 2008 yılına kadar

Bu çalışmalar arasında yer alan Trans-

yaradı ve 1998/99 iş yılında üretilen araç

başkanlık yaptı. Daha sonra uzun süreli yö-

formers projesi ile ilgili de konuşan Me-

sayısı 17 bine ulaştı. 1998 yılının sonunda

netici Ulrich Schümer Schmitz Cargobull’a

urer, 3 uyarlanabilir treyler modifikasyo-

projeler hakkında bilgi verdi.

nuyla karbondioksit salınımını yüzde 25
oranında düşürülebilmesine odaklandıklarını açıkladı. Bu proje için ağır ticari araç
üreticilerinden, sistem tedarikçilerine ve

Rakamlarla Schmitz Cargobull
Ciro:....................................... Yaklaşık 2 milyar Euro
Maddi Varlıklardaki Yat.:..... Yaklaşık 48 milyon euro
Üretilen Araç:....................... Yaklaşık 57,000 ünite
(Yüzde 16 artış geçen seneye göre)
İstihdam:............................... Yaklaşık 5,700 kişi
Hisse Kotası:........................ Yüzde 54
Taşıma Soğutucu Ünite:..... İş yılında yaklaşık 1,600 ünite
Toplamda 4,600 ünite
Üretilen Treyler Aksı:.......... Yaklaşık 1,000,000 adet
Actif Telematik Sistemler: Yaklaşık 30,000 ünite

son kullanıcılara kadar çok taraflı bir çalışma yürüten Schmitz projeksiyonlarında 2030 yılında treylerin genel yapısının
ve nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.
Ancak yine de sistem maliyetlerinin çok
yüksek olması, ağırlık sorunları ve gibi
çok önemli sorunlar bulunuyor. Schmitz
yöneticileri bu gibi teknik meselelerin
yanı sıra yasal düzenlemelerle ilgili sorunlardan bahsediyorlar.
Treylerin an arkadaki aksına yerleştirilen elektrikli motor sayesinde ve entegre frenden enerji üreten fren sistemiyle
çekiciyi destekleyen bu sistemin yanı sıra
özel aerodinamik yapısıyla da dikkat çeken
Transformers Projesinin örnek treyleri de
fabrikada sergilendi. Aerodinamiğin toplam karbondioksit salınımın düşürülmesindeki payının yüzde 9 olduğunun ve araçta
kullanılan hareket edebilen çatının ise sadece yüzde 4 oranında katkı sağladığı ifade edildi.
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“Türkiye Pazarını
Çok Önemsiyoruz”
125. yılını kutlayan Schmitz Cargobull’un
Türkiye Genel Müdürü Mile Mishevski, yıldönümü kutlaması sebebiyle bir açıklama
yaptı. Başarılarla dolu 125 yıllık tarihinde
Schmitz Cargobull’un her zaman yenilikçi
ve sektörüne yön veren anlayış içinde olduğuna dikkat çeken Mile Mishevski, 125
yıldır kesintisiz sadece treyler üretimi yaptıklarını ve en büyük avantajlarının, bu geçen 125 yılda biriktirdikleri tecrübe ve bilgi
birikimimi olduğunun altını çizdi.
Bu tecrübe ve bilgi birikimini de müşteri
odaklı anlayış içinde teknolojik inovasyonlarla sürekli geliştirdiklerini anlatan Mile
Mishevski şöyle devam etti: “Tabii ki bunu
gerçekleştirirken de kalitemizi her zaman
en üst düzeyde tutuyor ve buna çok önem
veriyoruz. Ürünün yanında satış sonrası
verdiğimiz hizmetlerin kapsama alanı da
önemli derecede fark ve katma değer yaratıyor. Kendi filolarımızı takip edebildiğimiz
patentli ürünümüz olan Schmitz Cargobull

Seray Nakliyat Filosuna 4 Adet
Schmitz Cargobull Mega Varios

Telematics, finansal destekler, 2.el araç
yönetimi ve daha farklı çözümleriyle sek-

40 yıldır nakliye faaliyetlerini

mada şunları söyledi: “Schmitz Avrupa’da

törün ve müşterinin ihtiyacı olabilecek her

sürdüren İstanbul merkezli Se-

ve Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gös-

şeyle farkımızı ortaya koyuyoruz. Böyle-

ray Uluslararası Nakliyat son ya-

teren, sektörün öncüsü bir firma. Fakat

likle de yaşam boyu maliyetleri azaltan bir

tırımında 4 adet Schmitz Cargobull Mega

son bir senede Türkiye’de yaptığımız ya-

yaklaşımla müşterilerimize hizmet ve ürün

Varios ile filosunu güçlendirdi. Seray

tırım ve bunun doğal getirisi müşterileri-

sunuyoruz.

Uluslararası Nakliyat tesislerinde ger-

mizin yüksek beklentisi ve ilgisi ile birlik-

Türkiye’ye karşı ilgimiz yıllar öncesine

çekleşen teslimat törenine firma sahibi

te hızlı bir şekilde büyüyor. Sonuç olarak

dayanıyor ve bu süreç sonunda satış orga-

Doğan Bayındır ile Schmitz Cargobull adı-

ürüne artan talep de büyüyor. Amacımız

nizasyonunun yanında üretimi de entegre

na Satış Müdürü Kaan Kayral ve Türkiye

her zaman olduğu gibi bu ilgiyi ve talebi

etme kararı aldık. Bu kararı alırken birçok

Satış Müdürü Nihat Ö. Ayhan katıldılar.

layıkıyla cevaplayıp, bilinen Schmitz kali-

farklı faktör etkili oldu, ancak Türkiye pa-

40 adetlik filosunun neredeyse yarısı

tesini yeni sürprizlerle kullanıcılarımızın

zarının büyüklüğü, müşterilerden gelen

Schmitz’den oluşan Doğan Bayındır tö-

beğenisine sunmaktır. İş ortağımıza yeni

yoğun talepler, Türkiye’nin otomotiv sek-

rende yaptığı konuşmada: “Farklı yüklere

treylerlerinin hayırlı olmasını diliyoruz.“

töründeki deneyimi ve kalifiye çalışan alt-

farklı çözümler sunan Varios treylerler ile

yapısı belirleyici etkenler oldu.

müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet

Schmitz Cargobull olarak Türkiye pa-

sunuyoruz. Schmitz Cargobull’un 6 yıl /

zarında iddialı olmak istiyoruz ancak fi-

1 milyon km garanti imkanı sunan yürü-

yat odaklı olarak pazara girmeyeceğiz.

yüş takımı sayesinde en zorlu yol koşul-

Aracımızın müşterilere ne tür katkılar

larında bile gözümüz arkada kalmıyor.

sağladığı bizim için daha önemlidir. Hep

Dolayısıyla biz de yeni yatırımlarımızda

belirttiğimiz üzere buraya kalitemizle

Schmitz’i tercih ediyoruz.” dedi.

geliyoruz ve kalitemizle ön plana çıkacağımıza inanıyoruz.”

Schmitz Cargobull Türkiye Satış Müdürü Nihat Ö. Ayhan törende yaptığı konuş-
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Iveco İnşaat ve Ağır Hizmet
Araçlarını Madende Tanıttı
İstanbul’da Anadolu yakasında
bulunan bir maden ocağında düzenlenen etkinlikte Iveco Türkiye
yetkilileri ürünler hakkında detaylı açıklamalarda bulundular. Iveco’nun off road
segmentinin güçlü modeli Trakker, Iveco
markasının ağır görev aracı Astra ile tanıtımda yer bulurken etkinlikte ayrıca 1 adet

Iveco Türkiye, İstanbul’da
madende gerçekleştirdiği
etkinlikte inşaat ve ağır
hizmet uygulamalarına
yönelik ürettiği kamyon ve
çekicileri sergiledi.

çift kabin Daily 4x4 de sergilendi.

SCR sistemine sahip olmaları ve dolayısı ile
özellikle düşük devir ile kullanılan misyonlarda sık sık gerekli olan aktif rejenerasyon
yolu ile DPF filtresi temizliğine gerek duymamaları olduğu ifade edildi.
Iveco Trakker
Trakker serisinde bulunan araçlar farklı yüklerin ve farklı çalışma ortamlarının
gereklerine uygun seçeneklere sahip. Se-

Iveco Türkiye adına etkinlikte açıklama

ride 4x2, 4x4, 6x4 ve 6x6 dingil düzenli

yapan markanın Pazarlamadan Sorumlu

madenlerde sorunsuz bir şekilde görev

kamyonlar ve yine bu düzendeki çekiciler

Genel Müdür Yardımcısı Tansu Giz şunları

yapıyor. Damper ve mikser misyonları için

ile 8x4, 8x8 dingil düzenli kamyonlar bu-

söyledi: “Iveco 3,5 ton segmentinden ağır

konumlandırdığımız aracımız ise Trakker.

lunuyor.

vasıtaya kadar çok geniş bir ürün gamına

Trakker 8x4 500 hp’leri damper ve Trak-

Trakker serisi araçlar 10 mm’ye kadar

sahip bir marka. Iveco markasını diğer bir

ker 8x4 410 hp’leri mikser misyonları için

çıkan şasi kalınlıkları ile Türkiye şartlarının

çok markadan ayıran önemli özelliklerden

sunuyoruz. Şu anda Türkiye’de off road

gerektirdiği yüksek dayanıklılık taleplerini

biri de sadece ticari araç üreten bir marka

görevlerde kullanılan yaklaşık 500 ader

karşılayarak, inşaat, hazır beton ve agrega

olması. Rekabet ettiği her segmentde id-

Trakker kamyon var. Satış sonrası servis

sektörlerine yönelik sunuluyor. Bu araçlar

dialı, off-road, inşaat segmenti de iddialı

ağımız yaygın, yedek parça bulunabilirliği-

bahsi geçen sektörlerde çok uzun yıllardır

olduğumuz segmentler. Off road serimiz-

miz çok yüksek.”

hizmet verirken sağlamlığıyla tanınıyor.

de 4x2’den 8x8’e kadar her misyona göre

Trakker 8x4 damper, Trakker 8x4 mik-

ürünümüz var. En ağır görev aracımız Ast-

ser, Astra 8x4 damper versiyonlarının ta-

ra. Astra’yı dünyanın en zor coğrafyaların-

nıtıldığı etkinlikte Iveco ağır görev araçla-

da en ağır koşullarda çalışırken görebilirsi-

rının en önemli üstünlüğünün

niz. Türkiye’de Astra’lar daha çok maden

sadece

ocaklarında kullanılıyor. Türkiye’de
şu anda yaklaşık 140
adet

Astra
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pompası,

vinç

ya
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En Zorlu Koşullar İçin Astra

da damper gibi çeşitli görevler için, ülke-

manda sürücü hatalarından kaynaklanan

mizdeki şartlara ve taleplere uygun olarak

motor, şanzıman ve diğer aktarma organı

Kamyon Şase (HD 9 serisi), rijit kaya kam-

“misyona özel versiyonlar” halinde konfi-

hasarlarının da önüne geçiyor. Tiptronic

yonu (RD Serisi), belden kırmalı kaya kam-

gure ediliyor.

kullanımda manevra ve off-road modla-

yonu (ADT Serisi) ve ağır nakliye çekicileri

Araçlar isteğe bağlı olarak yataklı veya

rına sahip.Yokuş Kalkış desteği (Hill Hol-

bulunan ASTRA, HD 9 kamyon şase ürün

yataksız, alçak veya yüksek kabin seçe-

der), damper versiyonlarda retarder gibi

gamında (Euro 6 Egzoz Emisyon Normunda

nekleriyle sunuluyor. Parabolik, yığma ya

fonksiyonel özellikler de yine standart

şu an itibariyle 6x4, 8x4 ve 8x6 konfiguras-

da havalı süspansiyon seçenekleri misyo-

donanımda yer alıyor.

yonlarını üretiyor) kendi sınıfında rakipsiz

Cursor 13, 410HP ve 500 HP güçlü mo-

şase yapısı (202.00 NM Şase Burulma Di-

Rakiplerine göre düşük dönüş çapı su-

torlar ile donatılan Trakkerlar’da motor

renci), yüksek motor gücü (Iveco tarafından

nan Trakker özellikle Trakker, dar alanlar-

freni 464 kW 2400 d/d güce sahip olup

da kullanılan Cursor motorlar ve 500 ve 560

da, zaman zaman çok zorlu pozisyonlarda

Trakker’lar sınıfında en güçlü motor freni-

HP seçenekleri), müşteri ihtiyaçlarına göre

manevra yapmak zorunda kalan bu sürü-

ne sahip.

şekillendirilebilen çok geniş yelpazede-

na uygun olarak seçilebiliyor.

cülere yüksek manevra kabiliyeti sunu-

Şantiye şartları için tam çelik tampon,

ki ağır hizmet tipi versiyon seçenekleri ile

yor. Araçlarda Eurotronic şanzıman stan-

far koruma standard olarak sunulurkenr.

dikkat çekiyor. En ağır görevler için seramik

dart olarak sunuluyor. Yüke ve yola göre

Trakker’larda ayrıca ön güneşlik de stan-

debriyaj opsiyon olarak sunuluyor.

uygun vites seçeneğini otomatik olarak

dard donanım arasında yer alıyor. Yeni

Astra’lar farklı üst yapı uygulamaları

seçerek hem yakıt hem de baskı balata

Trakker’larda üst yapı uygulamaları için

için 4 farklı yüksek torklu PTO’lara sahip.

masraflarını düşüren Eurotronic şanzı-

daha çok fonksiyona ve esnekliğe sahip

Kabinde karartmalı elektrikli kapı camla-

man, sunduğu konforun yanı sıra aynı za-

ara modul( expansion module) kullanılıyor.

rı mevcut olup, kapı panelleri yıkanabilir
ve ateşe dayanıklı malzemeden üretilmiş.
Kabin içini temizleme amaçlı hava bağlantı
çıkışları bulunuyor.
Astra, yüksek teknik taşıma kapasitesi
sunması, yıllardır Türkiye pazarında var
olan Iveco ile büyük oranda parça uyumluluğu, Euro 6 egzoz emisyon normunda
EGR’siz (aktif rejenerasyon prosesine ihtiyaç duymayan), sadece SCR sistemi ile
çalışan motor yapısı gibi üstün özellikleri
ile, 2016 yılından itibaren Iveco Arac San
ve Ticaret A.Ş. çatısı altında satış ve satış
sonrası hizmetleri ile sunuluyor.
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Yeni Transit Custom Ford’un
Hafif Ticarideki Pozisyonunu
Sağlamlaştıracak
Ford, tamamen yeni iç mekan ve geliştirilmiş verimlilik sunan 1 tonluk yeni hafif
ticarisi Transit Custom ve Tourneo Custom modellerini tanıtırken ürünlerin 2018
yılının başından itibaren piyasaya sunulmaya hazır hale geleceğini açıkladı.
Frankfurt’ta düzenlenen ve Ulus-

araçlarda Avrupa liderliğine taşıyan önemli

nu da dahil olmak üzere önemli özellikleri

lar arası Yılın ticari Aracı jüri üye-

modellerden biri olan Transit Custom, mar-

sunmak üzere yeniden tasarlandı.

lerinin katıldığı organizasyonda

kayı 2015 yılında yüzde 12.6 pazar payına

2017’nin son aylarında sipariş için hazır

ulaştırdı.

Ö tarafta yeni sportif üç çubuklu Transit
ızgara yerleştirilen Ford’un bir tonluk hafif

olacak yeni Transit Custom’ın 2018 yılının

2015’te elde edilen liderliğin ardından

ticari aracı sürücüye ideal mobil ofis ortamı

başından itibaren müşterilere teslim edil-

2016’de Ecoblue ve Selectshift’i tanıtan

sağlarken, gelişmiş konfor ve ergonomi ve

mesi planlanıyor.

Ford, otomatik şanzımanda kısa zaman-

kolay kullanım özellikleriyle ve SYNC 3 ve

Türkiye’de Kocaeli Ford Otosan tesisle-

da yüzde 13’ü geçen satış oranına ulaştı.

MyFord Dock seçenekleri ile de kolay bağ-

rinde üretilerek Ford markasını hafif ticari

Ford’un kendi teknolojisi olan tork konver-

lanabilirlik sunuyor.

törlü 6 ileri vitese sahip şanzıman gelecek

Daha cesur ve profesyonel bir yeni ön

dönemde markanın elini daha da kuvvet-

uç tasarımı yapan Ford’un bir tonluk ara-

lendirecek. olan 2017 yılında ise araç kulla-

cı, sürücülere sınıfının en iyisi istifleme,

nılan 2 bin 200 parçaya ulaşan değişiklikle

gelişmiş konfor ve ergonomi ve kolay kul-

müşterilerden gelen geri bildirimler dik-

lanım özellikleri sunan tamamen yeni bir

kate alındı hem altyapı hem de tasarımda

kabin bulunduğu ideal mobil ofis ortamını

güncellemeye gidildi.

sunar SYNC 3 ve MyFord Dock seçenekle-

Ford EcoBlue 2.0 litrelik dizel motor ile

ri ile bağlanabilirlik. Ticari araçlarda ilk kez

güçlendirilen Transit Custom, geliştirilmiş

kullanılan diğer teknolojiler arasında Akıllı

yakıt verimliliği ve 148 g/km CO2 emisyonu

Hız Sınırlayıcı da yer alıyor.

sağlayan yeni ECOnetic panelvan versiyo-
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Reyes, konuyla ilgili olarak yaptığı açık-

araç, ECOnetic versiyonuyla 148 g/km CO2

daha dayanıklı materyallerin zorlu testler-

emisyonu ve 5.7 litre/100 km (49.6 mpg) ya-

den geçirildiği de ifade edilirken gösterge

kıt tüketimiyle bir önceki en verimli modele

panelinin daha ön tarafa konumlanılması-

göre fazladan yüzde 6’lık ekonomi sağlıyor.

nın da olumlu etkileri ilk bakışta hissedili-

Yeni Transit Custom, ticari araç opera-

yor. Araçtaki yeni ekran ve kontrol panel-

törlerine, iki farklı tavan yüksekliği, iki din-

lerinde kullanım kolaylığı göze çarparken

gil mesafesi seçeneği, 2,6 tondan 3,4 tona

yüksek serili modellerde kullanılan tablet-

çıkan sahip toplam araç ağırlığı ve 1450

ten esinlenilmiş, Ford’un SYNC 3 iletişim

kg’a kadar yük taşıma kapasitesi sunuyor.

ve eğlence sistemine sahip 8 inç renkli do-

Panelvan, kombi ve çift kabinli van model-

kunmatik ekran dikkat çekiyor.

leriyle sunulacak olan yeni model, marka-

Apple CarPlay ve Android Auto ile uyum-

nın bugüne kadar öne çıkan ekstra uzun

lu olan SYNC 3, Transit Custom sürücülerin

yükler için kullanılmadığı zaman katlana-

ses, navigasyon ve bağlı akıllı telefonları

bilen entegre tavan rafı, ve yük geçebilen

sesli komutlarla kullanarak kontrol etmesi-

kapaklar gibi yük taşıma yetenekleriyle

ni sağlayabiliyor.

gelişmiş yük alanı özelliklerine de sahip.

lamada “Transit Custom tanıtıldığı ilk

Yeni Transit Custom, Ford’un yeni nesil

günden beri büyük bir başarı elde etti ve

binek araçlarındaki aynı DNA’nın izleri bas-

bu yeni versiyon oyunu bir kez daha yük-

kın çıkıyor. Daha dinamik olan yeni bir ön

seltti. Müşterilerimizi dikkatle dinledik

görünümde yükseğe monteli trapez ızgara

ve daha şık, daha üretken ve akıllı özel-

ve ince farlar değişikliğin merkezinde yer

liklerle dolu bir tonluk hafif ticari araç

alıyor. HID Xenon farlar ve dikkat çekici LED

ürettik” dedi.

gündüz farlarının da bu değişiklikte önemli

Yeni nesil Transit Custom, Ford’un bir

bir yere sahip.

sonraki büyük ticari araç yeniliği olan

Kabin içi, markanın tamamen yenile-

2019 için planlanan sıfır emisyonlu Plug-

nen binek aracı Fiesta’da öncülük edilen

in Hybrid (PHEV) versiyonunun tanıtılması

Ford’un yeni iç tasarım felsefesine daya-

için zemin hazırlıyor. PHEV Transit Custom,

nan ve akıllı cihazlar ve tabletlerle sürücü

bu yılın sonlarında Londra’daki filo müşte-

odaklı bir düzen sunan bir gösterge pane-

rileri ile denemelere başlayacak.

liyle donatılmış.

2012 yılının sonlarında tanıtılan Transit

Kabinin genişliğini vurgulayan güçlü ya-

Custom, -2016’da 118.000’e yükselen sa-

tay tasarım, çekici gösterge paneli uzun

tışlarıyla Ford’un en çok satan ticari araçla-

çalışma saatlerini araçta geçiren ve iş sa-

rından biri oldu- bir önceki yıla göre yüzde

atlerinde aracında ofis ihtiyaçlarını karşı-

15 daha fazla kaydetti.

layan sürücüler için tasarlanmış pratik de-

Ford EcoBlue Motoru ve
Yeni ECOnetic

taylar zenginleştirilmiş.
Ticari araçlarda önemi çok daha artan

Yeni Transit Custom, 2016 yılında piya-

saklama alanları; yeni tasarım, göster-

saya sürülen en son teknolojiye sahip Ford

ge panelin üzerindeki 25 litrelik alan, üst

EcoBlue dizel motordan güç alıyor. 105 PS,

yüzeyde yer alan mobil cihazlar için alan,

130 PS ve 170 PS güç seçenekleriyle bu

alt bölmedeki kapalı saklama alanı ise A4

yeni motor, önceki 2.2 litrelik dizel motora

dosyaları alabilecek genişlikte. Bardak

kıyasla yüzde 13 yakıt verimliliği ve yüzde

tutacaklarına ve gösterge panelinin her

20 low end tork artışıyla daha fazla sahip

iki ucundaki 2 litrelik şişe tutucuların ek

olma maliyet avantajı ve daha fazla perfor-

olarak vites kolunun altındaki katlanır bir

mans vaat ediyor.

bardak tutucu gibi yeni pratik özellikler de

Verimlilik ve yakıt tasarrufunda en üst
düzeyde isteyen müşteriler için yenilenen

dikkat çekiyor.
İç tasarımda kullanılan ve daha çekici
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Renault Trucks,
Özmutlubaş Otomotiv ile
İzmir ve Denizli’de iki yeni
satış ve satış sonrası yetkili
bayisini hizmete sundu.

Renault Trucks İzmir ve Denizli
Merkezleri Hizmete Girdi
kamyonlarından,

lubaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet

vis anlaşması ve 2017 Temmuz ayından

uzun yol çekici modelleri ve inşa-

Mutlubaş’ın katıldığı açılış törenlerinde Re-

itibaren de yetkili satış anlaşması yaptık-

Yeni

dağıtım

at kamyonlarına kadar Türkiye’de

nault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebas-

larına değinen Ahmet Mutlubaş, açılış tö-

geniş bir ürün gamı sunan Renault Trucks,

tien Delepine, Finans Direktörü İpek Pun-

renindeki açıklamalarında; “Köklü şirket

yetkili satış ve servis noktalarıyla da hizmet

tar, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu ve

yapısı ve otomotiv sektöründeki kalitesi,

ağını genişletmeye devam ediyor. Renault

Pazarlama Direktörü Şebnem Uygurtürk

güvene dayalı hizmet anlayışı ile Özmutlu-

Trucks ve Özmutlubaş Otomotiv’in İzmir ve

hazır bulundular. İzmir ve Denizli’de yapı-

baş Otomotiv, 40 yılını doldurdu. Dünya’nın

Denizli’de açılışını yaptığı yeni iki bayi ile

lan açılış törenlerine Renault Trucks çekici

13. büyük ekonomisi olan, kişi başı 10.000

Türkiye’deki Renault Trucks satış ve satış

ve kamyonlar ile hizmet sunan çok sayıda

USD düzeyindeki milli geliri, genç nüfusu

sonrası servis hizmet noktası 17’ye ulaşıyor.

firma da katıldı.

ve hızlı büyüme potansiyeli olan bir ülkede

Özmutlubaş Otomotiv adına Özmut-

2013 yılında Renault Trucks yetkili ser-

yaşıyoruz. Ülkemizin top yekun kalkınması ve gelişmiş ülkeler içinde yer alması için
hepimiz elimizden geleni ortaya koyma çabasında olmalıyız. Uluslararası işbirlikleri,
sağlık turizmi, ileri teknoloji kullanımı, hep
bu ortak amaçları desteklemek için bünyemize kattığımız değerlerdir” diye belirtti.
İzmir Pınarbaşı merkez şubelerinden
sonra Kemalpaşa’da ikinci ve Denizli’de
üçüncü tesislerini açtıklarını belirten Mutlubaş, “Açılışını yaptığımız Renault Trucks
Kemalpaşa ve Denizli noktaları da dahil olmak üzere satış ve satış sonrası hizmeti verecek üç ayrı tesisimiz ile Ege’de gücümüzü
arttıracağız. İzmir Kemalpaşa’da bulunan
yeni tesisimiz, 10.000 metrekarede 2200
metre kare servis, 800 metre kare yönetim
alanı, showroom olmak üzere 3000 met-
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talama 12.500 Renault Trucks araca satış

sağladığı destek ve kusursuz hizmetin payı

sonrası hizmeti vermeyi planlıyoruz” dedi.

çok büyük. Ticari araçlar sektöründe aracın

Açılış konuşmasında ticari araçlar sek-

özellikleri ve iş döngüsü için sunacağı ve-

töründe araçların görevlerine kesintisiz

rimlilik ve performans kadar bunun sürdü-

devam etmelerinin önemini belirten Re-

rülebilirliği de önemlidir” dedi.

nault Trucks Türkiye Genel Müdürü Se-

Türkiye genelinde 20.000 adedin üze-

bastien Delepine ise; “Ağır ticari araçlar

rinde Renault Trucks kamyon ve çekicileri-

sektöründe sizlerin de burada gördüğünüz

nin aktif olarak hizmet verdiğini açıklayan

gibi inşaattan uzun yola kadar uzanan ge-

Delepine, ayda ortalama 6.000 civarında

niş bir araç yelpazesi ile mevcuduz. Tüm

aracın yetkili servislerde hizmet gördüğü-

araç gamlarımız son üç senede tamamen

nün altını çizdi.

yenilendi, genişletildi ve müşterilerimize

2018 yılında yetkili satış ve

Renault Trucks markasının en bilinen de-

servis ağımızı 21 noktaya

rekare kapalı alana sahip. 7000 metrekare

ğerleri olan güvenilirlik, sağlamlık ve yakıt

açık alan ise servis park ve 2. el satış alanı

tasarrufu sağlamaya devam ediyor. Şunu

Sebastien Delepine; “Türkiye genelinde

olarak kullanılacak. Denizli Renault Trucks

gururla söyleyebilirimki Türkiye, dün-

yeni açtığımız Denizli tesisimiz de dahil olmak

yetkili bayimiz, toplam 4500 metrekare

ya genelinde Renault Trucks’ın en önem

üzere 17 ayrı noktada Renault Trucks yetkili

alanda 1700 metre kare kapalı alana ve

verdiği ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca

satış ve servis noktamız bulunuyor. 2017 yılı-

1800 metrekare açık alana sahip. Bu bayi-

önümüzdeki sene Renault Trucks Türkiye

nı 18 yetkili servis ile kapatmayı planlıyoruz.

lerimizde satış yapmanın yanı sıra sunaca-

olarak ülkemizdeki 20. senemizi kutluyor

2018’de ise hedefimiz, üç yeni yetkili satış ve

ğımız servis kapsamında Ege’de yılda or-

olacağız.. Bu başarıda değerli bayilerimizin

servisini daha hizmete sunmak” dedi.

çıkartmayı hedefliyoruz

İbrice’nin Kömür Rezervlerini
Renault Trucks K XTREM Taşıyacak
Tekirdağ’daki sahalarında linyit kö-

İrfan Pullukcu ile Yönetim Kurulu Başkan

K XTREM kamyonlarını alım kararı ver-

mür üretimi yapan İbrice Maden İş-

Yardımcısı Burak Pullukçu katılırken Rena-

meden önce sahalarında deneyimleme

letmeleri, ağır çalışma koşulları için

ult Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebas-

fırsatı bulduklarını belirten Pullukcu, “Re-

Renault Trucks K XTREM kamyonlarını ter-

tien Delepine, Satış Direktörü Ömer Bur-

nault Trucks K Serisi, öncelikle performan-

cih etti. 250 milyon ton rezerve sahip olan

salıoğlu, Satış Sonrası Direktörü Serkan

sıyla bizleri çok etkiledi Özellikle yüksek

İbrice Maden İşletmeleri, altı adet K520 8x4

Karataban, Pazarlama Direktörü Z.Şebnem

yük kapasitesi ve şasi sağlamlığı, bizim iş-

K XTREM kamyonlarını teslim aldı.

Uygurtürk, İnşaat Grup Müdürü Zafer Ariz,

letmemiz için son derece uygun. K XTREM,

Malkara, Tekirdağ’daki kömür sahaların-

Bölge Satış Müdürü Gökhan Hıraca ve Vol-

sürücü konforu, yakıt tasarrufu ve sağ-

da linyit kömür üretimi yapan İbrice Maden

vo Finansal Hizmetler adına Genel Müdürü

lamlık açısından da işletmemizden tam not

İşletmeleri, 1600 hektar ruhsatlı saha içeri-

Ertan Çolak törende bulundular.

aldı” dedi.

sinde toplam 250 milyon tonluk rezervi ile
her sene 500 bin ton kömür üretimi gerçekleştiriyor. 300 kişilik geniş ekibi ile açık işletme yönteminde üretim yapan firma, bu üretim kapasitesi çerçevesinde geniş bir araç
filosuna da sahip bulunuyor. İbrice, yeni
teslim aldığı altı adet Renault Trucks K520
8x4 K XTREM kamyonlar ile kömür ve kömür
üstü hafriyat toprağı taşıması yapacak.
Yeni araçların teslimat törenine İbrice
Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı
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GAZelle NEXT Türkiye’de
GAZ’ın Türkiyedeki üretim tesislerinde üretilen ilk tüm metal van ve Kombi van GAZelle
Next kamyonetler bu sonbaharda Türk piyasasında satışa çıkarılacak.

Üretime verilen bir aranın ardından

manda ısıtma sistemi Webasto ve 2 DİN

tüm metal vanının üretiminin başlangıcı

Türkiye’de yeniden üretime başla-

magnitola monte edilmiş bulunuyor. Yeni

2012 yılında GAZelle Business aracının ve

yan Rus GAZ Grup, ürünlerin tanı-

plastik yakıt deposunun hacmi 80 litreye

2014 yılında GAZelle Next araçlarının üre-

tımına hız veriyor. GAZelle Next kamyoneti

kadar çıkarılmış ayrıca çerçeveye ilave edi-

timinden sonra Sakarya’daki üretimimizin

gövde hacmi 13.5 metreküp. Özel kapak 5

len takviyeler sayesinde tüm aracın sağ-

üçüncü etapını oluşturuyor. Yeni modelin

metre kadar uzunluğunda yükleri taşımaya

lamlık ve güvenirliliği artmış durumda.

üretimiyle birlikte Türkiye’de kendi bağımlı

imkânı veriyor. Arka kapılar orta durumda

GAZelle Next’in en önemli tasarım özel-

şirketimize sahip olmuş bulunuyoruz, bu

– 90 derece açıda sabitleştiriliyor ve 270

liklerinden biri - çift salıncaklı bağımsız ön

da yerel pazarda daha hızlı gelişme imkânı

derece, yani tam açıyla açıldıklarında taşı-

süspansiyon ve aracın tam yük ile yoğun

sağlar. Biz, bir bayi ağı geliştirmeyi, yerin-

macıya dar şehir koşullarında operasyon

kullanımı için özel olarak hazırlanmış.

de otomobil montaj hattını genişletmeyi

kolaylığı sağlıyor Arabanın bazal ekipmanı-

GAZ Group Hafif Ticari Araç Ve Binek

ve bizim araçları esas alarak özel araçlar

na vanın yüksek dayanıklı plastikten yapıl-

Otomobilleri Müdürü, GAZ Group’un, Türki-

üretebilecek Türk Şirketleriyle çalışmayı

mış yan duvar kaplamaları ve su geçirmez

ye’deki bağımlı kuruluşunun başkanı Pavel

planlıyoruz.”

ve aşınmaya dayanıklı kontrplak zemin kap-

Sereda, şunları söylüyor: “GAZelle NEXT

laması dahil olduğu ifade ediliyor.

Türkiye’de GAZ montajının üretim müdürü Çingiz Yüksel ise “Özellikle tüm metal

Yolcu ve yük taşımada kullanılan kombi

van GAZelle Next üretimine başlamak için

van GAZelle Next yedi yolcu ve 9,5 metre-

montaj donanımlarımızı modernleştirdik

üp yük kapasitesine sahip ve yük taşıma

ve yeniden ayarladık. Bunlar bugün artık

aracı ve minibüs özelliklerine sahip. Arka

yeni gövde tipleriyle çalışıyorlar. Fabri-

koltuklar katlanarak uygun yatak yerlerine

kada uygulanan GAZ Group uluslararası

dönüşüyor ve arka sıranın altındaki özel

standartları tüm üretim sürecini kurallara

boşluklar ve birinci sıranın çatısı altında-

bağlamaktadırlar, neticede çıkışta en yük-

ki mekan sürücü ve yolcuların eşyalarının

sek kalite standartlarına uygun ürün elde

yerleştirilmesi için kullanılıyor. Bazal ekip-

ediyoruz” dedi.
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Batteries for Future

Pil Akü Batarya ve
Elektro-Mobilite

www.piltech.com.tr
15-17 Kasım 2017
İstanbul Fuar Merkezi

İLE BİRLİKTE

YAN SANAYİ

SAF-HOLLAND Intra Disk Frenli
Akslarının Üretimi Artık Türkiye’de
SAF INTRA akslar, milyonlarca saat

sağlıyor. Öte yandan orijinal yedek parça-

test edildikten ve kanıtlandıktan

larının Türkiye’nin her yerinde uygun ma-

sonra bugün, özellikle üstün eko-

liyetler ile temin edilebilmesi de bu özel

nomik verimliliği ile tanınıyor. Treyler ve

aksları, daha da çekici kılıyor.

yarı treyler için üretilen bu akslar, daha az

Taşıma araçları özel ihtiyaçları için ge-

aşınma ve yıpranma sayesinde daha uzun

liştirilmiş olan B9 disk frenli akslar, önemli

hizmet ömrü sunarken, hafifliği ile daha

bir ağırlık optimizasyonu ve virajlı yollarda

fazla yük kapasitesi sağlıyor.

daha fazla esneklik sağlıyor. SAF INTRA

SAF INTRA akslar alanındaki en iddialı

akslar, minimum tekerlek aşınması, daha

hafif tasarımı sayesinde taşıma kapasite-

az yakıt tüketimi, yüksek sürüş konforu,

sinde büyük bir avantaj sunuyor. Tek parça

optimal manevra kabiliyeti, hassas sürüş

tasarımı ile periyodik bakım gerekliliğini

ve daha yüksek treyler ikinci el satış değeri

ortadan kaldıran SAF INTRA akslar, böyle-

gibi avantajları ile hem treyler üreticileri-

ce hem maliyet hem de zaman tasarrufu

nin hem de lojistik filolarının tercihi oluyor.

Bilal Azizoğlu
SAF-HOLLAND Türkiye Genel Müdürü

SAF-HOLLAND Türkiye Genel Müdürü
Bilal Azizoğlu, SAF INTRA akslar ile ilgili olarak; “Bu özel akslar, kullanıcılarımıza bakım
maliyetleri anlamında avantajlar sunuyor.
SAF INTRA aksları kullanıcılarımızın operasyonlarında yakıt açısından ekonomik verimlilik sağlıyor. Öte yandan bu akslarımızı artık
Türkiye’de üretebilmemiz sayesinde treyler
üreticilerinin ve kullanıcılarının daha da yakın çözüm ortağı olabiliyoruz” dedi.
SAF INTRA aksların tasarımı sayesinde
Intra Makas ve aks borusu, ayrılmaz ve
periyodik bakım gerektirmeyen bir ünite
oluşturur. Bu, tasarım, U-cıvataları, sıkıştırma plakaları ve somunlarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.
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Disk fren teknolojisinin
öncüleri arasında yer alan
SAF-HOLLAND, treyler ve
yarı treylerlere yönelik
geliştirdiği uluslararası
yeni standartlar belirleyen
SAF INTRA DİSK’li akslarını
artık Düzce’deki yeni
fabrikasında üretiyor.

Disk Fren Porya Ünitesi
• Porya ve fren diskleri arasında temas yüzeyini azaltır
• Fren diskinde bulunan konik havalandırma sayesinde ısınmayı minimuma indirir
• Porya rulmanlarına düşük ısı iletilmesini sağlar
Spesifik özelliklerle özel olarak koordine edilmiş olan amortisör, makas kulağının merkezine ve işlevsel
süspansiyon kolunun içine yerleştirilmiştir; böylelikle taş sıçramalarına
ve diğer yol döküntülerine karşı koruma sağlar.

HAFİF TİCARİ

30 Bininci MB Sprinter
Minibüs Banttan İndi
2007 yılından beri Mercedes-Benz Türk ve Arobus
işbirliğinde Türk mühendisliği ve Türk işçilerin emeğiyle
üretilen Sprinter minibüslerin 30 binincisi banttan indirildi.
Türkiye’de 1996 yılından beri öğ-

Satış Direktörü Tufan Akdeniz: “Türkiye’de

renci, personel, yolcu ve yük taşı-

minibus denince akla Sprinter geliyor. Bu

macılığı sektörüne hizmet veren

başarıyı sunduğumuz ürünün kalitesiy-

Mercedes-Benz Sprinter, 10 yıldır Arobus ile

le, servis, yedek parça, ikinci el ve finans

istikrarlı şekilde yürütülen üretim işbirliğin-

konularında en üst seviyede verdiğimiz

de 30 bininci aracını banttan indirdi. İlk ola-

hizmetlerle elde ettik. 2016 yılında kar-

rak 2007 yılında 200 adet üretim kapasite-

şılaştırmalı hafif ticari araç pazarında bir

ile pazara sunduğu hafif ticari araç mode-

siyle başlayan Mercedes-Benz Türk - Arobus

basamak daha yukarı çıkarak en yüksek

li Sprinter’da 3 farklı gövde uzunluğu ve 2

işbirliği, 2013 yılı sonunda yıllık 5 bin adet

satış adedine ulaşan ilk 3 marka arasında

farklı aks mesafesi seçeneği ile ergonomi

üzerinde üretim hacmine ulaşarak hızla bü-

yerimizi aldık. Öğrenci ve personel taşıma-

ve konforu bir arada sunuyor.

yüdü. Arobus tesisilerinde Türk mühendisler

cılığında önemli bir role sahip olan Sprin-

Sprinter’da “9. nesil ADAPTIVE ESP”

tarafından tasarlanarak Türk işçilerin emeği

ter aracımızın 2016 yılında Türkiye’de 60

(ESP - Elektronik Dengeleme Programı),

ile üretilen Mercedes-Benz Sprinter mini-

bininci satışını gerçekleştirdik. Sprinter

değişken yük ağırlığını dikkate alarak ara-

büsler, 2014 yılında tamamlanan “Sprinter

minibüsün Türkiye’deki bu başarılarından

cın ağırlık noktasını hesaplıyor ve güvenli-

Minibüs İhracat Projesi” ile Türkiye’den pek

esinlenilerek 2015 yılı itibari ile Arobus

ği büyük ölçüde arttırıyor. Mercedes-Benz

çok ülkeye ihraç edilmeye başlandı.

üstyapılı Sprinter minibüs araçlar DCAA

Sprinter, yönetmeliklere uygun olarak“

Arobus işbirliğinde 30 bininci Mercedes-

(Daimler Central Europe, Asia & Africa)

Rüzgâr Savrulma Asistanı, Yağmurda Fren

Benz Sprinter’in üretim bandından indi-

projesi kapsamında 120’den fazla deniz

Desteği, Rampa Kalkış Desteği, Çarpış-

rildiğini, bunun yanı sıra yarım milyondan

aşırı ülkeye ihrac edilmeye başlandı.

ma Önleme Asistanı, Şerit Takip Asistanı,

fazla koltuk üretildiğini belirten Mercedes-

Mercedes-Benz, farklı uzunluk, yüksek-

Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve

lik, ağırlık ve dingil mesafesi seçenekleri

Tufan Akdeniz
Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari
Araçlar Pazarlama ve Satış Direktörü

Adaptif Fren Lambaları, Sıkışma Önleyicili
Orijinal Elektrikli Kapıları bulunuyor.

Temmuz-Ağustos 2017 • 41

YENİ ARAÇ

Yeni DAF XF
Türkiye
Yollarında
Verimlilik
Vaat Ediyor
CF ve XF kamyonlarını yakın za-

nin ihtiyaçları olan hizmet için yanlarında

leri olan yeni bir yanma sistemi geliştirile-

man önce Avrupa’da tanıtan DAF,

olduklarını sözlerine ekledi.

rek, ısıl verim artırılmış.

XF serisini İstanbul Park’ta düzen-

Etkinliğin bir diğer destekçisi Total Ma-

En düşük yakıt tüketim değerlerini elde

lediği özel bir etkinlikle basına ve müşteri-

deni Yağlar Doğrudan Satış Müdürü Erçin

etmek için, en yüksek mekanik verimliliği

lerine tanıttı. Sürüş etkinliğinde kullanılan

Arpacı da organizasyonda konuştu. DAF ve

sağlamak amacıyla, yeni yüksek verimli

araçların arkasında Krone’nin Profi Liner

Total işbirliğinin köklü bir geçmişi olduğu-

değişken devirli soğutma, direksiyon ve

ve Cool Liner treylerler yer aldı.

nu hatırlatan Arpacı, Total’in DAF’ın üretti-

yağ pompaları kullanılmıştır.

Organizasyonda kısa bir hoş geldiniz

ği tüm motor tiplerine uygun motor, şanzı-

Yeni tahrik hatlarını geliştirirken dikka-

konuşması yapan DAF Trucks Turkey

man ve diferansiyel yağlarını Avrupa’da ve

te alınan önemli ilkelerden biri, sınıfındaki

Genel Müdürü Gregor van der Mark, pi-

Türkiye’de satış sonrası noktalarında sun-

en iyi yakıt tasarrufu sağlamak için mo-

yasadaki en iyi kamyonları daha da iyi-

duğunu söyledi.

tor devrini düşürmekti. Motorun devrini

leştirdiklerini vurgulayarak, “En düşük

DAF Trucks Türkiye Bölge Satış Müdürü

düşürmek için PACCAR MX-11 ve MX-13

işletme maliyetleri ve daha fazla kulla-

Ali Güler ise yeni XF serisiyle ilgili olarak

motorların maksimum tork değeri büyük

nım süresi sağlayarak aracın verimliliğini

basına detaylı bilgi verdi.

oranda düşürüldü ve 900 dev/dak’dan iti-

daha da artırmak için yine büyük adımlar

PACCAR MX motorları; hava yönetimi,

baren elde edilebiliyor. Ürün portföyünün

yeni ve daha da verimli bir turbo şarj, yeni

en güçlü üyesi olan 390 kW/530 hp PAC-

Yeni DAF XF serisinin Türkiye ta-

bir EGR sistemi ve yeni bir valf çalıştırma

CAR MX-13 motor, 1000 dev/dak’da 2600

nıtımına treylerleri ile katılan Krone

sistemi kullanarak daha da geliştirilmiş.

Nm tork üretiyor.

Türkiye’nin CEO’su Rıza Akgün de yaptığı

Daha yüksek sıkıştırma oranı ile yeni pis-

Standart Olarak

konuşmada markanın Almanya dışındaki

tonlar, enjektörler ve enjeksiyon strateji-

TraXon Şanzıman

attık” dedi.

tek üretim tesisinin Türkiye’de bulunduğunu kaydetti.
DAF Tanıtımına

Rıza Akgün
Krone Türkiye CEO’su

En yeni nesil TraXon otomatikleştirilmiş şanzımanlar, yeni CF ve XF serisinde
standart olarak sunulur. 12 vitesli model

Krone Treylerleriyle

standart ve 16 vitesli model isteğe bağlı

Destek Verdi

olarak alınabilir. Daha düşük sürtünme

Krone’nin yatırım yapmaya devam et-

kayıpları, daha da hızlı vites büyütme

tiğini söyleyen Akgün geçtiğimiz aylarda

kabiliyeti ve EcoRoll’un kapsamlı olarak

Tire’de treyler şasisi üretmeye başladık-

kullanımı ile en düşük yakıt tüketimi elde

larını da sözlerine ekleyen Akgün, fabri-

edilir. Sessiz ve sarsıntısız çalışma ve

kadaki kataforez sisteminin de Avrupa’nın

hassas debriyaj çalışması da sürücü kon-

en gelişmiş sistemi olduğunu vurguladı.

forunu artırır. Şanzıman devir aralığının

İzmir’de Profi Liner ve Mega Liner yarı trey-

genişletilmesi, daha hızlı tahrik hatları

lerlerin üretimini yaptıklarını ve Cool Liner

kullanıldığında bile mükemmel manevra

soğutuculu yarı treyleri Almanya’da üret-

kabiliyeti sağlar.

tiklerini belirten Akgün, Türkiye’de ise 33

Arka dingil tasarımları daha da geliştiril-

adet yetkili servis noktası ile müşterileri-

miş ve tahrik hattı özelliklerine bağlı olarak
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Yüksek verimli Yeni XF
modellerini ülkemizde
satışa sunmaya başlayan
DAF Türkiye, düzenlediği
tanıtım ve sürüş etkinliğiyle
araçları tanıttı.
yalnızca 1000 - 1040 dev/dak’da 85 km/

den çıkarmaya yeteceğini hesapladığında

saat seyir hızlarında 2,05:1’e kadar devir

(vites boştayken)) etkinleştirebilir.

düşürme imkanı sunuyor.

Motor performansının yanı sıra, PACCAR

Arka dingillerde düşük viskoziteli yağlar

motor freninin performansı da geliştirildi.

ve daha düşük yağ seviyelerinin kullanıl-

PACCAR MX-11 motorun maksimum frenle-

ması ve düşük sürtünmeli poyra rulmanları

me gücü 320 kW’tan 340 kW gibi çok büyük

da yüksek yakıt verimliliğine katkıda bu-

bir değere çıkarıldı. Dahası, 1000 ile 1500

lunmaktadır.

dev/dak’daki frenleme kuvveti %20 art-

Gelişmiş Güç Aktarma

mıştır. MX-13’ün maksimum frenleme gücü

Sistemi Yazılım Özellikleri

360 kW üzerindedir ve önemli bir aralık

Yeni CF ve XF tamamen yeni bir elektrik

olan 1200 - 1500 dev/dak arasında frenle-

ve elektronik yapıya sahip. Özel bir tah-

me gücü yüzde 30’a kadar arttırlmış düşük

rik hattı entegrasyonuna ayrılmış yeni bir

devirlerdeki etkileyici frenleme gücü saye-

araç kontrol ünitesi eklenmiş. Bu ünitede

sinde daha az vites değiştirmek gerekir ve

Dynamic Cruise (Dinamik Seyir) gibi geliş-

sürücü konforu da mükemmel PACCAR Mo-

miş EcoRoll ve Hız Sabitleyici işlevleri bulu-

tor Freninin performansından yararlanır.

Gregor van der Mark
DAF Trucks Turkey Genel Müdürü

nuyor. Bu yeni özellik, hız sabitleyici siste-

DAF yeni CF ve XF için tamamen yeni

tesinin toplam hacminin yüzde 40 azaltıl-

mini farklı sürüş koşullarına göre uyarlıyor.

ve kompakt bir Egzoz Son İşlem Sistemi

masını sağlamıştır. Bu da ters basınç, kül

Tahmini Hız Sabitleyici ve EcoRoll’un daha

(EAS) geliştirmiş. Bu sistem diğer seçe-

temizleme aralıkları veya DeNOx verimlili-

da entegre hale getirilmesi sayesinde PCC,

neklerin yanı sıra daha büyük yakıt depo-

ğinden ödün vermeden yapılır. Hatta kom-

artık yokuş yukarı çıkarken EcoRoll’u daha

su hacimleri, kompresörler, takım kutuları

pakt kutu daha hızlı ısınarak motorun daha

erken bir aşamada (her iki teknoloji de hız

veya vinç ayakları gibi özellikler için fazla

hızlı çalışabilmesini ve en verimli yakıt tü-

kaybına neden olacak sınırlı bir aralıkta

şasi hacmi sağlıyor.

ketim haritasının olduğu aralıkta daha sık

araç kütlesi ve hızının aracı tepenin üzerin-

Gelişmiş alt katman teknolojisi, EAS üni-

çalışmasını sağlar.
EAS ünitelerinin kompakt yapısı sayesinde, özel uygulamalar için DeNOx katalitik konvertör ve Dizel Partikül Filtresinin
artık ayrılmasına gerek yoktur. Bu da mükemmel bir verimliliğe katkıda bulunur.
Yeni ultra kompakt EAS ünitesinin başka
bir avantajı ise 50 kg daha hafif olmasıdır.
Motor ve şasi ağırlık optimizasyonları gibi
ek önlemler sayesinde yeni CF ve XF’in
araç ağırlığı toplam 100 kg azaltılmıştır.
Bu da 100 kg daha fazla yük kapasitesi ve/
veya daha az yakıt tüketimi anlamına gelir.
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TREYLER

Krone Suudi Arabistan’a
Türkiye’den İhracata Başladı
İzmir, Tire’den dünyanın değişik
ülkelerine treyler ihraç eden Krone Türkiye, ihracat gerçekleştirdiği ülkelere bir yenisini daha ekledi. Krone
Türkiye, son olarak Suudi Arabistan’a 6
adet Profi Liner teslimatı gerçekleştirdi.
Krone Türkiye, yılsonuna kadar yapacağı
düzenli teslimatlarla bilindik Krone kalite-

İzmir, Tire’de 2012
yılından beri üretim yapan
Krone Türkiye, ihracat
çalışmalarını genişleterek
ürün sattığı ülkelere Suudi
Arabistan’ı da ekledi.

sinin Suudi Arabistan pazarındaki temsilcisi olmaya hazırlanıyor.

Hattatoğlu, “Hiç durmadan çalışıyoruz.

Krone’nin İhracattan Sorumlu Satış Yö-

Markamızın kalitesine güveniyoruz. Gi-

neticisi Birand Hattatoğlu, “Suudi Arabis-

dilemez, satış yapılamaz denilen yerle-

tan bizim için çok önemli bir ülke. Arap ya-

re teslimatlar gerçekleştiriyoruz. Suudi

rımadasının kalbine yaptığımız bu teslimat

Arabistan’a ihracat yapmak belki de bun-

sayesinde bölgede ilk defa Türkiye’de üre-

dan 3-4 sene önce sadece bir hayaldi”

tilen treylerler yollara çıktı. Şimdi hedefi-

diye konuştu.

miz bu sayıları arttırmak. Suudi Arabistan’a

Tire’den 17 Farklı Ülkeye İhracat

ilk treylerlerimizi teslim etmemiz komşu

Krone Türkiye, İzmir Tire fabrikasında

başaran Krone Türkiye; Türkiye İhracatçı-

körfez ülkelerince de referans alınacak ve

ürettiği treylerleri kullanıcılarının istek ve

lar Meclisi (TİM) tarafından Haziran ayında

inanıyorum ki bölgeye yaptığımız ihracat

beklentilerini de göz önünde bulundura-

açıklanan 2016 yılı ilk 1000 ihracatçı firma

güçlenerek devam edecek” dedi.

rak dünyanın 17 farklı ülkesine ihraç edi-

listesine de otomotiv sektöründe 64’üncü,

Suudi Arabistan’a yapılan bu teslimatın

yor. Geçtiğimiz yıl bir rekor kırarak ihracat

tüm firmalar arasında ise 602’nci sıradan

büyük bir başarı olduğunun altını çizen

rakamlarını yüzde 250 oranında artırmayı

girmeyi başardı.
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TESLİMAT

Mercedes-Benz Türk’ten HAMA’ya
206 Adet 2. El Çekici ve Treyler
Mercedes-Benz Türk’ün 2009 yı-

TruckStore Müdürü Kıvanç Aydilek, Kolu-

206 adetlik alımdan dolayı tebrik ediyor,

lında başlattığı 2. El faaliyetleri,

man Motorlu Araçlar Ticari Araçlar 2. El Satış

teşekkürlerimizi sunuyor ve bol kazanç

şirketin 50. yılı olan 2017 yılında

Müdürü Süleyman Çakar, HAMA Oto Kirala-

diliyoruz. Koluman Motorlu Araçlar bayi-

da hız kesmeden devam ediyor. 2. El kam-

ma ve Çevre Hizmetleri Genel Müdürü Ke-

mize ve Mercedes-Benz Finansal Hizmet-

yon alım-satım faaliyetlerini sürdüren

nan Çetin, Filo Müdürü Serhat Ahlas ve Alım

ler yetkililerine bu satış için gösterdikleri

TruckStore, HAMA Oto Kiralama ve Çevre

Satım Yöneticisi Egemen Kahraman katıldı.

emek ve destekleri için çok teşekkür ede-

Hizmetleri şirketine toplam 206 adetlik

Mercedes-Benz Türk TruckStore Müdü-

riz. Mercedes-Benz Türk olarak 50. yılımızı

Actros 1841, Axor 1840 ve treyler satışı

rü Kıvanç Aydilek tören sırasında “Değerli

kutladığımız bizler için çok önemli bu yılda

gerçekleştirdi.

iş ortağımız HAMA Oto Kiralama ve Çevre

TruckStore olarak teslimatlarımızın bu hızla

Ağır vasıta operasyonel filo kiralama

Hizmetleri ile bir kez daha işbirliği yapma-

devam etmesinden gurur duyuyoruz.” dedi.

hizmetleri sektöründe öncü konumda olan

nın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendilerini

HAMA Oto Kiralama ve Çevre Hizmetleri

HAMA Oto Kiralama ve Çevre Hizmetle-

Genel Müdürü Kenan Çetin ise “Son bir yıl

ri şirketi 820 adetlik filosuyla yurt içi ve

içerisinde yaptığımız bu 206 adetlik alım

uluslararası hizmet vermeye yönelik ope-

ile mevcut filomuza güç kattık. Mercedes-

rasyonel çekici, yarı römork, beton pom-

Benz Türk ve TruckStore’u tercih etmemi-

pası, transmikser ve üstyapılı kamyon gibi

zin nedeni, bu kurumların araçların kon-

birçok çeşitliliğe sahip ürün yelpazesi ile

disyonu hakkında her zaman en doğru ve

avantajlı filo kiralama çözümlerini de taşı-

güvenilir kaynak olması. Araçları kiraladı-

macılık sektörüne sunuyor. HAMA Oto Ki-

ğımız için müşterilerimize güvenilir bir şe-

ralama ve Çevre Hizmetleri TruckStore’dan

kilde adeta sıfır araçmış gibi kiralayabiliyo-

aldığı 206 adet çekici ve treyler araçlarını

ruz. Araçların büyük kısmında devam eden

da lojistik şirketlerinin gereksinimlerine

garanti ve finansman desteği de önemli

cevap vermek üzere kullanacak.

etkenler. TruckStore ve Koluman Motorlu

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Ko-

Araçlar yetkililerine bizlere gösterdikleri

luman Motorlu Araçlar’da gerçekleştirilen

ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz.” şek-

teslimat törenine Mercedes-Benz Türk

linde konuştu.
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TESLİMAT

Netlog’tan 100 Araçlık Dev Yatırım
Türkiye’nin öncü taşımacılık fir-

Netlog Grubu Yönetim Kurulu Başka-

malarından, Intercombi Ulusla-

nı Şahap Çak filolarında 3.500 adedin

rarası Taşımacılık ve Soğuk Zincir

üzerinde araçları olduğunu bu araç-

Lojistik şirketi Polar Express şirketlerini

ların 800 adedinin çekici olduğunu

bünyesinde bulunduran Netlog Lojistik,

hatırlatarak “İlk araçlarımızı bu yılın ilk

filo yatırımlarını 100 adet yeni araç alımı

yarısında filomuza dahil ettik. Bu araç-

için anlaşma imzalayarak sürdürdü. An-

lardan alacağımız performans, yeni

laşmaya göre araçların 65 adedi bu yıl,

araç alımımızda etkili olacaktı. Araçları

kalan 35 adedi ise 2018 yılı başında tes-

kullandıktan sonra araçların kalitesin-

lim edilecek.

den, verimliliğinden ve yüksek per-

Çak: “Araçları test ettik,

formansından memnun kaldık. Ayrıca

devam kararı verdik”

düşük yakıt tüketimi işletme maliyet-

Satın alım için gerçekleştirilen anlaşma-

lerimizin azalmasını sağladı. Bu ne-

ya, Netlog Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

denle filomuzdaki benzer araç sayısını

Şahap Çak, Netlog Grubu Yönetim Kurulu

arttırma kararı aldık ve bugün 100 araç

Başkan Yardımcısı Gökalp Çak ve Netlog

için anlaşmamızı yaptık. Yeni araçları-

Grubu Yurtiçi Nakliye Genel Müdürü Uygar

mız Türkiye’de ve Avrupa’da pazarımızı

Uşar katıldı.

daha da büyütme hedefimizi gerçek-

İmza töreninde bir konuşma yapan

leştirmemize yardımcı olacaktır” dedi.

Bakır Beton’un Tercihi MAN Oldu
Kayseri’nin güzide beton santrali

18.420 /18.460 çekici ve 5 adet MAN TGS

MAN araçlarının, yüksek teknolojisi,

işleten firmalarından Bakır Beton

41.360 mikser aracı ile filosunu güçlendirdi.

dayanıklılığı, kalitesi, konforu, düşük

da 12 araçlık yatırımında MAN’ı

Bakır Beton Genel Müdürü Bayram

yakıt tüketimi ve işletme giderleri gibi

tercih etti. Bakır Beton, 7 adet MAN TGS
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Kahraman’ın

Kayseri’de

öne çıkan daha birçok özelliği ile ol-

Bakır Beton tesislerinde gerçekleşen tes-

evsahipliğinde

duğu kadar, yaygın Satış Sonrası Hiz-

limat törenine, MAN Kamyon ve Otobüs

metler ağı, sunduğu finansal çözüm-

Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Bölge Koordina-

ler gibi sunduğu birçok ayrıcalıklar ile

törü Doğucan Suyani ve her iki şirket yet-

müşterilerini her açıdan düşünen bir

kilileri katıldı.

marka olduğunu belirten MAN Kam-

Önceki MAN tecrübelerinde yakıt tüke-

yon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon

timinin çok düşük olduğunu tespit ettik-

Satış Bölge Koordinatörü Doğucan

lerini belirten Bakır Beton Genel Müdürü

Suyani ise “MAN ister bireysel olsun

Bayram Kahraman, “Yakıtta bariz fark

ister kurumsal, tüm müşterilerini ‘ya-

yaratan MAN araçları, ayrıca teknolojik

şam boyu iş ortağı’ olarak görmekte

üstünlüğü, konfor ve güvenliği ile de sun-

ve bu felsefe ile onları düşünerek ha-

duğu ayrıcalıklar, hem biz firma yönetimi,

reket etmektedir. Bu nedenle de kur-

hem de bizzat bu araçları kullanan şoför-

duğumuz tüm dostluklarımız, uzun

ler tarafından tecrübe edildi. Bu doğrul-

solukludur. Bakır Beton da bu iş ortak-

tuda bundan sonraki yatırımlarımızda da

larımız arasındadır ve daha uzun yıllar

MAN’ı tercih edeceğimizi bir kez daha be-

bu dostluğumuzun süreceğine inanı-

lirtmek isterim” dedi.

yorum” şeklinde konuştu.

TİCARİ ARAÇ

Beklenen Pick Up:
Mercedes-Benz X-Serisi
Pick up pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan
Mercedes-Benz X-Serisi dünya tanıtımlarını gerçekleştirilirken
araçla ilgili bütün detaylar da şekillendi.

Pick-up dünyasının yıldızı olmaya aday “Mercedes-Benz

Pick-Up Dünyasının En Yenisi
Üç Farklı Karaktere Sahip

X-Serisi”, dört ve altı silindirli

Mercedes-Benz X-Serisi’nin, dona-

motor seçenekleriyle sunulacak. Araç,

nım seviyesine bağlı olarak üç farklı

satış başlangıcıyla birlikte X 220 d

karaktere bürünüyor. PURE donanım

(163 BG/120kW) ve X 250 d (190 BG/

seviyesinde boyasız olan ön tampon,

kW) olmak üzere, müşterilerine iki

PROGRESSIVE seviyesinde gövde ren-

farklı motor alternatifi de sunacak.

ginde boyanırken, ürün gamının tepe

Bunun yanı sıra 2018 yılının ortaların-

noktasını oluşturan POWER donanım

da ürün gamına, V6 dizel (258 BG/190

seviyesinde ise krom eklentiler ve alt

kW) motor eklenecek.

koruma ile sunuluyor. Her donanım sekonfor

viyesi dokuz farklı gövde rengi ve 17,

odaklı süspansiyon geometrisi ve hava

Mercedes-Benz

X-Serisi,

18, 19 inç ebatlarında farklı jant alter-

kanallı ön ve arka diskleri sayesinde

natifleriyle kombine edilebiliyor. Tıpkı

off-road dışında kullanıcısına yüksek

ön tampon gibi arka tampon da dona-

Devreden Çıkartılabilen

asfalt sürüş performansını da sunuyor.

nım seviyesine bağlı olarak üç farklı

Veya Sürekli Dört Tekerlekten

Mercedes-Benz X-Serisi, tüm ze-

stile bürünüyor.

Çekiş Sistemi 4MATIC

minler için dört tekerlekli çekiş sistemi

X-Serisi’nin arka tamponuna en-

Dizel motorlu X 250d 4MATIC versi-

sunuyor. Araç, Low Mod ve isteğe bağlı

tegre edilen basamak ile 90 derecelik

yonunda sunulan dört tekerlekten çe-

olarak sunulan 4MATIC kilitli aks dife-

açıyla açılan bagaja erişim ve yükleme

kiş sistemi 4MATIC, her türlü zemin ve

ransiyeli off-road özellikleri ve “Aktif

daha kolay hale getiriliyor. Çamurluk

yol şartıyla baş etmek için üretildi. Ön

Fren Asistanı” ve “Şerit Takip Sistemi”

aralarına bir Euro palet sığacak şekil-

aks, zemin ve sürüş koşuluna bağlı ola-

gibi pasif ve aktif güvenlik donanımla-

de tasarlanan X-Serisi, üçüncü stop

rak devreye alınabiliyor veya devreden

rıyla öne çıkıyor.

lambasına entegre LED aydınlatma

çıkartılabiliyor. 2018 yılı ortalarında

Mercedes-Benz yeni X-Serisi, kul-

ünitesi ile yükleme alanının tamamı-

altı silindirli motorlu versiyonu gelecek

lanıcısına üç farklı donanım seviyesi,

nı aydınlatıyor. Orta konsoldaki düğ-

olan Mercedes-Benz X-Serisi, sürekli

dört ve altı silindirli motorlar, arkadan

me ile aktif hale getirilen aydınlatma,

dört tekerlekten çekiş sistemi ile de

itiş moduna da alınabilen dört teker-

araç çalıştırıldığında otomatik olarak

sunulacak. Böylece X-Serisi yüksek hız-

lekten çekiş veya sürekli dört tekerlek-

kapanıyor. Kompresör gibi cihazları

larda da maksimum performans suna-

ten çekiş, altı vitesli manuel şanzıman

çalıştırmak üzere yükleme alanında bir

cak. Aracın tüm dört tekerlekten çekişli

ve 7 vitesli otomatik şanzıman olmak

12 volt soket standart donanım olarak

versiyonunda eğim iniş yardımcısı olan

üzere zengin bir çeşitlilik sunuyor.

sunuluyor.

“DSR” ise standart olarak sunuluyor.
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X Serisi Off-Road Yetenekleri
Su geçiş derinliği

600 mm

Yerden yükseklik

Ön aks 202 mm / Arka aks 221 mm
yükseltilmiş süspansiyon ile

Yaklaşma/uzaklaşma açısı

28,8°/23,8° / 30,1°/25,9° yükseltilmiş
süspansiyon ile

Mercedes-Benz X-Serisi Boyutları
Uzunluk....................................5.340 mm

Maksimum eğim açısı

49,8°/49° yükseltilmiş süspansiyon ile

Rampa açısı

20,4°/22° yükseltilmiş süspansiyon ile

Maksimum tırmanma kap.

%100

Genişlik.................................... 1.920 mm
Yükseklik................................. 1.819 mm
Dingil mesafesi....................... 3.150 mm
Yükleme zemini uzunluğu.... 1.587 mm
Yükleme zemini genişliği...... 1.560 mm
Yükleme zemini yüksekliği.......474 mm
Maksimum yükleme kap......... 1.042 kg
Römork çekme kap......1.650–3.500 kg
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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
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