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Nitelikli Ürünleriyle Conta Elastik
Ürünler Treylercilerin Hizmetinde

İÇİNDEKİLER

yazı işleri’nden
28 FORD

Arkas Lojistik Yatırımlarına
20 Ford Çekici İle Devam Etti

Yeni Yatırımlar Karamsar
Havayı Dağıtıyor
Durgun geçen bir dönemin ardından ülkemizde gerek üretim gerekse
Ar-Ge yatırımlarıyla hareketlenmesi,
ihracat yapan markalarımızın bu dönemde etkilerini arttırmaları sektöre moral veriyor. Darbe girişimi, bitmeyen seçim gündemi ve bölgesel savaşların getirdiği ağır havayı üzerinden
atan sanayicilerimiz uzun vadeli projelerini
hayata geçiriyorlar.
Eylül ayı sonunda ABD’nin Atlanta şehrinde
düzenlenen Kuzey Amerika Ticari Araç Fuarı’nı
(NACV) ziyaret ettik. Türkiye’de treylere ismini
veren Dorsey markasının yöneticileriyle yaptığımız sohbet çok keyifli geçti. Dorsey yöne-

37 NEVPA

Nevpa Branda Fabrikası
Törenle Hizmete Girdi

ticileri markalarının Türkiye’de Dorse ismiyle
treyleri tanımladığını ilk defa duyduklarını söylediler. Dorsey marka treylerlerin ülkemize gelmesinden beri çok şey değişti elbette, Türkiye treylerde standartlarını Avrupa birliği ile şekillendirirken hafiften ağır
ticariye kadar da bütün taşıtlarda benzer bir yönelim gözlendi.
Ancak değişen şey ilk treyler örneklerini diğer ülkelere göre çok daha geç görmesine rağmen bugün Türkiye’nin en önemli treyler üretim merkezlerinden biri
haline gelmesi oldu. Yerli markalarımız Avrupa’dan Asya, Orta Doğu, Afrika ve hatta Uzak Doğu’ya kadar farklı çeşitlerdeki ürünlerine Pazar bulabiliyorlar. Üretim
potansiyeli olmasının yanı sıra büyük bir ticari araç ve treyler pazarı olan ülkemiz,
Avrupa’nın en büyük iki treyler markasının ve endüstrinin önemli tedarikçilerinin
üretim yaptığı ülkelerden biri haline geliyor.
Ülkemizin, yakın bir gelecekte Arap Baharı ile başlayan sosyal hareket ve komşularımızda yaşanan iç savaşların getirdiği sosyal ve ekonomik sıkıntıları aşacağına inanıyorum. Her ne kadar bugün itibariyle hala yeni riskler ve tehditler gündeme gelse de en kötüsünün geçmişte kaldığını düşünerek komşularımıza gelecek
barış ve istikrarın bizi de o ölçü de etkileyeceğini düşünüyorum.

42 AMERİKA

Akın ÖCAL

Amerika Ticari Araç ve Treyler Endüstrisi:
Bir Başka Dünya
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ŞİRKETLERDEN

Fiat Fiorino
10. Yılını
Kutluyor
1 milyon adetten fazla üretilen
Minicargo Projesi’nin Fiat Professional markalı yüzünü temsil
eden ve hafif ticari araç segmentinde
yeni bir sayfa açan Fiorino, Türkiye pazarındaki başarısının yanı sıra Tofaş’ın
Avrupa ülkelerine ihracatında da önemli
bir rol oynuyor.
Bursa’da yer alan ve 450 bin adetlik üretim kapasitesine sahip Tofaş
Fabrikası’nda, 3 farklı marka için üretimi
gerçekleştirilen Minicargo Projesi’nin, Fiat
Professional markalı yüzünü temsil eden
Fiorino, 10. yaşını kutluyor. Tofaş CEO’su
Cengiz Eroldu, “Minicargo Projesi, çoklu
marka geliştirilmesi ve bu projenin ara-

zamanda yeni bir ticari araç segmentinin

çeken Eroldu, “Gerçekleştirmiş olduğu-

lıksız 10 yıldır üretiliyor olması açısından

doğuşuna da başarıyla vesile oldu” dedi.

muz üretimin büyük bir bölümünü dünya-

hem Tofaş hem de Türkiye otomotiv sa-

Üretimine 2007 yılının son çeyreğinde

nın pek çok ülkesine ihraç ederken; yak-

nayinde bir ilk. Özellikle Fiorino, 2009’da

başlanan Minicargo Projesi’nden 10 se-

laşık 250 bin adedini Türkiye pazarında

‘Yılın Ticari Aracı’ dahil olmak üzere bir-

neye yakın bir sürede 1 milyondan fazla

Fiat Fiorino olarak müşterileriyle buluş-

çok uluslararası ödüle layık görüldü. Aynı

üretmiş olmalarının önemine de dikkat

turduk” dedi.

Karsan’ın Yeni Pazarlama Müdürü Aslı Ör Oldu
Geliştirdiği toplu taşıma sistemle-

Çalışma hayatına Turkcell’de Müşteri

riyle şehirlere modern çözümler

Temsilcisi olarak başlayan Ör, otomotiv

sunan Karsan, Pazarlama Müdür-

sektörüne ise Anadolu Isuzu şirketiyle

lüğü koltuğunu Aslı Ör’e emanet etti. Bu-

geçiş yaptı. Bir buçuk yıl boyunca Anadolu

güne kadar otomotiv sektöründe pek çok

Isuzu’da Pazarlama Uzmanı olarak görev

başarılı işlere imza atan Aslı Ör, Karsan’da-

yapan Aslı Ör, ardından Tofaş’a geçiş ya-

ki yeni görevine Ekim ayı itibariyle başladı.

parak 2007-2017 yılları arasında farklı de-

Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan

partmanlarda görev aldı. Yaklaşık 4 yıl bo-

Karsan’da, Pazarlama Müdürlüğü görevine

yunca Kıdemli CRM Uzmanı olarak Tofaş’ta

Ekim ayı itibariyle Aslı Ör getirildi. İş haya-

görevini sürdüren Aslı Ör, sonrasındaki 3

tına telekomünikasyon sektöründe baş-

yıl boyunca ise Fiyatlandırma ve Pazarla-

layan, ardından Türk otomotiv sanayinin

ma Programları Yönetmeni olarak çalıştı.

köklü kuruluşlarından Tofaş’ta uzun bir

Ör, Tofaş’ta son dönemde Ürün Pazarlama

dönem çalışan Ör, başarılarını Karsan’da

Yönetmeni ve Pazarlama İş Geliştirme Yö-

da sürdürmeyi hedefliyor.

neticisi olarak başarılı işlere imza attı.
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ŞİRKETLERDEN

VW Ticari Araç Türkiye’ye Servis Kalite Ödülü
Volkswagen AG tarafından düzen-

du. Serviste yapılan işin kalitesi ve müşteri

VW Ticari Araç Satış Sonrası Hizmetler,

lenen ve dünya genelindeki tüm

memnuniyetinin değerlendirildiği ödüllerde

kapasite artışına gitmeden verimliliği artıra-

Volkswagen Ticari Araç satış son-

Türkiye, en iyi servis hizmetlerini sağlaya-

rak randevu sürelerini düşürdü. Ayrıca servi-

rak 2017 yılında büyük ödülün sahibi oldu.

se giren araçların merkezden takip edilmesi

rası hizmetlerinin değerlendirildiği Servis
Kalite Ödülleri’nde Türkiye, en iyi satış son-

Volkswagen Ticari Araç Türkiye, müşteri

amacıyla geliştirilen ve diğer pazarlara ör-

rası hizmetlerini sağlayarak büyük ödülün

memnuniyetini, servis kalitesini ve verim-

nek uygulama olarak gösterilen “videowall”

sahibi oldu.

liliği artırmasının yanı sıra araçların servis-

projesi sayesinde, servise gelen araçlara çok

te kaldıkları süreyi azaltması nedeniyle bu

daha hızlı müdahale edilerek araçların yetkili

ödüle layık görüldü.

serviste daha az süre kalması sağlandı.

Volkswagen AG tarafından her yıl verilen “Servis Kalite Ödülleri” sahiplerini bul-

Tırsan’dan Seray Taşımacılık’a Teslimat
Tırsan,

taşımalarında

malarının ilk tercihi olmaya devam ediyor.

sektörün öncü firmalarından olan

karayolu

Seray Uluslararası Taşımacılık da Tırsan’ı

Çetin Nuhoğlu teslimat töreninde yap-

Seray

Uluslararası

teslim edildi.

Taşımacılık’a

tercih ederek filosuna T.SCS X+ Perdeli

tığı konuşmada, Tırsan olarak müşterileri-

Tırsan Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ trey-

Maxima Plus kattı. Tırsan Adapazarı fab-

nin her türlü ihtiyacına çözümler geliştir-

lerleri teslim etti. Firma, yeni aldığı araçlarla

rikasında yapılan törenle araçlar, Tırsan

diklerini ve müşterilerinin sonuna kadar

birlikte 50 adetlik filo büyüklüğüne ulaştı.

Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu

arkasında durduklarını söyledi. Nuhoğlu,

Her türlü taşımacılığa özel geliştirdiği

tarafından Seray Uluslararası Taşımacılık

“Seray Uluslararası Taşımacılık, Tırsan Per-

çözümlerle öne çıkan Tırsan, lojistik fir-

Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Bayındır’a

deli Maxima Plus semi-treylerleri tercih
ederek, aracın sunduğu hafiflik avantajı
ile daha fazla ağırlık taşıyarak verimliliğini
arttıracaktır” dedi.
Seray Uluslararası Taşımacılık Yönetim
Kurulu Başkanı Doğan Bayındır ise yaptığı
konuşmada, “Tırsan’ın Adapazarı’nda bulunan fabrikasını gezdim ve çok gurur duydum. Artık bu fabrika, Türkiye’nin fabrikasıdır” dedi. Tırsan, Tırsan Perdeli Maxima Plus
treyler ile 2.800 mm iç neti ve 385/65 R 22,5
lastik ölçüsüyle 4.030 mm gabari sunuyor.
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TİCARİ ARAÇ

Renault’un Güçlüsü Master Kamyonet
Renault, Master Kamyonet ile

leme kapasitesine sahip tek ve çift kabin

yonları 82.700 TL’den, sac kasa versi-

Master Panelvan ve Master Mini-

seçenekleri mevcut. Tek kabin versiyon-

yonları ise 86.200 TL’den başlayan fi-

büs versiyonlarından oluşan ürün

larındaki arkadan itiş, daha iyi yük çekiş

yatlarla satışa sunuluyor.

gamını güçlendiriyor. Optimum görüş

performansı sağlıyor. Master Kamyonet

alanı, ayarlanabilir sürüş pozisyonu, er-

ayrıca 1.814 kilograma ulaşan istiap haddi

gonomik kumandalar, çok sayıda ve kolay

ile dikkat çekiyor.

Renault Profesyonel
Renault, profesyonel müşterileri nezdindeki satış politikasını, dünyanın yirmi
ülkesinde başlattığı Renault Profesyonel

erişilebilir saklama gözü ile Master, hafif

Master Kamyonet, Elektronik Denge

ticaride olması gereken mobil ofisi ihti-

Sistemi (ESP), Yokuş Kalkış Destek Siste-

yaçlarını da karşılıyor.

mi, Römork Savrulma Önleyici ve Exten-

Renault, hafif ticari araç sahiplerinin

ded Grip (Yol Tutuş Desteği) gibi önemli

beklentilerini karşılamak için Renault Pro-

güvenlik donanımları ile ön plana çıkıyor.

fesyonel ile sadece onlara özel, ayrı bir

Master Kamyonet’in şasi kabin ve sac
kasa olmak üzere iki farklı

ile Türkiye’de de sürdürüyor.

2.3 dCi 125 bg dizel motor ve 6 ileri

satış ve satış sonrası hizmet noktası sunu-

rıca farklı uzunluklar-

manuel vites kutusu ile satışa sunulan

yor. Hafif ticari araç müşterilerinin mesleki

da, 3,5 ton yük-

Master Kamyonet’in şasi kabin versi-

beklenti ve gereksinimlerine en uygun çö-

versiyonu bulunuyor. Ay-

zümlerle, konusunda uzman ekip ve
özel hizmetler Renault

Profesyonel’de

buluşuyor. Renault
Profesyonel, Türkiye’de şu an 27 noktada

müşterilere

hizmet veriyor.
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DERNEK

TREDER Yönetimi Mersin’de Toplandı
Treyler sektörünün tek temsilcisi TREDER, Mersin’de MTD Otomotiv ve FY Endüstriyel
Ürünler’i ziyaret etti. TREDER Yönetim Kurulu Üyeleri, ziyaretlerin sonunda Mersin’de
ekim ayının yönetim kurulu toplantısını da gerçekleştirdi.
FY Endüstriyel Ürünler
180 Ürünüyle Tedarik Sağlıyor
İkinci ziyaret FY Endüstriyel Ürünler’e
gerçekleştirildi. FY Endüstriyel Ürünler
San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Türk, fabrikada yapılan ürünler ve üretim prosesi hakkında bilgiler
verdi. 2018 yılında üretimin yüzde 40’ı
yüzde 60’ının da yurtiçi pazarına ayrılacak şekilde kendilerine hedef belirlediklerini kaydeden Türk, 26 yıldır treyler
üstyapı hizmeti verdiklerini, 21 yıldır
kesintisiz olarak Koluman firmasına alüminyum kapı, kapak, vb. hizmetleri sunduklarını söyledi.
Ortadoğu ve Avrupa’ya ciddi ihracatlar
yaptıklarına değinen Yüksel Türk, firmaTREDER Yönetim Kurulu 30 Ekim

bilgisini veren Gökhan Bülbül, söz konusu

larının gelişimi ile ilgili şunları söyledi:

tarihinde Mersin’de treyler sek-

ülkelere hava tüpü ve dolap tedarik ettik-

“Firmamız 1991 yılında CM Cam Metal A.Ş.

törünün

tedarikçilerini

lerini söyledi. Türkiye’de kendi alanlarında

ve CMT Treyler Üstyapı Makine San. Tic.

de kapsayan bir dizi ziyaret gerçekleştir-

birinci sırada olduklarını belirten Bülbül,

Ltd. Şti. ile Treyler üstyapı sektörüne hiz-

di. TREDER Başkanı Kaan Saltık, yaptığı

hedef pazarının Avrupa olduğunu yinele-

met vermek adına temelleri atıldı. Farklı

değerlendirmede

önemli

Bölgesi’nin

di. “Tüm kazancımızı işimize yatırdık. Bun-

sektörlere de yatırım yapan firmamız tüm

Türkiye’nin önemli sanayi ve ihracat böl-

dan sonrada böyle devam edeceğiz” diyen

üretimini tek çatı altında toplayarak 2016

gelerinden biri olduğunu hatırlatarak “Yeni

Bülbül, Avrupa pazarında rekabet edebil-

yılı itibari ile FY Endüstriyel Ürünler San.

yatırımlar Akdeniz Bölgesi’ni daha cazip

mek için yatırımlarına devam edeceklerini

Ve Tic. A.Ş. olarak hizmetlerine devam

getiriyor. Bu bölgedeki treyler yatırımları

söyledi. Fabrikada 4 bin 500 metrekaresi

ediyor. Treyler alüminyum yan kapak,

bizleri çok daha mutlu ediyor” dedi.

kapalı alan olmak üzere toplamda 7 bin

arka kapı, ön göğüs, tahtalık, bisikletlik vb.

Akdeniz

Ziyaretlerin ilki MTD Otomotiv’e yapıl-

metrekare alan üzerinde üretim yaptıkla-

ürünlerin imalatı, işlenmesi, elektrostatik

dı, burada Şirket Müdürleri Gökhan Bül-

rını belirten Bülbül, fabrikanın gelecekte

boya ve montajının yaparak uygulamaya

bül ve Dündar Doğan, TREDER üyelerine

kendilerine yetmeyeceğini, bunun için

hazır hale getirilmesini sağlıyoruz. Yeni

firma ürünler hakkında bilgi verdi. Dündar

Sakarya’da da bir tesis açmayı planladıkla-

yatırımlarımız olan lazer kesim, abkant,

Doğan, MTD Otomotiv’in 2010 yılında

rını söyledi.

CNC ve diğer makine yatırımları ile treyler

kurulduğunu ve ilk olarak Knorr-Bremse

üstyapılarının çelik parçalarının da üreti-

bayiliği ardından da Riga markasının bayi-

mine geçilmiştir. Bu üretim hattında 6mt x

liğini aldıklarını söyledi. Bu yılı 80 milyon

2mt 4kw gücünde fiber lazer makinası ile

TL ciro ile kapatacaklarını ifade eden Do-

kesimler ve abkant preste büküm işlemleri

ğan, üretimin yüzde 80’ini ihraç ettikleri-

yapılıyor. Daha sonrasında kaynaklı ima-

ni vurguladı.

latları tamamlanarak çelik boya merkezin-

İhracat pazarları arasında İngiltere, İrlanda, Rusya, İsrail, Almanya, İran olduğu
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de elektrostatik boya yapılarak üreticilere
teslim ediliyor.”

ÜSTYAPI

Temsa Nitelikli Üstyapıcılarla
İzmir’de Buluştu
19 Ekim 2017 tarihinde İzmir’de
nitelikli üstyapıcı firmaları ile bir
araya gelen Temsa yöneticileri ile
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden sektörün
önde gelen üst yapıcı firmalarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, yeni Fuso
Canter ürünleri B35L ve 8BL çift kabin modellerinin yanı sıra Fuso Üst Yapıcı Portalı
hakkında bilgi verildi.

Temsa Motorlu Araçlar,
üstyapı şirketleriyle
işbirliğini güçlendirmek ve
üstyapıcı şirketlere yönelik
hazırladıkları yenilikleri
tanıtmak için özel bir
toplantı düzenledi.

Toplantının açılışında bir konuşma

zi güçlendirmek adına alınacak adımları
belirleyeceğiz” dedi.
Levent Akpulat’tan sonra söz alan Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama Müdürü
Aytuğ Bük de, dünyada 55, Türkiye’de 33
yıldan beri faaliyet gösteren, 25 yıldır yerli
üretimi yapılan ve yakın zamanda toplam
satışları 85.000 adede ulaşan Fuso Canter
markalı hafif kamyonların üstün özelliklerinin yanı sıra Fuso Üst Yapıcı Portalı’ndan

gerçekleştiren Temsa Motorlu Araçlar

ru yolda ilerleme kaydediyoruz, sizlerle

bahsetti. Bük, “Müşterilerimizin ihtiyaçları

Genel Müdürü Levent Akpulat, “Temsa

ufuk açacak, işbirliğimizi kuvvetlendire-

doğrultusunda sunduğumuz fonksiyonel

Motorlu Araçlar olarak müşterilerimize

cek fırsatlar yaratmak için bir araya gel-

ürünlerimiz, yüksek taşıma kapasitesi,

değer verdiğimiz noktada biz de doğ-

dik, bugün sizleri de dinleyerek sinerjimi-

düşük yakıt tüketimi, yüksek manevra kabiliyeti, ferah kabinleri, konforlu tasarımı
ve dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor. Rakiplerine göre taşıma kapasitesi avantajı da
sunan Fuso Canter, bu özelliği sayesinde
her türlü üstyapı için elverişli bir araç” dedi.
Aytuğ Bük’ten sonra bir sunum gerçekleştiren Kordsa Proje Lideri Elçin Çakal
Saraç da kompozit teknolojileri, kompozit malzemeler ve otomotiv sektöründeki uygulamaları hakkında katılımcıları
bilgilendirdi.
Toplantının ikinci yarısında, katılımcı
firmaların soruları cevaplanırken, araçlar
hakkında teknik bilgiler verildi. Fuso Canter üst yapıcılar toplantısı, Fuso Canter
ürün gamının yakından incelenmesiyle
son buldu.
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YENİ ÜRÜN

Hardox 500 TUF:
Yeni Nesil Hardox Aşınma Plakası
İsveç menşeli özel çelik üreticisi SSAB, Hardox 450 ve Hardox
500’ün en iyi özelliklerini bir araya
getirdi. Sonuç olarak ortaya, Hardox 500
TUF modelini çıkardı. Dünyada aşınma
plakası denildiğinde akla ilk gelen üreti-

Özel çelik üreticisi SSAB,
yeni Hardox 500 Tuf ile tek
bir aşınma plakasında üst
düzeyde dayanım, sertlik ve
tokluk sunuyor.

cilerden biri olan SSAB, Hardox® aşınma
plakası ile ağır yük damperi gövdelerinde

Türkiye’de damper sektöründe üstyapı

ve kovalarda yapısal malzeme ihtiyacını

malzemesi, iş makinesi kovaları ve maden

karşılayabilecek toklukta çelikler üreti-

ekipmanları başta olmak üzere bir çok

yor. Hardox aşınma plakası ile servis ömrü

Servis Ömrü İki Katına Çıkıyor

alanda kullanılan Hardox ürünleri, 0.7 ila

• Hardox® 400’e oranla yüzde 85-

uzatılırken, ağır darbelere dayanıklılık

160 mm arasında değişen aşınma plakası

100 daha uzun tahmini servis ömrü*

da artıyor. Hardox 500 TUF ürünü ile bu

kalınlıklarında geniş bir ürün çeşitliliğine

• -20°C’de 27 J garantili darbe enerjisi

alandaki yeteneğini bir adım daha ileriye

sahip. Sadece aşınma plakası alanında de-

• 475-505 HBW aralığında Brinell

götürmeyi hedefleyen SSAB, taş ocakla-

ğil, beton pompalarında kullanılmak üzere

sertlik aralığı

rı ve madenlerde ağır ve keskin kayaların

boru ve çok yönlü kullanım alanına sahip

• Keskin ve ağır cisimlerle darbelerde

yüklenmesinde, hacimli çelik hurdaların

yuvarlak çubuk üretimi ile de farklı alanlar-

yüksek aşınma ve çökme direnci

elleçlenmesinde, betonarme demiri içeren

daki kullanıcıları için çözümler sunuyor.

*SSAB’nin WearCalc ve TippCalc he-

beton parçalarının taşınmasında kullanılan

Hardox 500 TUF, piyasaya sürülmeden

damperlerde bu yeni Hardox aşınma plaka-

önce sahada ve gerçek uygulama alanla-

sı önemli rol alması bekleniyor

rında zorlu testlerden geçirildi.

Damper gövdesinin alt levhası Hardox® 500 Tuf ile üretildi. 1 yıldan
uzun bir süreyle 40.000 metrik ton kırma taşı çok düşük düzeyde
aşınma ile taşıdı. 6 mm’lik alt levhanın uç kısmının kalınlık ölçümünde,
ortalama aşınmanın sadece yüzde 5 düzeyinde olduğu görüldü.
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saplamaları granit ile sürtünme aşınmasına dayanıyor.

TİCARİ ARAÇ

Ecotorq Motorlu JMC HT Hattan İndirildi
Ford Otosan’ın Türkiye’den Çin’e yaptığı teknoloji ve mühendislik ihracatı sonrasında
Çin pazarı için Türk mühendislerinin emeğiyle geliştirilen Ecotorq motorlara sahip ilk
“JMC HT” model kamyonlar, Çin’in Taiyuan kentinde düzenlenen törenle hattan indirildi.

55 yılı aşkın tecrübesi ile Türk ta-

üretim lisans anlaşmalarının ardından

“Türkiye ticari araç üretimi, ana ve

sarımı ve mühendisliği ilekamyon

a’dan z’ye Türk mühendislerin destekleri

yan sanayisiyle çok ileri seviyede”

ve motor üretimi gerçekleştiren

ile üretilen ilk JMC HT kamyonun hattan

Ford Otosan olarak Ford’un Avrupa’da-

Ford Otosan’ın tüm fikri mülkiyet haklarına

indirilmesinin ardından şöyle konuştu:

ki ticari araç üretim üssü olduklarını ve bu

sahip olduğu Ecotorq motorlu kamyonlar,

“Türkiye’de teknoloji ve mühendislik ih-

alanda çok ciddi bir tecrübe ve potansiye-

Çin pazarında sunulmak üzere Çin’de Ji-

racatında bu büyüklükte bir ilk olan bu

le sahip olduklarının altını çizen Yenigün,

angling Motors Corporation (JMC) markası

anlaşmayla Türkiye otomotiv sanayinde

sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ticari

altında seri üretime geçti. Ford Otosanlı

yeni bir dönemin kapısını araladık. Şasi-

araç üretimi, ana ve yan sanayisiyle çok ile-

Türk mühendislerinin emeğiyle Çin’e ya-

sinden, kabinine tüm fikri mülkiyet hakla-

ri seviyede. Bu bilgi birikimi ve başarı, mü-

pılan teknoloji ihracatı sayesinde üretimi

rına sahip olduğumuz kamyonları kısa bir

cevher değerinde ve el üstünde tutulması

başlayan ilk “JMC HT” kamyonlar, Çin’in

süre sonra Çin yollarında göreceğimiz için

gerekiyor. Ford Otosan olarak, bugün hem

Taiyuan kentinde gerçekleştirilen törenle

heyecanlıyız. Ecotorq motorlu kamyonlar,

araç hem de motor konusunda Ford’un

hattan indirildi.

sürdürülebilir büyümemiz için stratejik

tasarım ve mühendislik çalışmalarını ger-

Haydar Yenigün:

bir ürün olarak önemini koruyor ve Ford

çekleştiren en büyük Ar-Ge merkezlerin-

“Türkiye otomotiv sanayinde

Otosan’ın ağır ticari araç segmentinde

den biriyiz. Avrupa ve Kuzey Amerika dahil

yeni bir dönemin kapısını araladık”

dünyaya açılan kapısı rolünü üstleniyor.

potansiyel ihracat pazarlarının tamamına

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar

Ford Otosan olarak, mühendislik ve tek-

rekabetçi ürünler sunabilmek için tüm mü-

Yenigün, Ford Otosan’ın JMC ile imzaladı-

noloji alanında ülkemiz ekonomisine de-

hendislik gücümüzle, ileri ve yeni teknolo-

ğı motor teknolojisi, kamyon şasi, kabin

ğer katmaktan gurur duyuyoruz.”

jiler üzerinde çalışıyoruz”
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TESLİMAT

Çobanoğlu Nakliyat’a 20 Adetlik
Krone Treyler Teslimatı
Krone, Nakliyat’a 10
adet Profi Liner ve 10
adet alüminyum kapaklı
Platform treyler olmak
üzere 20 adet treyler
teslimatı gerçekleştirdi.

Bahattin Tay ise, “Krone’yi, bu sektörde

Müdürü Semih Pala, Krone Türkiye Mali

rekt satış yöntemimiz. Çobanoğlu Nakliyat

Krone’yi tercih etmemizin diğer bir nedeni

İşler Müdürü/CFO’su Burak Hepşengenç,

ile de yürüttüğümüz sağlıklı iletişim saye-

de ödeme seçeneklerinin bizim açımızdan

Çobanoğlu Nakliyat firma sahipleri Bahat-

sinde çalışma fırsatı bulduğumuz için çok

oldukça avantajlı olması. Uygun fiyata, uy-

tin Tay ve Caner Çetinel ve Krone Türki-

sevinçliyiz. İnanıyorum ki ekibimiz, Krone’yi

gun ödeme koşullarıyla bu kadar kaliteli ve

ye Satış Yöneticisi Kemal Sungar katıldı.

çok kısa sürede çok daha büyük bir pazar

sağlam bir treyler alabilme fırsatı verdikleri

Teslim edilen Krone treylerler, Çobanoğlu

payına ulaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

için tüm Krone yetkililerine teşekkür edi-

Yurtiçindeki pazar payını arttıran
Krone, Nevşehir’in saygın lojistik şirketi Çobanoğlu Nakliyat’a
10 adet Profi Liner ve 10 adet alüminyum
kapaklı platform treyler olmak üzere 20
adetlik bir teslimat gerçekleştirdi. Krone
Tire fabrikasında gerçekleşen teslimat törenine Krone Trailer International Genel

Nakliyat’ın filosundaki ilk Krone markalı
araç olma özelliği taşıyor.
Yurt içindeki pazar paylarının yüzde 25’i
geçtiğinin altını çizen Krone Trailer International Genel Müdürü Semih Pala, “Kendi
ürün gamımızda yurt içinde satılan her 4
treylerden en az biri Krone imzası taşıyor.
Diğer taraftan rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki yurt içinde kimin treylere ihtiyacı
varsa artık bizimle irtibata geçiyor. Bu başarının altında yatan en büyük etken bizim
herkesten farklı olarak yürüttüğümüz di-
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Çobanoğlu Nakliyat firma sahiplerinden

çalışıp bilmeyen bir arkadaşımız olduğunu
sanmıyorum. Aynı şekilde treylerlerinin
uzun ömürlü ve sağlam olduğu konusunda
da birçok nakliyeci hem fikir olmuş durumda. Son 2-3 senedir Türkiye’de çok önemli
işlere imza atmaya başladılar. Biz de kendileriyle çok kuvvetli bir diyalog yakaladık.

yorum” dedi.

EFSANE ŞİMDİ EGR’SİZ EURO 6 MOTORLARIYLA

BTS

ÇOK DAHA GÜÇLÜ

FARKLI AMAÇLAR
İÇİN
Mikser, Pompa ve Damper

ÇEŞİTLİLİK
Manuel ve otomatik
vites seçenekleri

AKS
KONFİGÜRASYONLARI
6X4 ve 8X4 versiyonları

ALO IVECO

444 50 04

Assistance Non-Stop

YENİ IVECO UYGULAMASI BURADA!
KULLANIŞLI. KOLAY. ÜCRETSIZ.

DAHA FAZLA BİLGİ
İÇİN BİZE ULAŞIN

GÜÇLÜ MOTOR
360 HP, 410 HP ve 500 HP

TESLİMAT

Denizli’ye 125 Adet Mercedes Arocs
Filo teslimatlarına bir yenisini

hadır Özbayır, Kamyon Filo Satış Müdürü

yır, “Uzun yıllardır iş birliği içinde olduğu-

daha

Mercedes-Benz

Haluk Burçin Akı, Müşteri Hizmetleri Mü-

muz Akça Şirketler Grubu, yine Mercedes-

Türk, 125 adet Mercedes-Benz

ekleyen

dürü Mehmet Doğan, Finansal Hizmetler

Benz araçlarına güvendi ve araç parkındaki

Arocs çekici ve kamyonu Denizli şirketleri

Kredi Müdürü Hatice Meltem Gürsoy, Akça

Mercedes-Benz marka araç sayısını bu tes-

Akça Şirketler Grubu, Tıkıroğlu Hazır Be-

Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

limatla 400 adede yükseltti. Bizim için çok

ton ve Muslular Hazır Beton’a teslim etti.

Ali Akça, Başkan Yardımcısı Semra Akça

anlamlı olan bu teslimat, Türkiye inşaat

Denizlili şirketler topluluğu 100 adet Euro

Acar, Yönetim Kurulu Üyeleri Şakir Akça,

sektörü için de son derece önemli. Bu-

6 motorlu Mercedes-Benz Arocs inşaat

Hüseyin Akça ve Erol Akça, Tıkıroğlu Hazır

gün teslimatını yaptığımız 125 adet araçla

kamyonu ve 25 adet Mercedes-Benz Arocs

Beton Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman

Mercedes-Benz’in Türkiye’de inşaat sektö-

çekici olmak üzere 125 araçlık filonun sa-

Tıkıroğlu ve Başkan Yardımcısı Erkan Tıkı-

ründe sunduğu ürün yelpazesinin güzel bir

hibi oldu. Araçlar Denizli’de Akça Şirketler

roğlu katıldılar.

örneğini görüyoruz. Bu araçların 33 adedi

Grubu tesislerinde düzenlenen törenle
teslim edildi.

olan

Arocs 3342 damperli araç, 30 adedi Arocs

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Hases

Satışın

gerçekleşmesine

aracı

4142 betonmikser, 21 adedi Arocs 4145

Akça Şirketler Grubu, bugün Türkiye’nin

Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz

damperli araç ve 25 adet Arocs 1842 LS çe-

önde gelen hazır beton gruplarından biri

Menteşeoğlu, Genel Müdürü Adnan Öztürk

kici araçlardan oluşuyor“ dedi.

olarak hafriyat, nakliye, kum ocağı, taş

ve Kamyon/Hafif Ticari Araçlar Satış Mü-

Akça: 125 Aracı

ocağı, asfalt/yol ve inşaat/taahhüt alanla-

dürü Mesut Negiz de teslimat töreninde

Denizliye Kazandırmış Olmaktan

rında 6 farklı tesiste görev yapan 450’nin

hazır bulundular.

Gurur Duyuyoruz

üzerinde çalışanı ile hizmet veriyor. 125

Özbayır: İnşaat Sektörü

adetlik Mercedes-Benz Arocs inşaat aracı

Mega Projelerle Büyümeye

ma yapan Akça Şirketler Grubu Yönetim

yatırımı ile birlikte araç parkı 535’e yükse-

Devam Ediyor

Kurulu Başkanı Ali Akça ise tören esnasın-

Şirketler topluluğunu temsilen konuş-

len Akça Şirketler Grubu yönetimi bu araç-

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarla-

da “Mercedes-Benz Türk ile uzun zamana

ların yurtiçindeki beton santrallerinde, taş

ma ve Satış Müdürü Bahadır Özbayır tö-

dayalı iş birliğimiz var. Bundan önce 2013

ve kum ocağı işletmelerinde kullanılacağını

rende Akça Şirketler Grubu’na, Muslular ve

ve 2015 yıllarında da Mercedes-Benz kam-

ifade ettiler.

Tıkıroğlu Hazır Beton şirketlerinin yöne-

yon filo alımları gerçekleştirmiştik. Bugün

Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk

ticilerine Mercedes-Benz markasına olan

ise 125 adetlik bu teslimattan büyük gurur

Kamyon Pazarlama ve Satış Müdürü Ba-

güvenlerinden dolayı teşekkür etti. Özba-

ve onur duyuyoruz “ dedi.
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YATIRIM

Tırsan, 2’nci Ar-Ge Merkeziyle
Küresel Konumunu Güçlendirecek
Tırsan, treyler sektörünün en
önemli Ar-Ge merkezlerinden biri
olacak tesisin temelini çok sayıda
davetlinin katılımıyla törenle attı. TOSB

İlk Ar-Ge merkezini 2009 yılında açan Tırsan Treyler, 2’nci
Ar-Ge merkezinin temellerini Gebze Otomotiv Yan Sanayi
İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde törenle attı.

(Gebze Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) içinde gerçekleşen

platformu geliştirilecek,

prototiplerini

önce sektörün 40 yıldır lideri olarak bu

törene Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çe-

kendi bünyesinde üretebilecek ve 8 mil-

görev bize düşüyor. Tırsan olarak çok

tin Nuhoğlu ev sahipliği yaparken TREDER

yon kilometreye eş değer ömür testi uy-

büyük ve cesur bir yatırım gerçekleşti-

Başkanı Kaan Saltık’ın da aralarında bulun-

gulanabilecek kapasiteye sahip olacak.

riyoruz. Yeni yapılacak Ar-Ge Merkezi-

duğu çok sayıda davetli katıldı.

Aynı zamanda Uluslararası sertifikaların

mizde, treylerlere her türlü iklim ve yol

testlerini (ADR ve ATP gibi) kendi bünye-

koşullarında yüklü ve yüksüz testler

sinde yapabilecek.

yapılacak” diyen Nuhoğlu, bu zama-

Toplam 16 bin 600 metrekare kapalı alandan oluşacak ve 150 araştırmacı
mühendisin çalışacağı tesis, Endüstri 4.0

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin

na kadar Türkiye’de üretilen treylerler

prensipleri doğrultusunda oluşturulacak

Nuhoğlu, temel atma töreninde yaptığı

uluslararası testler için başka ülkelere

üretim alanına sahip olacak. Tesis dev-

konuşmada, “Ülkemize ve ülkemizin ge-

gönderiliyordu. Global ölçekte rekabet-

reye girdiğinde; her 3 ayda yeni bir ürün

leceğine güveniyoruz ama her şeyden

çiliğimizi sürdürmemiz için bundan sonra
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YATIRIM

si yürüttük. Ar-Ge faaliyetlerimiz sonucu
60’ı 2016`da olmak üzere son 2 yılda 120
adet patent başvurusu yaptık. Bu rakamla tüm sektörler içerisinde en çok patent
başvurusu yapan firmalar içerisinde yer
aldık. IAA Ticari araçlar fuarında düzenlenen sektörün en önemli inovasyon yarışmasında bir aracımızla Trailer Innovation 2017 Güvenlik kategorisinde 1’incilik
ödülüne layık görüldük.” dedi.
Tırsan 2017’de
135 Milyon Euro
İhracat Hedefliyor
Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Alper
Aydın da konuşmasında, 3 uluslararası marka ile 55’ten fazla ülkeye ihracat
yapıldığını söyledi. Aydın, “Yurtdışında,
Almanya, Polonya, Hollanda, İtalya ve
uluslararası testleri, kendi bünyemizde

haber yaptıkları yönünde eleştirdi.

yapacağız” dedi.

Tırsan’ın sadece son iki yılda 120 pa-

“40 yıldır bu işin içindeyiz. 40 yıldır pa-

tent aldığını ve bunun 50 tanesinin

zar lideriyiz ve sürekli yatırım peşindeyiz.

uluslararası olduğunu söyleyen Nuhoğ-

Adapazarı merkezimizde son 5 yılda 53

lu, “Bu bir emektir. Bu emeğe saygı gös-

milyon Avro yatırım gerçekleştirdik. Şu

termek gerekiyor. Tüm çalışanlarımızı

anda Adapazarı’nda süren yatırımın mik-

canı gönülden alkışlıyorum. Bu ürünler

tarı 87 milyon TL” diyen Nuhoğlu, yurt-

bu geliştirmeler Tırsan’ın geleceğidir,

dışından sektöre yönelik yapılan yatırım-

Tırsan’ın Türkiye’ye mal olmuş değer-

ların şeklini ve ölçeğine dikkat çekerek,

leridir. Tırsan’da üretilen her ürün artık

basın çalışanlarını da bu konuda yanlış

Türkiye’nin ürünü oldu. Bunu yaratan inanılmaz organize olmuş bir ekip var” dedi.

Çetin Nuhoğlu
Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı

Yılmaz: “Son 2 yılda
120 adet patent
başvurusu yaptık”
Ar-Ge Direktörü Tugay Yılmaz da yapTırsan için çok önemli olduğunu ve sek-

Tugay Yılmaz
Tırsan Ar-Ge Direktörü

törün ilk Ar-Ge merkezini 2009 yılında

Rusya hedef pazarları başta olmak üzere

açtıklarını söyledi. Yılmaz, mevcut Ar-Ge

toplamda 20’den fazla ülkede, 300’den

merkezlerinde 2 bin 500 metrekaresi

fazla satış ve satış sonrası noktasına

prototip ve test alanı olmak üzere 3 bin

sahibiz. 2017’nin ilk 9 ayında Türkiye

500 metrekare kapalı alanda yaklaşık

treyler ihracatında kendi rekorumuzu

100 araştırmacı ile faaliyetlerini sürdür-

egale ederek tarihi bir başarıya imza at-

düklerini belirterek, “Faaliyetlerimiz kap-

tık. 2017 ilk 9 aylık dönemde geçen sene

samında sadece 2016 yılında Toplam 18

aynı döneme göre ihracat ciromuzu yüz-

milyon TL Ar-Ge harcaması ile içlerinde

de 17 oranında artırarak 96 milyon Avro

2’si Avrupa Birliği, 9’u TUBİTAK destekli

seviyesine çıkardık. 2017 yılını 5 bin 340

olmak üzere toplam 55 farklı Ar-Ge proje-

araç ve 135 milyon Avro ihracat ile ka-

tığı konuşmada, Ar-Ge faaliyetlerinin

26 • Eylül-Ekim 2017 • www.kasadergisi.com

YATIRIM

Tırsan Telematik Gelişmiş Özelliklerle 2018’de Sunulacak
Gelişmiş Filo Yönetimi - Tırsan Telematik

ve sürüş davranışlarındaki değişimlerin

sistemi 2018 yılı itibariyle müşterilere su-

tespiti, araca ait lastik basınç ve sıcaklık-

nulacak. Sistem sadece bir araç takipten

ları, balataların durumu, fren sisteminde-

öte, rota ve coğrafik alan tanımlama ile

ki arıza durumu gibi bilgilerle bakım plan-

verimli operasyon planlama, yük ve aracın

lama verimliliği, sıcaklık kontrolü ile soğuk

anlık gözlenmesi ve birçok farklı sensörün

zincirin korunması ve kayıt altına alınması

entegrasyonu ile yüksek yük ve araç gü-

gibi verimli bir filo yönetimi için birçok ila-

venliği EBS verilerine anlık erişim ile yük

ve özellik içerecek.

2’nci Ar-Ge Merkezi Hakkında

Ömer Burhanoğlu
TOSB Başkanı, TİM Yönetim Kurulu Üyesi,
Sektör Kurulu Başkanı ve İhracatçılar
Birliği Başkanı

• Merkez tam olarak devreye girdiğinde

eşdeğeri ömür testi yapılabilecek. Avru-

çalışan araştırmacı mühendis sayısı 150’ye

pa ticari araç üreticileri içerisindeki en

ulaşacak. Böylece 300 bin saatlik bir yıllık

yüksek kapasiteli ve esnek yol simülatö-

mühendislik kapasitesi oluşacak. Her 3

rü olacak.

ayda bir yepyeni bir ürün platformu geliş-

• Bu ekipmanda yüksek kapasiteli hidro-

tirilecek. Her ay 2 yeni ürün ve her hafta

lik silindirler ile 70 ton’a kadar toplam yük-

yeni bir ürün versiyonu geliştirilecek.

lü ağırlığı olan araçların yol simülasyonu ile

• Test ve doğrulama faaliyetleri için kullanılacak parça, sistem veya komple araçla-

hızlandırılmış ömür testleri yapılacak.
• 17 m’ye kadar dingil mesafesine sahip

patmayı hedeflemekteyiz. İhracattaki

rın prototipleri, yüksek teknoloji ile hassas

büyük gücümüzü Almanya’da bulunan

ve hızlı olarak üretimi Endüstri 4.0 prensip-

• Sadece yoldan gelen kuvvetlerin de-

Goch ve 5 Temmuz’da açılışını yaptığımız

leri doğrultusunda oluşturulacak üretim

ğil ayrıca çevre ve iklim şartlarının da si-

Ulm fabrikalarımız, Rusya’daki Tula fabri-

alanında gerçekleştirecek. Üretim sonrası

mülasyonu gerçekleştirilecek. Aracın ve

kamız ve hepinizin bildiği gibi en büyük

kalite kontrol için optik ve lazerli ölçüm

komponentlerin ömrü boyunca maruz

üretim tesisimiz olan Adapazarı fabrika-

sistemleri ile en küçük parçalardan komp-

kalacağı iklim ve çevresel şartların labo-

mızdan almaktayız. Önümüzdeki yıllarda

le araca kadar prototip üretim kabiliyeti ile

ratuvar ortamında simülasyonu ile, sıcak-

ise Fransa, İtalya ve İngiltere ülkelerinde

her ay 2 komple prototip araç üretebilecek.

lık, nem, gün ışığı, korozyon gibi etkilerin

yapacağımız yeni yatırımlarımız ile ihra-

• Test bölümünde kullanılacak yol si-

fonksiyon ve ömür üzerindeki etkilerinin

cat gücümüzü arttırarak sürdürmeyi he-

mülatörü ile; 8 bin saatte 8 milyon km

araçlar test edilebilecek.

tespiti yapılacak.

defliyoruz. Rusya’da bu seneyi yüzde 250
büyüme ile rekor satış ile kapatacağız,
gelecek sene Pazar payı hedefimiz yüzde
7 ile satış adetlerimizi iki katına çıkarmayı
hedeflemekteyiz” diye konuştu.
Burhanoğlu: “Ar-Ge yatırımı
tüm yatırımlardan
çok daha kıymetlidir”
TOSB Başkanı, TİM Yönetim Kurulu
Üyesi, Sektör Kurulu Başkanı ve İhracatçılar Birliği Başkanı Vekili Ömer Burhanoğlu, Tırsan’ın yaptığı Ar-Ge yatırımının
sektör, bölge ve ülke için büyük önem
taşıdığına işaret ederek, “Bölgemizde bu
zor dönemde yatırım olması çok kıymetli,
üretim olması çok çok kıymetli ama ArGe’ye yapılan yatırım bir kere daha kıymetlidir” dedi.
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Arkas Lojistik Yatırımlarına
20 Ford Çekici İle Devam Etti
Arkas Lojistik, büyüme hedefleri

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan

doğrultusunda, Ford Trucks ile

Yardımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup Baş-

tekrar işbirliği gerçekleştirerek

kanı Diane Arcas, teslimat töreninde “Tür-

20 adet Ford Trucks 1848T ADR Gentiane

kiye’deki fabrikasında tamamen Türk mü-

Blue satın aldı. Araçlar düzenlenen tören

hendislerinin geliştirdiği ve üretimi yapılan

birlikte Arkas Lojistik’e teslim edildi. Töre-

Ford Trucks’ın araçlarını filomuza kattığı-

ne Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan

mız için mutluyuz. 1 milyon 400 bin euro

Yardımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup Baş-

yatırımla aldığımız 20 Ford çekici ile filo-

kanı Diane Arcas, Arkas Lojistik Genel Mü-

muz 550’ye yaklaştı. Sürdürülebilirlik poli-

dürü Onur Göçmez, Ford Trucks Genel Mü-

tikamızla da uyuşan yeni araçlarımız Euro 6

dürü Ahmet Kınay ve Ford Trucks Türkiye

normuna sahip. İlk defa 13 litre motor araç

Direktörü Serhan Turfan ile Arkas Lojistik

kullanacağız. Bu özellikleri yakıt tasarrufu

yöneticileri katıldı.

ve karbon salınımında sağladığı avantajlar

Son 3 ayda 5 milyon Euro’luk çekici ve treyler yatırımı
yapan Arkas Lojistik son olarak filosuna 20 yeni Ford
Trucks çekici kattı.

Diane Arcas
Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Y
ardımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı
nedeni ilk tercih nedenimiz oldu. Ayrıca
işletme ve servis maliyetlerinde sağlayacağı tasarruf ile geniş servis ağı bizim gibi
Türkiye’nin her noktasına taşıma yapan bir
firma için öne çıkan etkenlerin başında geliyor” dedi. Arcas “Bu yatırımla birlikte son
3 ayda çekici ve treyler yatırımlarımız toplam 5 milyon Euro’ya ulaştı. Hizmet çeşitliliği ve sektörel uzmanlaşayı önemseyen
stratejimiz kapsamında büyümemizi yatırımla destekliyor, sürekli hizmetlerimizi
geliştirmeye çalışıyoruz” diye ekledi.
Türkiye’nin en büyük filolarından birine
sahip Arkas Lojistik’in Ford Trucks’ı tercih
etmesinden

memnuniyet

duyduklarını

vurgulayan Ford Trucks Genel Müdürü Ahmet Kınay, şunları söyledi: “Arkas Lojistik
ile 2015 yılında başlayan iş birliğimiz, bugün dünya çapında projelerde kullanılmak
üzere teslimatını yaptığımız 20 adet Ford
Trucks ile daha da genişliyor. Araçlarımızın gerek yakıt tüketimi, gerek çevreci
Ecotorq motoru, gerekse de toplam sahip
olma olma maliyeti ile şirketlere optimum
çözümler sunuyoruz ve aynı zamanda iyi
bir yatırım aracı olmaya devam ediyoruz. “

28 • Eylül-Ekim 2017 • www.kasadergisi.com

TREYLER

Schmitz Kuruluşunun 125’inci
Yılını Türkiye Üretimiyle Kutluyor
Adapazarı fabrikası açılış töreni öncesinde düzenlenen basın
toplantısında konuşan Schmitz
Cargobull CEO’su Andreas Schmitz, 50
binden 58 bin üniteye çıktıklarını belirte-

Schmitz Cargobull bir süredir üretim yaptığı Adapazarı fabrikası 4 Ekim 2017 tarihinde törenle açtı. Tenteli ve frigorifik
treyler üretimi yapılan tesiste, damper ve platform treyler
üretimi de yapılacağı ifade edildi.

rek, çalışan sayılarının 47 binden 57 bine
çıktığını kaydetti. Schmitz, yatırım ve üre-

lunmadığının altını çizen Billich, “En ucuzu

Billich, açıklamalarına şöyle devam etti:

tim ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye’nin

en iyidir perspektifinden, en güvenilir, en

“Türkiye’nin iyi bir tedarikçi tabanı var.

doğru yatırım olduğunu düşünüyoruz.

sağlam treyleri en iyi hizmetleri bir araya

Asya ile iyi bir konumu var. Burada üretim

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere

getirerek satıyoruz. Finansman, telematik,

kararının doğru olduğunu düşünüyoruz.

baktığımızda Türkiye’nin Avrupa’nın bir

yedek parça hizmetleri sunuyoruz. Türk

Yol güvenliği, ve araç verimliliğinin son bir-

parçası olduğuna inanıyorum. Ticaret

treyler şirketini burada kurduğumuzda,

kaç yıl içerisinde artış gösterdiğini ve gös-

doğru noktadır ve yakın zamanda yakın-

sadece treyler satmakla değil en iyi hizme-

termeye devam edeceğini düşünüyoruz.”

laştığımızı göreceğiz.”

ti sunmakla yola çıktık.” S.KO COOL frigo-

Mishevski: “Damper ve platform
treyler üretimi yolda”

Toplantıda konuşan Schmitz Cargobull

rifik treylerin Rusya’da Yılın treyleri seçildi-

CSO’su Boris Billich, müşterilerin treyler-

ğini söyleyen Billich, bu başarının, Türkiye

Schmitz Cargobull Türkiye Genel Mü-

de sadece fiyata bakmadıklarını, hafifli-

pazarında da kendisini göstereceğini ifade

dürü Mile Mishevski ise bir yıl gibi bir sü-

ğe, treylerin yaşam döngüsü maliyetine,

etti. Türk pazarı çok büyük bir önem taşı-

rede fabrikayı hayata geçirdiklerini kay-

çevresel etkilere, dijitalleşmeye de önem

yor diyen Billich, Türkiye’nin treyler paza-

dederek, gelecek planlarını şöyle anlattı:

verdikleri söyledi. Schmitz Cargobull’un

rının çok güçlü olduğunu Avrupa’nın en bü-

“Adapazarı’ndan Türkiye pazarı için 4 tane

Türkiye’de en ucuz ürünü üretmek için bu-

yük ilk 5 Pazar arasında yer aldığını söyledi.

ürün olacak. Tenteli treyler ile başladık,
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frigorifik ürettik. Üretim alanımız 5 bin

Schmitz: “125. yılımızda

çalışanlarımızın, satış elemanlarımızın, bi-

500 metrekare toplam alanımız 25 bin

Türkiye fabrikamızı Açtık”

zim için çalışan herkesin güvenirliliğinden

metrekare. Bizim amacımız kendi satış

Gelen sorularını yanıtlayan Schmitz Car-

bahsediyorum. Sizler için son 125 yıldır her

ağımızın olması ve güçlü ortaklarımızın ol-

gobull CEO’su Andreas Schmitz, yatırımı

zaman bu şekilde çalışmaya devam ediyo-

ması. Önümüzdeki yıl içerisinde büyüyüp

neden Adapazarı’nda yaptıklarıyla ilgili ola-

ruz. Ben inovasyonun, kendi kendini çok

bütün bölgeye hizmet vermek istiyoruz.

rak “Pazarı inceledik. Müşteriler nerelerde

net bir şekilde gösteren bir şey olduğunu

Pazar payımızı yüzde 10’dan yüzde 30’a

olduğuna, ürünlerin mal akışına baktık, son

düşünüyorum. Biz sizler için gelecekte de

çıkarmak istiyoruz. Frigorifik pazar payı-

derece titiz bir çalışma oldu. Bütün bunla-

en iyi, en akıllı treyler ürünlerini üretme-

nı yüzde 50 yapmak istiyoruz. Damper ve

rın sonucunda Adapazarı’nı seçtik” dedi.

ye devam edeceğiz. 125. yıl dönümümüzü

açık kasada planlarımız var. Bu dört ürün

“Bizi taşıyan bu yollar aynı zamanda

kutlamamız, Türkiye’deki ilk tesisimizin

için Türkiye pazarı 6 bin ile 12 bin adet ara-

geleceğe de taşıyor. Köklerimizde güveni-

açılışıyla çakışıyor. Burada da ihtiyacımız

sında değişiyor. Finansman ve 2. El hizmeti

lirlik ve inovasyon var. Güvenilirlik derken

olan her şeyi buluyoruz. İyi insanları, iyi

de vereceğiz.”

sadece ürünlerimizden bahsetmiyorum,

eğitimli insanları, tedarikçileri buluyoruz.
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Hepinizle birlikte çalışarak bu fili daha ileriye götürmek istiyoruz. Önemli projelere
birlikte imza atmak istiyoruz.”
Sakarya’ya yaptıkları yatırımın sebebinin sadece Türkiye ve Almanya’nın birlikte çalışmasının çok önemli olduğunu
düşünmeleri olmadığını aktaran Schmitz,
“Türkiye’nin de bu ulaşımı ve ticareti başka
yerlere açma konusunda çok önemli potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. İşte bu
yüzden burada yatırım yapıyoruz. Biz en
iyi ve en akıllı treylerlerimizi bugün ve gelecekte de müşterilerimiz için burada üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Ermut: “Türkiye’nin sunduğu
fırsatlar kalıcı”
Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Schmitz
Cargobull’u, Adapazarı’ndaki bu yatırım için

farkında ve bunun için Türkiye’ye yatırım

na devam ettiler. Bugün burada açılışı be-

tebrik ederek konuşmasına başladı.

yapmaya devam edecekler.”

raber yapıyoruz.”

Bu yatırım için ajans olarak Schmitz Car-

Dünya ticaretinin yarıdan fazlasının

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardım-

gobull ile çok yoğun ve yakın çalışmalar yü-

Türkiye’den 4 saatlik uçuş mesafesinde

cısı Hasan Ali Çelik de Türkiye’nin son yıl-

rüttüklerini belirten Ermut, “Çalışmaların

gerçekleştiğini ifade eden Ermut, şöyle

larda birçok engellemelere ve çevresindeki

karşılığını almaktan mutluluk duyuyoruz.

konuştu: “2017 yılı itibariyle neredeyse

ateş çemberine rağmen hızla büyüdüğünü

Yatırım kararlarını 15 Temmuz’dan sonra

55 bin yabancı sermayeli şirket Türkiye’de

belirterek, “Türkiye’nin iç ve dış pazar hac-

da kesintisiz devam ettiren Schmitz Car-

kurulmuş durumda. 2016 yılında gelen

mi de artıyor. Sadece kendi iç pazarımızla

gobull, bu proje ile Türkiye’nin Avrupalı

12,3 milyar dolar doğrudan yatırımın yüz-

değil bölge ülkelerine açılan bir kapı olarak

şirketler için ne kadar önemli bir pazar ol-

de 57’sinin yılın ikinci yarısında yani 15

da yabancı yatırımcılar için cazip bir mer-

duğunu bir kez daha teyit etmiş oldu.” dedi.

Temmuz’dan sonra geldiğini görüyoruz.

kez haline gelmemizden dolayı son derece

Ermut konuşmasında şu sözlere yer

Burada Schmitz Cargobull’a teşekkür et-

memnunuz. Türkiye, Ortadoğu, Karadeniz

verdi: “Politik gerginlikler geçici fakat

mem lazım. Onlar yatırım kararı verdikten

ve Avrupa arasında bir enerji ve ticaret ko-

Türkiye’nin sunduğu fırsatlar kalıcı. Ras-

sonra 15 Temmuz süreci gerçekleşti. Fakat

ridoru oluşturması açısından stratejik öne-

yonel aktörler olarak yatırımcıların bunun

ona rağmen gecikme olmadan yatırımları-

me sahiptir.” diye konuştu.
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Nitelikli Ürünleriyle
Conta Elastik Ürünler
Treylercilerin
Hizmetinde
PVC
PVC pencere
pencere profilleri
profilleri ve
ve beyaz
beyaz eşyalar
eşyalar için
için
sızdırmazlık
sızdırmazlık malzemeleri
malzemeleri üretimiyle
üretimiyle faaliyetlerini
faaliyetlerini
başlayan
başlayan Conta
Conta Elastik
Elastik Ürünler
Ürünler 2017
2017 yılında
yılında
treyler
treyler ve
ve üstyapı
üstyapı grubuyla
grubuyla ürün
ürün yelpazesini
yelpazesini
genişletti.
genişletti.

2004 yılında Türkiye’de kurul-

(TPE) bazlı conta sektörünün önde gelen

Sızdırmazlık Mükemmel Olmalı

masının

Termoplas-

üreticisi konumuna geldik ve 2014 yılında

Soru: Treyler sektöründe kullanılan

tik Elastomer (TPE) bazlı conta

Çin ve Amerika’da açılan üretim tesislerimiz-

contalar hakkında bilgi alabilir miyiz?

üretiminde hızla gelişen Conta Elastik

le kurulduğumuz tarihten itibaren global bir

Tırsan ve Conta Elastik Ürünler Ar-ge

Ürünler San. Ve Tic. A.Ş hızlı büyümesine

firma olma hedefimizi gerçekleştirdik” dedi.

departmanlarının ortak çalışması sonu-

ardından

devam ediyor.
Conta Elastik Ürünler Teknik Satış Mühendisi Mahmut Yurdakul, şirketlerinin son

cunda Termoplastik Elastomer (TPE)
Soru: Hangi sektörlere hitap ediyorsu-

bazlı treyler contalarımız sektördeki

nuz?

treyler üreticilerinin ve kullanıcılarının

dönemdeki yenilikleriyle ilgili sorularımızı

Başta PVC pencere profilleri olmak üze-

problemlerini çözmeyi hedefleyecek şe-

yanıtladı. Firmalarının kuruluş aşamasın-

re alüminyum profiller, ahşap kapı pencere

kilde tasarlanmış olup, Avrupa normları-

da müşterilerinin ihtiyaçlarını, müşteri ta-

profilleri, beyaz eşya, buzdolabı, boru ke-

na uygun üretiliyor.

lepleri doğrultusunda belirleyerek dünya

lepçesi, alet kutuları, yemek taşıma kutula-

Treyler contalarımızın öne çıkaran

standartlarındaki üretim kalitesiyle karşıla-

rı ve 2017 yılı itibariyle treyler ürün grupları

özellikleri arasında başta mükemmel sız-

mak misyonu olduğunu söyleyen Yurdakul,

olmak üzere çeşitli sektörler için sızdırmaz-

dırmazlık geliyor. Dört köşe kaynak ya-

“Ürün kalitesi ve servis konforu sayesinde

lık ürünlerinin imalatını yapmaktayız.

pılabilir yapısı sayesinde frigorifik araç-
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Mahmut Yurdakul
Conta Elastik Ürünler Teknik
Satış Mühendisi

Kolay Montaj ve Dayanıklılık

mik ve genç kadromuz ile yenilikçi, sürekli

Soru: Başka hangi faktörler ürünlerinizi

gelişen ve çözüm ortaklarını geliştirmeyi

rakiplerinden daha özel hale getiriyor?

hedefleyen, etik ve sorumluluk bilincini

Montaj kolaylığı çok önemli bir unsur.

benimsemiş bir yapıya sahip olup, dünya

Contalarımızın yapışabilir özelliğe sahip

standartlarındaki üretim alt yapımız sa-

olması nedeniyle montaj sırasında alü-

yesinde kaliteyi birinci önceliğimiz haline

minyum lama ve vida gibi ekstra montaj

getirerek, kalite standartlarından asla ta-

elemanlarına ihtiyaç duyulmuyor. Kolay

viz vermiyoruz. Müşteri odaklı olup, müş-

montaj özelliği sayesinde zaman, işçilik ve

terilerimizin tüm ihtiyaçlarını doğru ana-

larda sağlanması gereken sızdırmazlık

malzemeden tasarruf sağlanarak üretim

liz ederek, sürdürülebilir çözüm ortakları

şartları en iyi şekilde sağlanmaktadır.

süreçlerine de katkıda bulunuyoruz.

olarak hizmet vermekteyiz.

Ürünlerimizde

kalıcı

deformasyonun

Ayrıca dış ortam koşullarına karşı yüksek

iyi olmasıyla birlikte zamanla oluşabile-

dayanıklılık da müşterilerimiz için önemli

Soru: Son olarak şu an firmanız iste-

cek sızdırmazlık sorunlarının da önüne

bir tercih sebebi. Termoplastik Elastomer

diğiniz konumda mıdır? İleriye dönük

geçiliyor.

(TPE) bazlı hammadde sayesinde conta-

planlarınız nelerdir?

Mükemmel sızdırmazlığın yanı sıra trey-

larımız yüksek ozon ve UV direncine sahip

Kurulduğu günden itibaren hızla bü-

ler contalarımızda kullandığımız slip-coat

olup zorlu hava koşullarına dayanıklılık

yüyen ve global bir şirket olan Conta

sayesinde yüzeyde gerçekleşen sürtün-

gösteriyor.

Elastik Ürünler A.Ş olarak yatırımları-

me azaltılarak araç kapılarında kolay açıl-

mıza ve büyümeye hız kesmeden de-

ma sağlanıyor. Bu sayede hem kullanıcıya

Soru: Conta Elastik Ürünler olarak ta-

vam etmeyi hedeflemekteyiz. Kalite ve

yüksek seviyede konfor sunulurken hem

sarım, kalite ve sürdürülebilirlik konu-

müşteri memnuniyetini ilk sırada tuta-

de yırtılma ve sökülme problemlerinin

larında hangi ilkeleri benimsediğinizi

rak gelişmeye, yenilikleri takip etmeye,

önüne geçilerek ürünlerin dayanıklılığına

öğrenebilir miyiz?

Ar-ge çalışmalarımıza yatırım yapmaya

katkıda bulunuluyor.

Conta Elastik Ürünleri A.Ş. olarak dina-

devam edeceğiz.
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Sebze Meyve Lojistiğinin
Kuralları Yeniden Yazılıyor
Frigorifik araçlar için, 1 Ocak 2019 tarihine kadar belirtilen belgelerin alınmasını zorunlu hale
getiren tebliğ, malların ambalajlanmasında, taşınmasında, depolanmasında ve perakende
satışa sunulmasında uyulması gereken standartlara ilişkin usul ve esasları kapsıyor.
Sebze meyvelerin taşınamsında

tarafından önemli bir bir tebliğ hazırlandı.

ken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve

oluşan kayıpları kontrol ederek

3 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de ya-

Esaslar Hakkında Tebliğ”in yakın gelecek-

gıda güvenliği koşullarını artırıl-

yınlanan “Sebze ve Meyvelerin Toptan ve

te taşımacılığa önemli etkilerinin olması

ması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Perakende Ticaretinde Uyulması Gere-

bekleniyor.

Ambalajlama Standartları
tasnifleme ve ambalajlama tesisinden tüketim yerlerine taşınmasında
MADDE 5 – (1) Malların ambalajlan-

a) Balkabağı, beyaz lahana, kar-

masında tek kullanımlık veya tekrar

puz ve kavunlara yönelik ambalajlar;

(2) Mallar ön soğutmaya tabi tu-

kullanılabilir ambalajlar kullanılır.

soğuk zincirin korunması esastır.

kasa, kutu veya sepet şeklinde olup,

tulduktan sonra palet kullanımına

(2) Mallar uygun şartlarda korun-

(80x120) cm veya (100x120) cm bo-

uygun frigorifik araçlarla taşınır.

ması ve taşınması sağlanacak şekilde

yutlarındaki paletlere uygun ölçüler-

ambalajlanır. Ambalajlar bütün ya-

de olur.

bancı maddelerden arındırılır.

(3) Malların üretim yerinden sınai
işletmeye, üretim yerindeki toptancı

b) Patates, soğan (kuru) ve tatlı

haline veya tasnifleme ve ambalajla-

(3) Tek kullanımlık ambalajlar

patateslere yönelik ambalajlar; file,

ma tesisine taşınmasında ikinci fıkra

(80x120) cm boyutlarındaki palet-

jüt çuval, torba, kasa veya kutu şek-

kapsamına girmeyen kapalı ya da

lere tam yerleştirilebilecek uygun

linde olup en çok 50 Kg ağırlığında

tenteli taşıma araçları kullanılabilir.

ebatlarda olur.

olur.

(4) Farklı malların aynı araçlarda

(4) Tekrar kullanılabilir ambalajlar

(8) Üreticilerin, ürettikleri malları

taşınması esnasında malların birbir-

(80x120) cm boyutlarındaki palet-

perakende olarak doğrudan tüketi-

lerine zarar vermelerini engelleye-

lere tam yerleştirilebilecek şekilde

cilere satması durumunda, satılan bu

cek önlemlerin alınması gereklidir.

(60x40) cm, (40x30) cm, (40x40) cm

mallar hakkında bu maddenin ikinci,

ve (30x20) cm taban ebatlarında olur.

üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı

(5) Tekrar kullanılabilir ambalajlar

fıkra hükümleri uygulanmaz.

(5) Birbirlerine zarar verebilecek
mallar aynı araçta taşınmaz.
(6) Balkabağı, beyaz lahana, kar-

modüler ve katlanabilir şekilde olur

(9) Malların taşınmasında kullanı-

puz, kavun, patates, soğan (kuru) ve

ve her kullanımda gıda güvenilirliği-

lacak ambalajlar soğuk zincire uygun

tatlı patateslerin taşınmasında bu

ne uygun olarak dezenfekte edilir.

olur.

madde hükümleri uygulanmayabilir.

(6) Dolu ambalajlar en çok 30 Kg
ağırlığında olur.

(10) Malların ambalajlanmasına

(7) Esnaf ve sanatkârlar odalarına

dair bu Tebliğde düzenlenmeyen

kayıtlı perakendecilerce perakende

(7) Balkabağı, beyaz lahana, kar-

hususlarda Türk Standartları Ensti-

satılmak üzere üreticilerden veya

puz, kavun, patates, soğan (kuru) ve

tüsünün ilgili standartları/kriterleri

toptancı hallerinden satın alınan

tatlı patateslerin ambalajlanmasında

uygulanır.

mallar ile üreticilerce perakende

bu maddenin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkra hükümleri uygulanmayabilir. Bu halde;
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MADDE 6 – (1) Malların üretim yerindeki toptancı hallerinden veya

olarak doğrudan tüketicilere satılan
malların taşınmasında birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.
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(8) Frigorifik araçlarla yapılacak

satışında 11/6/2010 tarihli ve 5996

Yem Kanununa uygun olarak Gıda,

taşımada kullanılan araç ve ekipman-

sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağ-

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

lar aşağıda belirtilen şartları sağlar:

lığı, Gıda ve Yem Kanununa ve söz

“İşletme Kayıt Belgesi” almış olması

a) Yalıtımlı ekipmanın iç ve dış yü-

konusu Kanuna dayanılarak hazır-

gerekir.

zeyinde herhangi bir yıpranma, de-

lanmış yönetmeliklerce belirlenen

Perakende Satış Noktaları

linme veya çatlak bulunmaz. Kapıları

hususlara uygun olup olmadığına

Standartları

kapatıldığı zaman yalıtımlı ekipman

ilişkin resmi kontrollerde Gıda, Tarım

MADDE 8 – (1) Mallar, alışveriş

içine herhangi bir ışık sızıntısı olmaz.

ve Hayvancılık Bakanlığının yetkileri

merkezleri, büyük mağaza ve zincir

saklıdır.

mağazalarda bulunan perakende sa-

b) Yalıtımlı ekipmanın iç sıcaklığını
0–14C arasında tutabilecek mekanik
cihazlar bulunur.
c) Yalıtımlı ekipmanda sıcaklık ve
nem takip cihazı bulunur.
d) Frigorifik araçların bu Tebliğde
belirtilen şartlara uygunluğu Türk

Depolama Standartları
MADDE 7 – (1) Mallar, soğuk hava
depolarında veya malların bozulmasına veya kalite kaybına sebep olmayacak uygun ısı ve nem ortamlarına
sahip alanlarda depolanır.

tış yerlerinde soğutuculu reyonlarda
ambalajlarından çıkarılmadan satışa
sunulur.
Geçiş Hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte kulla-

Standartları Enstitüsü tarafından 3

(2) Malların depolanacağı soğuk

nılmakta olan frigorifik araçlar için,

yıllık periyotlarda muayene ve test

hava depolarının nitelikleri ile bura-

1/1/2019 tarihine kadar 6 ncı mad-

edilerek belgelendirilir.

larda yapılacak depolama faaliyetine

denin sekizinci fıkrasının (d) ben-

(9) ATP belgesine sahip meka-

ilişkin iş ve işlemlere yönelik olarak

dinde yer verilen belgelerin alınması

nik soğutmalı araçların; soğutma/

mal bazında Türk Standartları Ens-

gerekmektedir.

ısıtma ekipmanı ile sıcaklık/nem

titüsünce belirlenmiş olan standart-

takip cihazının bulunması koşu-

lar/kriterler uygulanır.

luyla, bu maddedeki şartları sağladığı kabul edilir.

(3) Malların depolanacağı soğuk
hava depolarının Türk Standartları

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin;
a) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası
1/6/2018 tarihinde,

(10) Malların taşınmasına dair bu

Enstitüsünce TS 9048 standardına

b) 5 inci maddesinin dördüncü

Tebliğde düzenlenmeyen hususlar-

göre Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi-

fıkrası ile yedinci fıkrasının (a) bendi

da Türk Standartları Enstitüsünün

nin (TSE-HYB) bulunması gereklidir.

ve 6 ncı maddesi ile 8 inci maddesi

ilgili standartları/kriterleri uygulanır.

(4) Malların depolanacağı soğuk

(11) Malların ambalajlanması, de-

hava depolarının 5996 sayılı Veteri-

polanması, taşınması ve perakende

ner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve

1/1/2019 tarihinde,
c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.
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çi duruşu işbirliğimiz süresince çok büyük

Orkun Lojistik Filo
Çözümleri Michelin
Solutions’tan
Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin,
Türkiye’nin lider Lojistik şirketlerinden Orkun Lojistik
ile filo çözümleri işbirliği anlaşması imzaladı.

avantajlar sağlayacak.” dedi.
Orkun Lojistik Genel Müdürü Yavuz Karadeniz ise törende, “Orkun Lojistik olarak, kara, hava ve deniz nakliyesi, proje
taşımacılığı, depolama ve lojistik alanlarında 1986 yılından bu yana anlamda hizmet vermeye devam ediyoruz. Bizim için
müşterilerimize kaliteli hizmet sunarken
verimliliğimizi korumak çok büyük bir öncelik. Bu anlamda Michelin ile birbirimize
karşılıklı fayda sağlayacağımıza inanıyor,
uzun süreli işbirliğimizin daha kaliteli hizmet için önemli olduğunu düşünüyorum.
Bu vesile ile yaptığımız işbirliğimizin bütün
sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.”

Türkiye’de sunduğu hizmetlerin

şeklinde konuştu.

yanı sıra Avrupa’da çeşitli ülke-

Michelin Solutions Ülke Satış Müdürü

lerinde bulunan tesisleri ve 800

Ali Yalçın “Anlaşma kapsamında Orkun Lo-

araçlık filosu ile lojistik sektörünün lider

jistik, her türlü kullanım şartlarına uygun

firmalarından Orkun, yeni işbirliği sayesin-

lastiklerimiz ve düzenli denetim, yol yar-

de Michelin’in geniş hizmet ağından fay-

Michelin Solutions Ülke Operasyonlar Mü-

dımı gibi hizmetlerimiz sayesinde güvenle

dalanacak. Filoların elverişliliğini optimize

dürü Emrah Urunga’nın da katılımıyla Or-

seyahat etmeye devam edecek. Orkun filo-

edip, operasyonel maliyetlerini düşürerek

kun Lojistik Genel Müdürlüğü’nde gerçek-

su için oluşturulan özel Michelin Solutions

işletmelerin lastik yönetimini kolaylaştıran

leştirilen imza töreninde konuşan Sertan

ekibi, her gün operasyonel mükemmellik

Michelin Solutions sayesinde kendisi için

Akçagöz, “Avrupa’da 80 yıldır toplam 20

sunarak, filonun işlerini kolaylaştırıcak ve

özel olarak hazırlanmış lastik yönetimiyle

ülkede sürdürdüğümüz Michelin Solutions

filo kaynaklarını optimize ederek, operas-

filosundaki araçların lastiklerinin bakımını

hizmetlerimizi Türkiye’de lojistik sektörü-

yonel maliyetleri düşürmenin yanı sıra tam

ve tam güvenliği sağlayacak.

ne yön veren lider şirketlerden Orkun Lo-

güvenlik sağlıyacak. Yakıt tasarrufu için

Orkun Lojistik Genel Müdürü Yavuz Ka-

jistik ile sürdürüyor olmaktan gurur duyu-

tasarlanan lastikler sayesinde, en çevreci

radeniz, Michelin Ağır Vasıta Lastikleri Ti-

yoruz. Yapılan anlaşma kapsamında Orkun

çözümleri de sunuyoruz. Böylece Orkun

cari Direktörü Sertan Akçagöz ve Michelin

Lojistik’e 360 derece hizmet vereceğiz.

Lojistik, karbondioksit emisyonunu mini-

Solutions Ülke Satış Müdürü Ali Yalçın,

Eminim ki Michelin’in teknolojik ve yenilik-

muma indirecek.” dedi.
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Nevpa Branda Fabrikası
Törenle Hizmete Girdi
Üstyapı ve treyler sektörüne üretimin yaptığı ürün ve temsil ettiği
markalarla tedarik eden Nevpa,

Mehmet Ortaç
Nevpa Genel Müdürü

Son dönemde yatırımlarına
hız veren Nevpa, Tuzla
Birlik OSB’de treyler ve
üstyapı üreticilerinin
katıldığı büyük bir törenle
branda fabrikasını ve yeni
merkez binasının açılışını
gerçekleştirdi.

branda üretim fabrikasını ve yeni şirket
merkezini 18 Ekim’de düzenlediği bir törenle hizmete açtı. Üstyapı ve treyler

“Türkiye’de sürekli gelişen treyler ve üst-

endüstrilerinden pek çok ismin katıldığı

yapı pazarının önemli bir tedarikçisi olan

törene, Nevpa Kurucusu Tevfik Sayar, Yö-

Nevpa’nın yatırımının devamı olan branda

netim Kurulu Başkanı Mesut Sayar, Genel

üretiminin yıllık 10 bin araç kapasiteli Tica-

Müdür Mehmet Ortaç ev sahipliği yaptılar.

ri Araç Brandası Üretimi, buna ilaveten hızlı

Törende başta UND Başkanı Çetin Nuhoğlu

perde sistemi üretimi. Ayrıca temsilcisi ol-

olmak üzere Yalçın Şentürk, Seyit Arslan,

duğumuz Sesam marka kayar çatı sistem-

Durmuş Özgül gibi treyler üreticileri katılır-

lerinin montaj ve satışı yapılacaktır.” dedi.

ken İsveçli BCG Grup ve SESAM CEO’su Per
Ericson da törende yer alırken.

Ticari araç sektöründe 37 yıllık imalat geçmişleri olduğunu söyleyerek ko-

Törenin açılış konuşmasını yapan Meh-

nuşmasına başlayan Nevpa Yönetim

met Ortaç, yeni hizmet binası ve branda

Kurulu Başkanı Recep Mesut Sayar ise

üretim merkezi ile çalışma tempoları-

“Babamız Tevfik Sayar’ın kurduğu küçük

nın artarak devam edeceğini belirterek,

bir imalathaneyi yıllarca kendisinden
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aldığımız düsturla, dürüstlükle ve özveriyle bugünlere taşımış bulunuyoruz.
Yıllardır yaptığımız üretimle son 10 yıldır
kendimizi yurtiçi ve uluslararası pazarda geliştirdik ve yeni ürünler çıkarttık
ve bununla gurur duyuyoruz. Bu işleri
yaparken yurtiçinde ve uluslararasında
önde gelen firmaların yöneticilerine,
bize verdikleri desteklerden ve değerden dolayı teşekkür ediyorum. Bugünden sonra da daha çok yatırım yapmaya
ve müşterilerimize daha çok hizmet vermeye devam edeceğiz.”
Nuhoğlu:
“Yerli markaların
büyümesini destekliyoruz”
UND Başkanı Çetin Nuhoğlu da, tesiRecep Mesut Sayar
Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı

sin kazandırılmasında emeği geçen mühendisinden bekçisine kadar herkese
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Çetin Nuhoğlu
UND Başkanı

YATIRIM

şapka çıkardığını belirterek şunları söy-

ların geliştikçe Türk treyler endüstrisinin

ledi: “Sektöre sunulacak olan her türlü

gelişeceğini vurguladı.

yerlileştirme faaliyetlerini sonuna ka-

Nevpa Onursal Başkanı Tevfik Sayar ise

dar destekliyoruz. Bu atmosferde hem

şunları söyledi: “Aslında ben bir makine-

stratejik olarak Doğu-Batı, Kuzey-Güney

ciyim. 1975 yılında işe makine üretimiyle

arasında olması lojistik hub ve lojistik

başladım. Daha sonra karoser sanayi ile

koridorlarının üstünde olması doğal ola-

devam ettim, ardından treyler sanayine

rak bu sektöre daha çok güç veriyor. Bu

hizmet vererek üretim sürecim devam

anlamda yerli bir markanın büyümesini

etti. Şimdiyse geldiğimiz noktadan daha

sonuna kadar destekliyoruz. Her şeyden

ileriye gitmek istiyoruz. Yeni tesisimizin

önce bir Türk markasının 37 yıl ayak-

sanayi sektörüne ve ülkemize hayırlı ol-

ta durması ve babadan oğula geçmesi,

masını diliyorum.”
Daha önce kendilerin rakibi olan Nevpa

hatta 3. neslin hazırlanması beni şahsen

ile çalışmaktan son derece memnun ol-

mutlu ediyor.”
TREDER adına konuşma yapan Yöne-

duklarını dile getiren BCG Grup ve SESAM

tim Kurulu Üyesi Yalçın Şentürk ise, Türk

CEO’su Per Ericson, işbirliklerinin sadece

treyler sektörünün gelişiminde Nevpa gibi

Türkiye içinde sınırlı kalmayacağını ve böl-

firmaların çok önemli bir basamak oluşturduğunu ifade ederek, Nevpa gibi marka-

Yalçın Şentürk
TREDER Yönetim Kurulu Üyesi

ge ülkelerine olan ürün tedarikini yapacaklarını vurguladı.
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Iveco’nun
Çevreci
Araç
Yelpazesi:

Daily
Blue
Power
Elektrikli ve doğalgazla çalışan araçlar konusunda uzun
yıllardır önemli yatırımlar yapan Iveco, markanın çevreci
hafif ticari araç serisini Daily Blue Power ismiyle tanıttı.
Ekim ayında tanıtımı gerçekleşti-

olarak öne çıkıyor. Bu araç sürüş konfo-

rilen Daily Blue Power ailesi için-

runu ileri taşıyan Hi-Matic şanzımanla ve

de Daily Hi-Matic Natural Power,

şehir taşımacılığında en iyi sürdürülebilir

hafif ticari araç endüstrisinde ilk 8 vitesli

alternatif olan doğal gaz kombinasyonu-

otomatik şanzımanlı ürün Sıkıştırılmış

nu sunuyor. Bu aracın, Daily’nin bilinen

Doğalgaz Aracı (CNG) kentsel alanlar için

sağlamlığı, performans ve güvenilirliği

düşük emisyonlu yakıt ve sürdürebilirlik

ile daha fazla konfor ve yakıt ekonomisi,

kombinasyonu sunuyor. Daily Euro 6 RDE

ekstra düşük kirletici ve Co2 emisyonlarını

Ready: 2020’de yürürlüğe girecek olan

sunuyor. ZF ile son 5 yıldır işbirliğiyle ge-

Gerçek Sürüş Emisyon düzenlemelerine

liştirilen Hi-MAtic şanzımanla yüzde 2,5

hazır olan ilk hafif ticari araç. Hollanda Uy-

yakıt tasarrufu sağlandığı açıklanan Daily

gulamalı Bilimsel Araştırma Organizasyo-

Hi-Matic Natural Power’ın şehirlerin Daily

nu (TNO) tarafından onaylanmış durumda.

Hi-Matic Natural Power dizele karşı aldığı

Daily Elektrik: Sıfır emisyonlu bu araç en

önlemler için en güçlü alternatiflerden biri

sıkı trafik denetimlerine karşı bile şehir

olması bekleniyor.

içinde faaliyet gösterebilecek.
Daily Hi-Matic Natural Power
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Daily Hi-Matic Natural Power’da 3-litre
F1C motor kullanılıyor. 136 beygir gücü ve

Daily Hi-Matic Natural Power, sektörde

350 Nm (1500 rpm) tork üreten bu mo-

8 vitesli otomatik şanzımanlı ilk sıkıştı-

tor, Iveco’nun halihazırda düşük seviyede

rılmış doğal gazla çalışan hafif ticari araç

emisyon Euro 6 3.0-litrelik dizel motoruna

HAFİF TİCARİ

ardından yeni resmi prosedür uyarınca
bağımsız bir organizasyon tarafından
test edildi. Hollanda Uygulamalı Bilimsel
Araştırma Organizasyonu (TNO) tarafından onaylanan Daily Euro 6 RDE Ready,
standart Start & Stop sistemi ve Michelin
eko lastikleri ile yakıt tüketimini yüzde
7’ye kadar azaltıyor.
2020’de yürürlüğe girecek olan Gerçek Sürüş Emisyonları testinden üç yıl
daha öne test edilerek doğrulanan Dagöre yüzde 76 daha az partikül madde,

Operasyon maliyeti açısından bakıldığı

yüzde 12 daha az nitrojen azot oksit (NOx)

zaman Daily Hi-Matic Natural Power ma-

emisyonu üretiyor. Şehirde gerçek sürüş

nuel versiyonuna göre yüzde 2,5 oranında

koşullarında CNG motor dizel muadiline

az yakarken, dizelle kıyaslandığında mali-

göre yüzde 3 daha az Co2 salınımı gerçek-

yet farkı yüzde 35’e kadar çıkabiliyor.

leştirirken Hi-Matic’le birlikte bu aralık yüz-

Daily Euro 6 RDE Ready

de 5’e çıkıyor. CNG motorun metan gazıyla

Daily Euro 6 RDE Ready, geçtiğimiz

çalışması durumunda Co2 salınımı yüzde

dönemlerde yaşanan emisyon skanda-

95 azalarak sıfır seviyesine yaklaşıyor.

lının ardından değişen test şartlarının

ily Euro 6 RDE Ready, gereken değerleri
yakalamak için 2016 yılında tamamen
yeniden tasarlanarak, yeniden boyutlandırılan 2.3-litrelik F1A motorunu kullanıyor. Daha fazla dayanıklılık ve doğal
olarak düşük NOx emisyonu sağlayan bu
motor Iveco’nun gelişmiş Seçici Katalitik
İndirgeme (SCR) sonrası işleme sistemine sahip.
Daily Electric’te Menzil
200 Kilometre Oldu
Iveco tarafından 2009 yılında piyasaya
sunulan elektrikli çekişe sahip Daily Electric son 8 yılda sürekli yükseltme ve iyileştirmeyle şu an için kullanıcısı kısıtlı olsa da
bu alandaki en gelişmiş alternatiflerden
biri olarak dikkat çekiyor.
Daily Electric, en sıkı trafik kısıtlamaları
uygulanan şehirlerde dolaşıma imkan sağlarken, gerçek şehir koşullarda 200 kilometreye ulaşan menziliyle de öne çıkıyor.
Hızlı modda 2 saatte şarj olan araçta EkoGüç sürüş modu ve rejeneratif frenleme
stratejileri, verimliliği daha da artırıyor. Daily Blue Power Electric, 5 tona kadar brüt
araç ağırlığı sağlıyor.
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Amerika Ticari Araç ve Treyler
Endüstrisi: Bir Başka Dünya
Kasa Dergisi bu yıl ilk defa ABD’nin
Atlanta kentinde düzenlenen Kuzey Amerika Ticari Araçlar Fuarı’na
(NACV) katıldı. Dünyanın en büyük ticari
araç pazarı olmaya devam eden ABD pazarı, Avrupa ve Türkiye pazarlarından hem
satış rakamları hem de araç sınıflandırılması ve kullanım alışkanlıkları yönünden

Ağır ticari ve treylerde dünyanın en büyük pazarı olan
Amerika’da düzenlenen
NACV Fuarı’na katılarak ülkedeki gelişmeleri Kasa Dergisi
okuyucuları için derledik.

hava körük üreticisi Fabio, motor parçaları üreticisi Yenmak, yine ticari araç körük
markası Connect gibi Türk markaları da ilk
kez düzenlenen fuarda yerlerini aldılar.
Türk Treylerine İsim Veren
Amerikalı Dorsey’den
Türkiye’ye Selam
Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk

de önemli farklılıklar gösteriyor. Bu farkFuarın Türk Katılımcıları

lılıkların en net şekilde gözlendiği alanları

defa düzenlenen NACV-Kuzey Amerika Ti-

Ağır ticari fren sistemleri tedarikçisi

cari Araç Fuarı’ında standı bulunan Dorsey

Arfesan, ara şanzıman, PTO ve hidrolik

Trailer’e bir ziyarette bulunduk. Ortalama

hazırladığımız makale ve çektiğimiz fotoğraflarla sizlere aktarmaya çalıştık.

pompa üreticisi Özcihan Makine, ticari araç

42 • Eylül-Ekim 2017 • www.kasadergisi.com

ÖZEL HABER

250 bin ticari treylerin satıldığı Amerika pa-

deki anlamı bir başka. Uluslararası taşıma-

zarı bu rakamla dünyanın en büyük pazarı

cılığın gelişmesi ve Ro-Ro taşımacılığının

olurken, 1911 yılında faaliyetlerine başlayan

etkisinin arttırmasıyla birlikte yarı römork

Dorsey Trailer de pazarın en köklü markala-

ve semi-treyler isimlerini ülkemizde ne

rından bir tanesi. 2007 yılında el değiştire-

kadar kabul edilmiş olsa da yine de Dorse

rek Pitts Enterprises grubu altına giren Dor-

isminden vazgeçilmiyor. Sadece kullanıcı-

sey Trailer Amerika treyler pazarının önemli

ların değil üretici ve hatta ülkemizdeki ulu-

oyuncularından biri olmaya devam ediyor.

sal çapta yayın yapan gazeteler bile dorse

Fuarda görüştüğümüz Pitts Enterprises Baş-

ismini kullanmaktan vazgeçmiyorlar.

kan Yardımcısı JP Pierson, Türkiye’de markalarının treylere isim verdiğini ilk defa Kasa

Treylerde A’dan Z’ye
Alüminyum Etkisi

Dergisi’nden duyduklarını ve bundan dolayı

Başta uzunluk, emisyon, güvenlik gibi

şaşırdıklarını ve gururlandıklarını ifade etti.

düzenlemelerin farklı olmasıyla Kuzey

Pierson, Kasa Dergisi aracılığıyla dünyanın

Amerika’daki ticari araçların Avrupa ve

en eski treyler markalarından biri olarak Tür-

ülkemize göre farklılık göstermesinin

kiye’deki treyler sektörüne ve ‘dorse’ ismini

temelini oluştururken bu farklılığın trey-

kullanan herkese selamlarını iletti.

lere de yansıdığını görüyoruz. Standart

İkinci dünya savaşı sonrası Türkiye’ye

semi treylerde 3 dingil yerine 2 dingil

giren ilk semi-treyler markalarından bir ol-

kullanımı göze çarpıyor. Avrupa’da ve ül-

masının yanı sıra Türkiye’de treylere ismini

kemizde standart uzunluk 13,60 metre

veren Amerikalı Dorsey Trailer’in ülkemiz-

iken ABD’de bu uzunluk çift akslı bir trey-
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lerde 13,70 metre ile 16,15 metre arasında değişebiliyor.
Amerika’da tenteli treyler kullanımının
özellikle ticari yük taşımacılığında az olduğu göre çarpıyor. Alüminyum panel kullanımının geleneksel olduğu ülkede son
yıllarda alüminyum şasiye sahip pek çok
aracın yollara çıktığı ifade edilirken fuardaki treylerle ilgili en büyük trendin de bu
olduğu göze çarpıyor.
Amerikan Pazarında

Ticari ve özel kullanımın
iç içe geçtiği pazarda 2
milyonun üzerinde SUV,
farklı büyüklüklerde pick
up ve aile vanı tipinde araç
satılırken. Doğrudan ticari
kullanım için olmak üzere
yılda yaklaşık 800 bin ticari
araç (Class 3 ve Class 8
arasında) satılıyor.

Hyundai Marka Treyler

Avrupalı Ağır Ticari Markaların
ABD Başarısı
İsimleri gördüğümüz zaman bambaşka
bir dünyaya ait kamyon pazarı gibi dursa da
yakından bir bakış bu pazarın aslında ticari
araç dünyasının küresel pazarın en önemli halkalarından biri olduğunu görüyoruz.
Yaklaşık yüzde 40 Pazar payına sahip olan
Freightliner markası Mercedes Benz’i de
aynı çatıda birleştiren Daimler’in ABD’deki
en önemli markası. Markanın ABD’de
100’nin üzerine çıkan yıllık satışı bulunuyor. Yine ülkede satılan Pazar payı küçük

Fuarda dikkat çeken stantlardan bir ta-

na yönelik yarı römork serisiyle genişleten

de olsa geleneksel sağlam Amerikan kam-

nesi Hyundai Translead marka treyler oldu.

Hyundai, frigorifik treylerden konteyner

yon pazarının temsilcisi Western Star da

Otomotiv ve ticari araç endüstrilerindeki

taşıyıcıya kadar geniş model serisiyle fuar-

Daimler’in bu pazardaki bir diğer markası.

etkisini ABD’de farklı ürünlerin taşınması-

da yer aldı.
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li ikinci oyuncusu olarak ülkemizde ve

(Class 3 ve Class 8 arasında) satılıyor. Ül-

Avrupa’da faaliyet gösteren Amerikalı Pac-

kede 15 ton üzeri olarak belirlenen ve ağır

car grubuna ait. Yine pazarın önemli oyun-

ticari olarak nitelendirilebilecek Class 8 tipi

cularından Kenworth da Paccar grubunun

kamyon satış rakamları ise son 3 yıldır 225

diğer markası. Pazarda faaliyet gösteren

bin ve 250 bin adetler arasında değişiyor.

ve ülkenin köklü markalarından olan In-

Bu adetler ülkede ticari araç kapasite-

ternational ise Navistar’a ait. Navistar’da

siyle ilgili doğrudan fikir veriyor. Ülkede sa-

Avrupalı Volkswagen grubunun önemli öl-

tılan ağır ticari araç markalarına baktığımız

çüde hissesi bulunuyor.

zaman ise sadece Hollywood filmlerinden

Avrupa’nın köklü şirketlerinden Volvo’da

aşina olduğumuz burunlu ve dev kabinli

bu pazara özel ürettiği araçlarla önemli

çekiciler geliyor gibi olsa da daha yakından

bir yere sahip. Ve köklü Amerikan kamyon

bir bakış önemli bir gerçeğe işaret ediyor.

markası Mack de pazarda bir Volvo Grubu-

ABD’de satılan ağır ticari markaları Pazar li-

nun markası olarak boy gösteriyor.

derinden alta doğru şu şekilde sıralanıyor:

ABD Pazarında Kamyonlar Büyük:
Satışlar Yüksek

Freightliner, Peterbilt, Kenworth, International, Volvo, Mack ve Western Star.

Ticari ve özel kullanımın iç içe geçtiği pa-

Amerika’da Ağır Ticari Araç Dünyası

zarda 2 milyonun üzerinde SUV, farklı bü-

Ülkenin geniş topraklara sahip olması

yüklüklerde pick up ve aile vanı tipinde araç

ağır ticari araçların mimarisini etkileyen en

satılırken. Doğrudan ticari kullanım için ol-

önemli koşulların başında geliyor. Burunlu

mak üzere yılda yaklaşık 800 bin ticari araç

ve dev dinlenme kabinli araçların fiyatları
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Avrupa’daki benzerlerine göre daha farklı
olduğunu söylemek gerek. Donanımlı bir
uzun yol çekicisinin fiyatı 140 ile 160 bin
dolar arasında değişiyor.
Amerika’da özellikle uzun yok taşımacılığında dizelin konumu güçlü olsa da hala
benzinli ticari araçlara olan ilgi önemli seviyede devam ediyor. Benzin ve dizel akarya-

Henüz Avrupa tipi hafif ticari
araçların payının toplam
satışlara oranı yüzde 6 gibi
küçük bir orana gelse de bu
araçlara olan ilginin her geçen
gün arttığı ifade ediliyor.

tutmuş oluyorlar. Ayrıca satışla gelen servis
kontratları Avrupa ülkeleri ve ülkemize göre
nerdeyse yok denecek kadar az.
Amerikan Kamyon Pazarının
Lideri: Daimler
Bu yıl ilk defa ABD’nin Atlanta kentinde
düzenlenen Kuzey Amerika Ticari Araçlar
Fuarı’na (NACV) çıkarma yapan Daimler,

kıt fiyatlarının aynı seviyede ve Türkiye’ye
göre oldukça ucuz olmasının (1 galon ben-

belirli parçalarla daha az parçayı stoklarında

arttığı ifade ediliyor.

bu pazara yönelik yeni ürünlerinin tanı-

zin/mazot: 2,70 USD) yanı sıra benzinle ça-

Amerika’da filoların büyüdükçe kendi atöl-

tımını yaparken Kuzey Amerika pazarına

lışan motorların bakımlarının daha düşük

yelerini kurması Türkiye’de de olduğu gibi

yayılmış müşteri ve bayileriyle de bir araya

maliyetli ve kolay olmasının, DPF sorunla-

yaygın bir yöntem. Ancak teknolojinin hızı

geldi. Atlanta’da düzenlenen fuarda yıllık

rıyla karşı karşıya kalmamalarından dolayı

daha karmaşık tamir işlemleri için taşımacıla-

100 bin adetlik satışla pazarın ağır lide-

hala benzinli araçlar revaçta. Ülkede tele-

rı yetkili servilere gelmesini sağlarken daha

ri olan Freightliner’ın amiral gemisi Yeni

matik sistemlere olan ilgi yakın geçmişte

bazit tamir işleri şirket atölyelerinde gerçek-

Cascadia’nın tanıtımı yapılırken, Mercedes

zayıf olsa da yeni araçlarla birlikte bunun

leşiyor. Bu şekilde firmalar envanterlerinde

Benz’in 2018 yılının ortalarında açılışını
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yapmayı planladığı ve yapımı devam eden

yor. Yeni Sprinter’in de üretileceği fabrika

yeni Sprinter fabrikasıyla ilgili detaylar da

için belirlenen yatırım tutarı 500 milyon do-

ortaya konuldu.

lar olarak açıklandı. Daimler, orta van ve çok

Avrupalı ve Türk taşımacıların yakından

amaçlı araç segmentinin Türk ve Avrupa pa-

tanıdığı Mercedes-Benz kamyonlarının yanı

zarındaki oyuncusu Vito’yu da ABD pazarı-

sıra yüzde 40’lık Pazar payıyla ABD pazarı-

na yakın bir geçmişte Metris ismiyle pazara

nın lideri Freightliner, hafif kamyon seg-

sunarak bu alandaki elini güçlendiriyor.

mentinin küresel oyuncusu FUSO, Amerikan kamyonlarının sağlamlığını temsil eden

Tamamen Elektrikli Yeni Fuso
E-Canter Yollara Çıktı

Western Star ve ailenin en genç üyesi olan

Fuarda sergilenen ve Eylül ayında New

Hindistan pazarı için üretilen BharatBenz

York’ta lansmanı yapılan Fuso ECanter

gibi markaları çatısı alında bulunduruyor.

elektriğe dönüşte bu sınıftaki tek seri üre-

ABD’deki Sprinter Fabrikası İçin

tim olarak dikkat çekti. Şehir içinde gerçek

500 Milyon Dolar Yatırım

iş koşullarında en az 60 mil (Yaklaşık 100

Henüz Avrupa tipi hafif ticari araçların

kilometre) menzil sunan aracın şehir içi ope-

payının toplam satışlara oranı yüzde 6 gibi

rasyonlara göre tasarlandığı ve çevreci özel-

küçük bir orana gelse de bu araçlara olan

liğinin yanı sıra sessizliğinin de özel projeler

ilginin her geçen gün arttığı ifade edili-

için tercih edilebileceği ifade ediliyor.

yor. Atlanta’ta ilk defa çizimleri paylaşılan

1 saat hızlı şarjla tekrar operasyona

ve 2018 yılında yollara çıkacak olan Yeni

tekrar dönebilen ECanter’in ilk taşımacılık

Sprinter’in bu süreci hızlandırması bekleni-

müşterisinin de UPS olduğu belirtildi.
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MAN’ın Yeni Hafif Ticarisi
TGE İçin Özel Üstyapı Stratejisi
Üstyapıdan finansa kadar tek bir
noktadan hizmet sağlama anlayışıyla yola çıktıklarını belirten MAN
yetkilileri tamamlanmış kamyonda olduğu
gibi aracı sunmanın servis hizmetlerinde
de aynı yaklaşımı göstermenin etkili bir

MAN ürün serisini genişleterek yük taşımacılığında 3 tondan 44 tona kadar bütün yelpazeyi sunmaya başladı. Nisan
ayından itibaren ürün gamına dahil ettiği aslan logolu TGE
serisiyle hafif ticari araç satışına başlayan MAN, Barselona
yakınlarında geniş kapsamlı bir test sürüşü düzenledi.

strateji olduğuna inandıklarını kaydettiler.
Komple Araç Çözümü stratejisiyle ulusla-

aralığında; 2,31, 2,59 ve 2,79 metre olmak

TGE, 18,4 metreküplük yük alanına uza-

rarası pazarlara operasyona hazır araç TGE

üzere üç farklı yükseklik alternatifiyle pi-

nırken 6 Euro paleti de taşıyabiliyor. Ekstra

serisi sağlayacak olan MAN, bunun için 18

yasaya sunulan TGE serisi; 5,96, 6,83 ve

geniş yan kayar kapı zeminden üste kadar

farklı üstyapı markasıyla işbirliği geliştirdi.

7,22 metreye kadar farklı uzunluklarda

sağladığı 1311 mm genişlikle ve alçak yük-

Avrupa’daki TGE müşterileri üstyapılı ola-

tercih edilebilecek. TGE serisi en hacimli

leme girişiyle kolay yükleme-boşaltma im-

rak araçları MAN bayilerinden finansmanı

modelinde 18,4 metreküp yükleme kapa-

kanı sunuyor

da dahil olarak alabilecekler.

sitesi sunuyor.

MAN TGE Teknik Özellikleri

Standart olarak önden çekiş seçeneğiyle 100 mm düşük yükleme eşiği sunarken

Müşteri odaklı kamyon iş modelinin ha-

ağır yükler için arkadan çekiş uzunlaması-

fif ticari pazarında da uygulayacaklarını

na motor ve şanzımanla sağlanmış. Dört

kaydeden yöneticiler 3 tondan 5,5 tona

tekerlekten çekişli versiyonu da üretilen

kadar izin verilen dolu ağırlığı 102 beygir-

TGE serisi, 4x4 ile özelikle ağır kış şartları-

den 177 beygir gücüne kadar sağlayan güç

nın yanşadığı iklimlerde ve dağlık bölgeler

seçenekleriyle hafif taşımacılık çözümleri-

için ideal kullanım sunuyor.

ni sunacaklarını kaydettiler.
3,64 ve 4,49 metrelik iki farklı dingil
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ileri manuel veya ZF tarafından üretilen 8
ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman
arasında seçim yapabiliyorlar.
MAN TGE
Güvenlik Teknolojileri
Sahip olduğu altyapı sayesinde bugüne
kadar sunulan en gelişmiş ticari araçlarda
biri olan TGE serisinde EBA (Acil Durum
Fren Yardımı), standart olarak sunuluyor.
Trafik güvenliğine önemli bir katkıda bulunan bu sistemde fren asistanına bağlı me-

yüksek teknolojilerle donatılan TGE’de kul-

bir değişiklik gerçekleşmemiş. 1,5 desibel

safe sensörleri kritik kontrolleri yaparak

lanılan elektromekanik hidrolik direksiyon

daha aşağı çekilen kabin içi ses düzeyiyle

sürücünün geç kaldığı durumlarda EBA’yı

bu boyuttaki bir araç için olabildiğince ha-

TGX serisi en sessiz kamyon kabinlerinden

devreye alarak aracı otomatik olarak fren-

fif sürüşü de garantiliyor.

biri haline gelmiş.

liyor. Ek olarak Entegre Şehir Acil fren sis-

Otoyollardaki uzun kullanımlarda mesa-

Direksiyonun arkasında yer alan ana

temi ise düşük hızlarda dahi otomatik fren

feye göre düzenlenmiş hız sabitleme kont-

gösterge panelinde 4 inçlik yüksek çözü-

yaparak en sık kaza sebeplerinden birine

rolü yüksek seviyede konforunu sağlarken

nürlüklü renkli ekran araç içinde göze çar-

engel olarak aracın servis dışında tamir için

yorgunluk tanıma ve çoklu çarpma fren

pıyor. Farklı renklerdeki ikonlar okunabi-

geçecek maliyet ve zaman unsurlarını mi-

asistanı genel emniyet seviyesini arttıran

lirliği arttırırken örneğin eko fonksiyonları

nimuma indiriyor.

özellikler ona öne çıkıyor.

yeşil aktif hale getirilen güvenlik sistemle-

Kazaların en sık görülen nedenlerinden biri olan bir park yerinden çıkma gibi

MAN TGX’e Daha Ergonomik
ve Daha Konforlu Kabin

ri ise kırmızı renkle vurgulanıyor.
Her geçen gün artan elektronik sistem-

durumlarda geri çıkma gibi durumlarda

TGX, TGS, TGL and TGM serilerinde özel-

lerin bağlı olduğu akü ise yeni yönetim sis-

yardımcı olan Arka Trafik Uyarısı, sürü-

likle kabin içinde yapılan geliştirmeler ve

temiyle kontrol ediliyor ve kritik durumlar-

cüyü hareket halinde olan araçlara karşı

kullanılan çekici renklerle ve yeni dona-

da sürücüyü uyarıyor.

uyarıyor.

nımlarla daha konforlu ve ergonomik hale

Isıtıcı ünite kontrolü ve USB bağlantıla-

Arkasında römork olan araçla geri sü-

getirtilmiş. Kolay ulaşılabilir kontrol buton-

rıyla modernleştirilen dinlenme bölümün-

rüş veya manevra yapmanın özellikle de-

ları orta konsolda sürücü tarafına yerleşti-

de yapılan değişikler arasında ise yatak

neyimsiz sürücüler için zorluğundan yola

rilmiş ve bütün fonksiyonlara tek bir bölge-

altına alınmış buzdolabı, arka duvara yer-

çıkılarak üretilen Trailer Asistanı yan ayna

de ulaşabilecek şekilde konumlandırılmış.

leştirilen kontrol paneli ve yeni aydınlatma

kontrol düğmesini joystick olarak kullanı-

Aracın dış görünümünde ise LED farlar ve

unsurları dikkat çekiyor.

larak araç üzerinde sensörler aracılığıyla

orta ızgarada MAN logosunda gerçekle-

Topoğrafik GPS sistemi TipMatic şanzı-

gaz ve fren pedallarını kullanarak kontrolü

şen birkaç küçük değişiklik dışında başka

man ile uyumlu bir şekilde çalışan sistem

araca devreden gelişmiş bir sistem olarak

araç kendisi duruyor ve önündeki araçla

öne çıkıyor.

minimum 40 metre mesafe olmak üze-

Seyir halinde güçlü rüzgarın panelvan

re akan trafiğe göre hareket edebiliyor.

üzerinde yaratacağı tehditlere karşı yan

Aracın ön canıma monte edilen bir füzyon

rüzgar yardımcısı, römorklu kullanımlar-

radar yol işaretlerini okuyarak sisteme yar-

da kumandalı manevra yardımcı işlevi gibi

dımcı oluyor.
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ÜSTYAPI

Anadolu Isuzu
Üstyapıcı
Programını
Hayata Geçiriyor

Anadolu Isuzu, işortaklarıyla
ilişkilerini güçlendirmek
ve yeni başarılara birlikte
imza atmak için bir dizi yeni
uygulamayı hayata geçirdi.
Anadolu Isuzu Genel Müdürü
Tuğrul Arıkan, yeni kullanıma
açtıkları üst yapıcı internet
sitesinin iş ortaklarına
avantaj sağlayacağını söyledi.
Arıkan, Kasım ayında tavsiye
edilen üst yapıcılar sistemini
de uygulamaya alacaklarını
açıkladı.
mı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geliştirdiğimiz yolcu taşıma araçlarımızın yanısıra,
yine Anadolu Isuzu’nun Türkiye’de geliştirdiği, iç piyasanın lideri olan NPR10, tüm
Isuzu’nun dünya ağında kabul gördü ve
Türkiye’den yurt dışı pazarlara, Isuzu distribütörlerine gönderilmeye başlandı. Bu
başarı hepimizin. Hedefimiz, 3 yıl içerisinde; 2020 yılında 60’a yakın ülkeye ulaşmak,

Anadolu Isuzu, 75 firmayla bir araya

yapan bir şirketiz. Yeni model geliştirme,

ihracatta toplam satışlardan aldığımız payı

geldiği üst yapıcılar toplantısında,

yeni teknolojilerin uygulanması, çevreye

ise yüzde 30’ların üzerine çıkarmak.”

yeni uygulamalarından bahsetti.

duyarlı araç geliştirme ve yeni araç tasarı-

“Belirlediğimiz kriterlere uyan firmaları, ‘Isuzu tarafından tavsiye edilen üst yapıcı” ola-

Kriterlere Uygun Üstyapıcılar
Tavsiye Edilecek

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan,
Tuğrul Arıkan
Isuzu Genel Müdürü

Hedeflerinin iş ortaklarıyla birlikte büyümek olduğunu da belirten Arıkan, söz-

rak sertifikalandıracağız” dedi. Türkiye’nin

lerine şöyle devam etti; “Üstün kaliteli

her bölgesinden sektörün önde gelen üst

motorlarımız, son teknoloji güvenlik sis-

yapıcı firmalarının katılımıyla gerçekleşen

temlerimiz, konfor artırıcı özelliklerimiz,

toplantıda, yeni hayata geçirilen Isuzu Üst

düşük maliyetlerimiz, operasyonel üstün-

Yapıcı Portalı’nın da tanıtımı yapıldı.

lüklerimiz ve siz değerli iş ortaklarımızın

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arı-

katkılarıyla bugünlere ulaştık. Müşterileri-

kan, konuşmasına Anadolu Isuzu’nun bu-

mize ihtiyaçları doğrultusunda üstün kali-

gününü ve gelecek hedeflerini anlatarak

teli ürünler sunma önceliğimizin son vur-

başladı. 2016 yılında ihracat pazarlarındaki

gusunu da üst yapı ile aracımız arasındaki

büyümeyi 2017’nin ilk yarısına da taşıdıkla-

doğru uyumla sağlıyoruz. Bu işbirliğimizi

rını belirten Arıkan, şöyle devam etti: “Bir

çok daha geliştirmek, güçlendirmek, birlik-

önceki yıla göre toplam ihracat hacmimizi

te kazanmak istiyoruz. Bunun için de yeni

%63 artırmayı başardık. Bir sanayi şirke-

uygulamaları hayata geçiriyoruz. Anadolu

ti olmanın yanısıra, 2009’da kurduğumuz

Isuzu üst yapıcı internet sitemizi sizle-

Ar-Ge merkeziyle, teknolojiye de yatırım

re daha hızlı ve anında yardımcı olabilme
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Yusuf Teoman
Isuzu Kamyon Pick-Up İş Birimi Direktörü

da benimsenerek Türkiye’deki pazar ko-

sağladığını söyledi. Daha sonra üstyapı-

şullarına uygun olarak geliştirilmiş NPR

cının işini kolaylaştıran “Isuzu Profesyo-

10’nun Avrupa’ya ve diğer ülkelere ihra-

nel Seri”si hakkında detaylı bilgiler veren

catına başlandığını da ekledi. Teoman,

Çataltepe, sunumunu değişime uyum

sözlerine şöyle devam etti; “Sağlamlık,

sağlamanın ve yarınların göstergelerini

uzun ömür, yüksek ikinci el değeriyle Isu-

bugünden okuyarak geleceğe hazır olma-

zu tam bir profesyonel kullanıcı dostudur.

nın önemini vurguladı.

Halen, 1984’den beri üretilip satılan Isu-

Anadolu Isuzu üst yapıcılar toplantısı,

zu kamyonların yüzde 85’i trafikte çalışır

fabrika bahçesinde farklı üst yapılara sahip

durumda. Türkiye’de üretmenin, üretici

Isuzu ürün gamının yakından incelenme-

olmanın gururunu üst yapıcılarla beraber

siyle son buldu.

hedefiyle gerçekleştirdik. Bu siteye üye

katma değer yaratarak, kaliteli, birbirine

olarak, ihtiyacınız olan tüm bilgileri göre-

uyumlu, kullanım sırasında problem çı-

bilecek, Anadolu Isuzu tarafından üretilen

karmayacak şekilde ihtiyaca uygun olarak

araçların tüm teknik bilgilerine ulaşabile-

tamamlanmış ürünleri Türk ekonomisine

ceksiniz. Bunun ardından, Kasım ayında,

sunarak yaşıyoruz”.

tavsiye edilen üstyapıcılar sistemini de uy-

Isuzu’nun yurt içi ve dışında her noktaya

gulamaya alacağız. Başvurularınız üzerine,

yayılmış servis noktasıyla esas hizmetin

yapacağımız denetimlerle belirlediğimiz

satış sonrasında sağlandığını ve güçlü satış

kriterlere uyan üstyapıcı firmalarını “Isuzu

bayileriyle de Türkiye Ticari Araç Kamyon

tarafından tavsiye edilen üst yapıcı” olarak

pazarının yüzde 80’nin oluştuğu iller ve

sertifikalandıracağız.

çevrelerinde müşteriye ulaşıldığını söyle-

Teoman: “NPR 10 ihracatı başladı”

yerek sözü Anadolu Isuzu Kamyon Ürün

Üstyapıcılar

toplantısında

Tuğrul

Veysel Çataltepe
Anadolu Isuzu Kamyon Ürün Yöneticisi

Yöneticisi Veysel Çataltepe’ye bıraktı.

Arıkan’ın ardından söz alan Kamyon Pick-

Veysel Çataltepe, değişen regülas-

Up İş Birimi Direktörü Yusuf Teoman,

yonlara uyum sağlamanın ancak ortak

Türkiye’de trafiğe çıkan her üç orta sınıf

çözümler yaratarak sağlanabildiğini belir-

kamyondan birinin Isuzu olduğunu belirt-

terek, bu yüzden birlikte çalışmanın müş-

ti. Bu başarının Japon ortaklar tarafından

teriye kesintisiz ve sorunsuz ulaşmayı
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ŞİRKETLERDEN

İlk 9 Ayda Brisa’nın
İhracatı Yüzde 10 Arttı
Bridgestone ve Lassa markaları ile Türkiye lastik sektörü
lideri Brisa, 2017 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.
Brisa, ilk 9 ayda ise net satışlarını yüzde 27 artışla 1.621
milyon TL’ye çıkarttı.

Brisa, 2017 yılı ilk 9 aylık finansal

ladık. Bu gelişmelerle toplam yenileme

sonuçlarını açıkladı. Ocak-Eylül

pazarında Türkiye’nin yenilik lideri olarak

döneminde geçen senenin aynı

sağladığımız ürün, hizmetler ve iş model-

dönemine kıyasla, Şirketin net satış gelir-

leriyle liderliğimizi koruduk. Farklılaşmak

leri yüzde 27 oranında artış ile 1.621 mil-

için müşterimizi dinliyoruz, onlarla bir

yon TL’ye ve net kârı yüzde 43 oranında

arada sahada oluyoruz. Bu birliktelikle

artış ile 75,7 milyon TL’ye yükseldi. Ciroda

artışı, etkin fiyatlama, katma değeri yük-

kış döneminde de yenilikçi hizmetlerimizi

kaydedilen bu yüksek artış FAVÖK seviye-

sek ürünlerin satışında büyüme yakalama

sunmaya devam ediyoruz” dedi.

sinde de devam etti ve geçen sene aynı

ve ihracat hacminin artması stratejileriy-

Yılın ilk 9 ayında, küresel ve ulusal

döneme göre sağlanan yüzde 37’lik artış

le telafi ettik. İlk 9 ayda, yurtiçi yenileme

lastik pazarındaki gelişmeleri de değer-

ile FAVÖK 240 milyon TL tutarında büyük-

pazarında %5 büyüme kaydederken, kış

lendiren Alemdar; “Dünya lastik pazarı

lüğe ulaştı. Brisa toplam yurtdışı net satış-

lastikleri segmentinde pazarın üzerinde

bu yıl oldukça hareketli, sektör 2017 yılı

ları ise yüzde 36 artış ile 483,8 milyon TL

büyüdük. Yüzde 94 olan yerli üretimimizi

Ocak-Eylül döneminde büyümeyi sür-

olarak gerçekleşirken, brüt ihracatı 135

güçlendirmeye devam ettik. Uluslararası

dürdü. Çin, Brezilya ve Rusya’da yaşanan

milyon Amerikan Doları seviyesine ulaştı.

standartlarda güçlü üretimimizle ekono-

durgunluğun ardından bu pazarların can-

Brisa’nın yakaladığı istikrarlı büyüme

mi segmentinde iddiasını ortaya koyan

landığını gözlemliyoruz. Yüzde 40’lara

trendinde, katma değerli ürün ve hizmet

Dayton markamızın yerli üretimine baş-

varan daralmaların yaşandığı Mısır ve İran

inovasyonları geliştirme yetkinliğinin etkili olduğunu belirten Brisa Genel Müdürü
Cevdet Alemdar, “Yenilikçi ürün geliştir-

Cevdet Alemdar
Brisa Genel Müdürü

gibi pazarlarda da toparlanmalar yaşanıyor. Doygunluğa ulaştığını gözlemlediğimiz Avrupa pazarında ise Batı Avrupa

meye odaklanan İzmit’teki Ar-Ge Merke-

hariç diğer ülkelerde düşük oranlarda da

zimiz ve Aksaray’da yüksek bir teknoloji

olsa daha çok ticari araç lastiklerinden

üzerinde yükselen ikinci fabrikamız ile

kaynaklanan olumlu bir hareketlilik ya-

birlikte Brisa’yı bu topraklarda büyütüyo-

şanıyor. Dolayısıyla Lassa markamızın bu

ruz. Mühendislik gücümüzü derinleştiri-

pazarda elde ettiği performans çok daha

yoruz. Son 3 yılda yaklaşık 50 milyon TL

büyük bir önem kazanıyor. Faaliyet gös-

ile hayata geçirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları-

terdiğimiz uluslararası pazarlarda Lassa

mıza, bu sene 22 milyon TL yatırım yapı-

markamızla, yeni bir ihracat sevkiyatı re-

yoruz. Başarılı öngörülerimiz ve strateji-

koruna imza atarak ülke ekonomimizin

miz ile yatırımlarımızı istikrarlı bir şekilde

itici güçlerinden biri olduğumuzu bir kez

gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yılın

daha kanıtladık. Lassa ile, özellikle orta

ilk 9 ayında ve özellikle Temmuz-Eylül

Avrupa ülkeleri ve Avrupa dışı ülkelerde

döneminde yüksek bir performans gös-

pazar büyümelerinin üstünde bir perfor-

terdik. Geçen yılın aynı dönemine göre

mans göstererek pazar payı kazandık”

emtia fiyatlarında yaşanan kayda değer

şeklinde konuştu.
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STRENX VİNÇLERDE
DAHA YÜKSEĞE
ERİŞEBİLMENİZİ SAĞLAR
Çelik ürünlerin bitmek tükenmek bilmeyen performans yarışında,

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

Daha fazla bilgi için strenx.com adresini ziyaret edin.

Tel +90 216 445 59 54
Email info.turkiye@ssab.com

www.ssab.com.tr

ATP ONAYLI FRİGO İLE
HEM YÜKÜNÜZ
HEM REKABET GÜCÜNÜZ
KORUMA ALTINDA
Müşterilerine sunduğu çözümler ile 40 yıldır sektörün lideri olan Tırsan,
ATP mevzuatına uygun Tırsan Frigo ile fark yaratıyor.
Tırsan Frigo, gömme deve boyunlu şasi tasarımı ve artırılmış iç net
sayesinde müşterilerine daha yüksek hacimde taşımacılık imkanı
sunmaktadır. Sahip olduğu 2.650mm ve 2.900mm arasındaki geniş iç net
alternatifleri, ara bölme ve çift kat gibi önemli opsiyonları ile Soğuk Zincir
Taşımacılığındaki tüm taleplere uygun çözümler sunar.

Üst Katta
10 Ton Taşıma Kapasitesi

Çift Kat ile
Maksimum Palet
Kapasitesi

4 Borulu Kilit Sistemi

Ara Bölme ile
Çift İklimlendirme

Yüksek Yalıtım
Performanslı
Kompozit Panel

Kusursuz Yalıtım Performanslı
Ara Bölme ile İstediğin Kadarını Soğutarak
Yakıt Tasarrufu

GIDA HİJYEN
SERTİFİKASI

tirsan.com.tr
tirsan.com.tr

