
SAYI: 92

KRONE İZMİR FABRİKASI’NDA ÜRETİMİ KATLAYACAK KALYMNOS’U TÜRKİYE’DE TRANS34 SATACAKÖDÜLLÜ YENİ CRAFTER TÜRKİYE’DE

22 2822 28 3737

üstyapıüstyapı
treyler ve
ekipmanları
treyler ve
ekipmanları

Ticari Araç ve Teknolojileri Dergisi MART-NİSAN  2018

TRAILER INNOVATION ÖDÜLLERİNDE 
İLK TÜRK JÜRİ ÜYESİ: KASA DERGİSİ

AĞIR VASITA PAZARI
İLK ÇEYREKTE YÜZDE 30 BÜYÜDÜ

TAŞIMACILAR DİJİTAL ÇAĞA
TIRSAN-WABCO İŞBİRLİĞİ İLE GEÇECEK

TRAILER INNOVATION ÖDÜLLERİNDE 
İLK TÜRK JÜRİ ÜYESİ: KASA DERGİSİ

AĞIR VASITA PAZARI
İLK ÇEYREKTE YÜZDE 30 BÜYÜDÜ

TAŞIMACILAR DİJİTAL ÇAĞA 
TIRSAN-WABCO İŞBİRLİĞİ İLE GEÇECEK





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Treyler-KasaDergisi_v1_baski.pdf   1   25.10.2017   16:34:58



4 İÇİNDEKİLE R

18	 Trailer	Innovation	Ödüllerinde	İlk	Türk	Jüri	Üyesi:	Kasa	Üstyapı	Dergisi
	 Sektörün	ilk	dergisi	olarak	yayın	hayatına	başlayan	Kasa	Dergisi,	sektörün	en	önemli	ödülü	olarak	kabul	 
 edilen	ve	uluslararası	bir	organizasyon	olan	Trailer	Innovation	Ödülleri	jüri	komitesine	girmeye	hak	kazandı.

20	 Ağır	Vasıta	Pazarı	İlk	Çeyrekte	Yüzde	30	Büyüdü
	 Otomotiv	Sanayii	Derneği’nin	(OSD)	2018	yılı	Ocak-Mart	ayına	ilişkin	açıkladığı	verilere	göre,	ağır	ticari	 
	 araç	pazarı	yüzde	30	oranında	arttı,	hafif	ticari	araç	pazarı	ise	yüzde	10	daralma	kaydetti.

22	 Ödüllü	Yeni	Crafter	Türkiye’de
	 Volkswagen	Ticari	Araç’ın	büyük	sınıf	hafif	ticari	araç	segmentindeki	temsilcisi	Crafter	her	yönüyle 
	 yenilenerek	Türkiye	pazarına	sunuldu.

24	 Taşımacılar	Dijital	Çağa	Tırsan-Wabco	İşbirliği	İle	Geçecek
	 Treylerde	anlık	kontrol	dönemini	başlatan	Tırsan,	araç,	şoför	ve	yük	hakkındaki	tüm	bilgileri	anlık	olarak	 
	 Tırsan	Telematik	ile	filo	müşterilerine	sunacak.	Tırsan	ile	İntermobil	Otomotiv	Mümessillik	ve	Tic.	A.Ş	 
	 tarafından	temsil	edilen	Wabco	arasında	stratejik	iş	birliği	anlaşmasına	imza	atıldı.

26	 Volkan	İtfaiye’den	8x8	Yerli	Şasi
	 Dünyanın	en	büyük	itfaiye	aracı	üreticileri	arasında	yer	alan	Volkan	İtfaiye	ilk	yerli	üretim	8x8	şasili 
	 itfaiye	aracını	dünyanın	dört	bir	yanına	ihraç	etmeye	hazırlanıyor.

27 Star	Yağcılar	2018	Yılından	Umutlu
28 Krone	İzmir	Fabrikası’nda	Üretimi	Katlayacak
30 2018	İsveç	Çelik	Ödülleri	Finalistleri	Belli	Oldu
31 Fevzi	Gandur	Lojistik	Treyler	Yatırımına	Schmitz’le	Devam	Ediyor
32 Müşteri	ve	Bayileriyle	Buluşan	Atek	Lift	Yeni	Arka	Kapak	Serisini	Tanıttı
33 Aspöck	2018’de	Yeni	Ürünlerle	Büyüyecek
 

34	 Saf	Holland’ın	Hafif	Disk	Frenleri	İle	Verimli	Taşımacılık
	 SAF-HOLLAND’ın	dokuz	tonluk	akslar	için	ürettiği	olağanüstü	hafiflikteki	disk	frenleri,	daha	düşük	treyler	 
	 ağırlığı	ve	daha	verimli	taşımacılık	sağlamak	için	sunuluyor.

36 Alışan	Lojistik’e	FiloTIR’dan	50	Tırsan	Treyler
37 ADR’ye	Uygun	Kalymnos’u	Türkiye’de	Trans34	Satacak
38 Türk	Üstyapıcı	ve	Filo	Müşterileri	Iveco	Fabrikaları’nı	Ziyaret	Ettiler
40 Prometeon’dan	Profesyonel	Taşımacılara	Profesyonel	Hizmet

42	 Fiat	ProfessIonal	Hafif	Ticarileriyle	Pazar	Payını	Artırıyor
 Geçtiğimiz	yıl	Türkiye’de	toplam	233	bin	ticari	araç	satışının	gerçekleştiğini	belirten	Fiat	İş	Birimi	Direktörü	 
	 Altan	Aytaç,	Fiat	Professional	Ailesi’nin	aynı	dönemde	58	bin	adetle	 ticari	araç	pazarından	yüzde	25	pay	 
	 aldığını	belirtti.	

44 Peugeot	Partner	Tepee	Gitti:	Yeni	Rifter	Geldi
46 Barsan’a	500	Adetlik	Rekor	Mercedes-Benz	Teslimatı
47 Treyler	Üreticileri	BPW	Gebze	Fabrikası’nda	Buluştu
48 Kayseri	Şeker	Filo	Yatırımında	Iveco	Stralis’i	Seçti
50 Ford	Otosan’dan	Ağır	Ticariye	Yerli	Şanzıman	Yatırımı
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5YAZI   İŞLERİ’ND EN

TÜRKIYE’NIN gündemi maalesef siyasetten ve yaşanan bölgesel sorunlardan dönerek 

ekonomiye yoğunlaşamıyor. Ancak buna rağmen son 2 yılda büyük bir düşüş yaşayan 

ağır ticari araç pazarında yüzde 30’luk artış sektöre umut veriyor. 

Son yıllarda lojistik sektörün kronik sorunu olan düşük karlılığa döviz kurlarındaki ar-

tış ve Euro 6 emisyon farkından kaynaklanan yüksek yatırım maliyetleri eklenince ge-

rek ağır ticari ve treyler satışlarında yüzde40’lara varan düşüşler yaşanmıştı. Ancak 

2017’nin son aylarından itibaren bekleyen yatırımları için adım atmaya başlayan taşı-

macılar piyasayı hareketlendirdi. Yine ilk 3 aylık dönemde ticari araç üretiminin geçen 

yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış göstererek 140 bin adet seviyesine ulaşması da 

sektördeki bir diğer olumlu gelişme. 

Bu gelişmeler, son yılların gündem yoğunluğundan yorulmuş olan Türk ekonomisi işine 

odaklanmak istediğinin en net göstergesi.  Yaşanan bütün zorluklara rağmen üretimden 

hizmete ekonominin hiçbir oyuncusu geride kalmak istemiyor.

Kasa Dergisi İnovasyonun Parçası

2006 yılında yayınlanarak ticari araçla birlikte Türkiye’nin treyler ve üstyapı endüstri-

lerine yönelik ilk yayını olan Kasa Dergisi, geçtiğimiz 12 yılda sektörün en önemli yayın-

larından biri oldu. Bu alanda diğer yayınlara da öncülük eden dergimiz, yürüttüğü uzun 

görüşmelerden ve gerçekleştirilen hassas incelemelerden sonra Avrupa çapında önemli 

bir başarıya adım attı. 2002 yılından beri verilmekte olan Treyler İnnovasyon Ödülleri 

(Trailer Innovation Awards) jüri komitesine giren dergimizin başarısında dünya yolla-

rında ülkemizi kalite ve isimleriyle temsil eden Türk treyler endüstrisinin de büyük des-

teği olduğuna inanıyoruz. 

Alman Otomotiv Sanayi Derneği VDA’nın desteklediği bu ödül, her iki yılda bir 

Almanya’da düzenlenen ve dünyanın en büyük ticari araç fuarı olan IAA’da düzenlenen 

özel bir törenle sahiplerini buluyor. Türk firmalarından bugüne kadar sadece Kassboh-

rer markasıyla Tırsan’ın aldığı bu ödül; geliştirdiği ürünün yenilikçiliğine güvenen yerli 

treyler/üstyapı firmalarının başvurularına kapısı açık. Avrupa çapında 15 sektörel dergi 

arasına girerek treyler üretim üssü hedefinin altı defalarca çizilen Türkiye’yi bu önemli 

görevde ülkemiz ve endüstrimiz adına en iyi şekilde temsil edeceğiz.
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HAZIR beton, çimento ve hafriyat  nakliyesinde  kul-

lanılan  yarı-römork  silobas,  damper, treylermik-

ser gibi  inşaat  araçlarını  üreten Güven,   26 - 28 

Mart  tarihleri  arasında  BAE /Dubai’ de  düzenlenen  

“The Big 5 Heavy “ fuarına katıldı. Dubai  World  

Trade  Centre  Uluslararası  fuar ve sergi sarayında 

düzenlenen  fuarda, Güven  standı  dünya’nın  farklı 

ülkelerinden  gelen ziyaretçileri ağırladı. 

Güven özellikle inşaat sektöründen  önemli sektörel 

oyuncuların katıldığı bu fuara, Ortadoğu  bayisi  TFD  

International 30 metreküplük  V – Tip  Silobas ile 

katılan    bu fuara  firması  ile  beraber  katıldı.

Güven Yurtiçi Satış ve İhracat Müdürü  Metin Kir-

mit: “Firma olarak en büyük başarımız müşterileri-

mizin bize duydukları güven.” Bunu  fuarlarda  daha 

iyi görüyoruz. “Gerçekleştirilen  bu fuarlar hem 

Güven için hem de ülke ekonomisi için çok faydalı, 

yaptığımız  çalışmaların  karşılığını  bu  fuarlarda 

alıyoruz. Markamızı ve ülkemizi tanıtıyoruz, hem 

de piyasanın hem de inşaat sektörünün nereye git-

tiğini, sektörün ihtiyaç ve fırsatlarını  daha iyi gö-

rüyoruz” dedi. 

Fuarda bir çok yeni sipariş aldıklarını ve bunları tam 

zamanında  teslim  etmek için şimdiden  planlama  

ve  program  yaptıklarını dile getiren Metin Kirmit, 

şunları söyledi: Özellikle  Orta Doğu ve Afrika   ülke-

lerinde inşaat  şantiyelerinde  5000’den fazla  Güven 

marka  silobas, damper gibi  iş makinesi bulunuyor.”

Achleitner HMV Survivor I Demo Aracı teknik özellikleri 

Şasi (üretici) ................................................. Franz Achleitner GmbH 

Şasi (türü) ..................................................................HMV Survivor I

Motor ................................................................................ Dizel motor

Motor gücü .............................................................................> 200 bg

Tork ..................................................................................... > 900 Nm

Şanzıman ..........................Allison 2500 SP tam otomatik şanzıman

Tahrik sistemi .............................................Sürekli dört teker çekişli

Maksimum hız .................................................................. > 100 km/h

Dönüş yarıçapı  .........................................................................< 10 m

Sudan geçiş derinliği ............................................................. 850 mm

Tırmanma performansı  ..............................................................60%

Dönüş .............................................................................................30%

Brüt araç ağırlığı........................................................................ 12 ton

TEMMUZ ayında Avrupa çapında gerçekleştirilen bir ihalede rakip-

lerine üstün gelen, Avusturyalı Achleitner tarafından üretilen High 

Mobility Vehicle (HMV) Survivor I, Almanya’da segmentindeki ilk 

Allison tam otomatik şanzıman donanımlı araç oldu.

Hamburg Şehir Polisi Filo Yöneticisi Thorsten Krumm, konu ile il-

gili bir açıklama yaparak; “Şu ana kadar, Survivor I’den çok mem-

nunuz. Allison tam otomatik şanzıman sayesinde araç, son derece 

kolay bir şekilde manevra yapabiliyor ve sürüş konforu da sunuyor. 

Tehlikeli durumlarda 12 tonluk, 6 metre uzunluğundaki Survivor 

I’in hızlanabilmesi de ayrıca önemli” diye belirtti. 

Hamburg polisinin hem taktiksel hem de maliyet gereksinimlerini 

karşılayan Allison 2500 SP şanzıman, HMV Survivor I gibi iddialı 

güvenlik araçları için özel olarak tasarlanıyor. Allison’un tork kon-

vertörü, kalkış sırasında motor torkunu düzgün bir şekilde arttıra-

rak tekerlere daha fazla güç aktarıyor. Aktarma organlarını da tork 

darbelerine ve titreşimlere karşı koruyor. 

Araç aktarma organlarını koruyan ve genel olarak araç dayanıklılı-

ğını destekleyen Allison şanzımanın kritik operasyonlar için hayati 

önem taşıyan avantajlarının yanı sıra bakım maliyetlerini düşürü-

yor ve aracın toplam kullanım ömrünü uzattığı ifade ediliyor. 

GÜVEN     THE     BIG     5     HEAVY     
DUBAI     FUARI’NDA

ALLISON    ŞANZIMAN
ÖZEL    ZIRHLI    ARAÇLARDA
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SATIŞ    REKORU    KIRAN    KNORR-BREMSE    BÜYÜMEYE    ODAKLANIYOR

RECEP    SERIN    TREDER’E    ONURSAL    ÜYE    OLARAK    SEÇILDI

TICARI araçlar Raylı ve için fren sistemi ve di-

ğer alt sistemleri üreticisi olan Knorr-Bremse, 

geçtiğimiz yılda önemli rekorlar çıktı. Şirket, 

sunduğu sistemleri ve dünya çapında piyasa 

konumu sayesinde 2017 mali yılında 6,24 mil-

yar Avro ile satış rekoru kırdı . Döviz kurundan 

kaynaklanan büyük ve sıra dışı harcamalar (75 

milyon €), Haldex’in satın alınması ve IFRS’ye 

geçiş maliyetine rağmen faiz, vergi ve amor-

tisman öncesi kar 2017’de 1,06 milyar Avro 

oldu (2016: 1,01 milyar €). 

Knorr-Bremse AG Yönetim Kurulu Başkanı 

Klaus Deller, “Sıra dışı harcamalara rağmen 

2017 yılında hesaplarımızı rekor rakamlar ile 

kapattık ve karlı ve sürdürülebilir büyüme 

peşinde olmaya devam edeceğiz” dedi. Del-

ler, “Dijitale geçiş, kendi kendine sürüş ve 

elektriklendirme, geleceğin trendleri ve bun-

lar önümüzdeki on yıl için iki bölümümüzün 

çalışma şeklini belirleyecek. Otomatik sürüş 

için Knorr-Bremse Steering Systems’ı veya 

elektriklendirme için Kiepe Electric gibi ama-

ca yönelik satın alımların da sayesinde, bu 

gelişmeler için ideal bir konumdayız. Müşte-

rilerimiz ve ortaklarımız ile aktif bir şekilde 

taşıma sektörünün geleceğini şekillendirece-

ğiz” dedi.

Markanın Ticari Araç Sistemleri bölümü  2,93 

milyarAvro satış yaparak rekor kırdı (2016: 

2,52 milyar €). Vergi hariç 385 milyon Avro ge-

lir elde edildi. Özellikle Çinli Dongfeng Motor 

Group ile yapılan işbirliğini geliştirerek yeni 

nesil ağır hizmet tipi kamyonlar için şanzıman 

kontrollü ünitelerinin geliştirilmesi, bölümün 

gelişiminde olumlu etki yapmaya devam et-

mesi bekleniyor. 

TREDER (Treyler Sanayicileri Derneği) yaptığı yönetim kurulu toplantısında 

Recep Serin’i Onursal Üye seçti. Derneğin kuruluşunda görev alan ve bir dö-

nemde başkanlığını yürüten Serin, sektörün disipline edilmesi, sorunların or-

taya çıkarılması ve çözülmesi noktasında önemli çalışmalar yürüttü. TREDER 

Başkanı Kaan Saltık, 2007 yılında kurulan TREDER’in bu süre zarfında önemli 

çalışmalar yürüttüğünü, treyler sektörünün öneminin fark edilmesi ve hedef-

lerinin ortaya çıkmasında çatı görevi gördüğünü söyledi. TREDER’in bu güce 

ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Saltık, “Recep Serin 

derneğe büyük emeği geçen ve derneğin buralara gelmesinde büyük pay sahibi 

oldu. Biz de kendisini derneğin ilk Onursal Üyesi olarak seçerek teşekkürlerimi-

zi göstermek istedik. Serin’in sektöre bugüne kadar verdiği hizmetler, bundan 

sonra da devam edecektir” dedi. 

Recep Serin de TREDER tarafından Onursal Üye olarak seçilmesinden dolayı 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “TREDER’de başkan ve üye olarak gö-

revde bulundum. Bugüne kadar önemli çalışmalar yürüttüğümüz derneğimiz, 

treyler sektörünün öneminin ortaya konmasını sağladı. Yaptığı üretim, sağla-

dığı istihdam ve gerçekleştirdiği ihracat ile sektörümüz ülke için çok önemli bir 

yerdedir. Bugüne kadar sektör için verdiğim hizmetleri artık Onursal Üye olarak 

vermeye devam edeceğim” dedi. 

Soldan sağa; Recep Serin ve TREDER Başkanı Kaan Saltık
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TAID’IN halka açık kaynaklarından elde 

edilen verilere göre, ağır ticari araç pa-

zarında 2018 yılının ilk çeyreğinde top-

lam 3.820 ağır ticari araç satıldı. 2017 

yılının aynı döneminde pazar 2.727 adet 

olarak gerçekleşmişti. Bu bir önceki yıla 

göre yüzde 40’lık bir artışı gösteriyor.

Scania aynı dönemde 456 adetlik satışla, 

pazar payını yüzde 11.9’a çıkarttı. İlk çey-

rekte toplam pazarda 1.875 adet kamyon, 

1.945 adet çekici satışı gerçekleşti.  Scania, 

413 adet çekici satışı ile ithal pazarda lider-

liğini sürdürürken, toplam pazarda en çok 

tercih edilen ikinci çekici markası oldu. 

Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü 

İlhami Eksin, 2018’de pazar hakkında 

iyimser bir beklenti içinde oldukları-

nı belirtti. İlhami Eksin “Türkiye ağır 

ticari araç pazarının son 10 yılına ba-

kıldığında ortalama 25-30 bin araç sa-

tıldığı görülmektedir. Bu da çok daha 

fazla potansiyele sahip olduğumuzun 

göstergesidir. 2018 yılında gerek yurti-

çi taşımacılıkta, gerekse de uluslararası 

taşımacılıkta geçtiğimiz yıllara nispe-

ten daha hareketli bir yıl olacağını dü-

şünüyoruz. Bu hareket ağır ticari araç 

pazarına olumlu yansıyacaktır” açıkla-

masında bulundu. 

İlhami Eksin, Scania markasının global 

pazarlarda da satışlarının yükseldiği-

ni belirterek “Scania, 2017 yılını 90 bin 

777 adetlik satışla tamamladı ve yüz-

de 16 pazar payı elde etti. Yeni Nesil 

Scania’nın katkısı ile bu yılın ilk 3 ayın-

da gerçekleşen satışlarla Scania’nın pa-

zar payı yüzde 18’e yükseldi. Bu artışta 

Türkiye pazarının da etkisi bulunmak-

ta. Türkiye, Scania için stratejik önemi 

büyük bir ülke. Doğuş Otomotiv olarak, 

çok güçlü bir yetkili satıcı ve servis ağı-

mız bulunmakta. Türkiye pazarında elde 

ettiğimiz başarılardan çok mutlu ve gu-

rurluyuz” dedi. 

AĞIR    TICARI    SATIŞLARINDA    YÜZDE    40’LIK    ARTIŞ: 
SCANIA    ITHAL    PAZARIN    LIDERI Doğuş Otomotiv Scania 

Genel Müdürü İlhami Eksin

THERMO KING    YETKILI    SERVISLERINDE
BAHAR    KAMPANYASI
DOĞUŞ Otomotiv Distribütörlüğünde 

Türkiye faaliyetlerini sürdüren soğutu-

cu markası Thermo King, kullanıcıları-

nın yaz aylarına bakımlı girmeleri için 

Satış Sonrası Hizmetlerde özel fırsatlar 

sunuyor. 

1 Nisan - 30 Haziran 2018 tarihleri ara-

sında geçerli olacak kampanya kapsa-

mında tüm dizel ve kamyon üniteleri-

nin bakım, parça ve işçilik ücretlerinde 

yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

Thermo King, eski dostlar olarak ta-

nımladığı sadık müşterilerini de 

unutmuyor. 1 Nisan- 30 Eylül 2018 

tarihleri arasında serviste 

işlem yaptıran her ünite için 

yüzde 25’e varan indirim uy-

gulanacak. Tüm yedek par-

çaları kapsayan kampanyada 

3 yaşındaki ünitelere yüzde15, 

sonraki her yaş için artı yüzde 1 indi-

rim uygulanacak. İndirim oranı yüzde 

25 ile sınırlı olacak. 

Thermo King, orijinal yedek parça kul-

lanımının önemine dikkat çekerek, 

ünitenin gerçek performansını ortaya 

koyabilmesi adına orijinal yedek parça 

kullanımının en önemli kriter olduğunu 

belirtiyor. 

Yatırımı koruyan ve ilk günkü perfor-

mansın korunmasını sağlayan orijinal 

yedek parçalar, Thermo King ünitele-

rinde olduğu gibi zorlu testlerden geçi-

riliyor. Uzun ömürlü bu parçalar işlet-

me maliyetlerini minimuma indirirken, 

üniteden maksimum performans elde 

edilmesini sağlıyor.
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VOLKSWAGEN Ticari Araç, turizm taşı-

macılığı sektörünün önemli firmalarıyla 

işbirliğine devam ediyor. 1986 yılından 

bu yana turizm taşımacılığı hizmeti su-

nan VTR Turizm, araç filosunu 10 adet 

Volkswagen Caravelle ile genişletti.

Doğuş Otomotiv Yetkili Sa-

tıcısı Erel’de gerçekleşti-

rilen teslim törenine VTR 

Turizm Yönetim Kurulu 

Başkanı Oğuzhan Şahin, 

Volkswagen Ticari Araç Satış Müdü-

rü Taner Kozlan ve Erel Otomotiv Satış 

Müdürü Cem Beydemir ile şirket yöne-

ticileri katıldı. 

VTR Turizm Yönetim Kurulu Başka-

nı Oğuzhan Şahin, “Volkswagen Tica-

ri Araç, Erel Otomotiv ve VDF sayesin-

de araç teslim süreçlerini hızlı ve kolay 

bir şekilde tamamladık, desteklerinden 

DELPHI Technologies, New York 

Borsası’nda gerçekleştirilen 4.5 mil-

yar dolarlık işlem ile elektrikli araçlar 

ve içten yanmalı motorlar için çözüm-

ler geliştirmek ve araçların onarımı için 

gelecekte oluşacak talepleri karşılamak 

amacıyla yepyeni bir yapıya kavuşması 

ötürü kendilerine teşekkür ederim. Bu yıl 

VW Ticari Araç filomuzu 50 adede yük-

seltme hedefimiz var. Volkswagen Ticari 

Araç’la olan işbirliğimiz devam edecek” 

dedi. 

Volkswagen Ticari Araç Satış Müdürü 

Taner Kozlan ise, “Müşterilerimizin ih-

tiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek 

donanım ve kalitede model ve hizmetleri 

sunuyoruz. Üstün güvenlik ve konfor su-

nan Caravelle modelimiz, taşımacılığın 

tüm ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlan-

kapsamında Türkiye’deki satış sonrası 

yetkili bayileriyle İstanbul’da bir araya 

geldi. Çırağan Sarayı’nda düzenlenen 

toplantıya Delphi Technologies Satış 

Sonrası Dünya Başkanı Alex Ashmore’ın 

yanı sıra Avrupa, Ortadoğu ve Afrika 

Satış Sonrası Başkan Yardımcısı Jean-

dı. Bu anlamda sektör için en iyi çözüm 

ortağı olduk” diye konuştu.

Caravelle 8+1 ile konforlu ve  

rahat yolculuklar 

Volkswagen Caravelle, ön  konsolda bu-

lunan saklama gözleri sayesinde evrak-

lar, tablet, akıllı telefon ve diğer önemli 

aksesuarlar rahat bir şekilde muhafaza 

edilebiliyor. 

Volkswagen Caravelle, yolcu bölümün-

de sunduğu geniş hacim, tavanda arka 

yolculara özel hava üfleyebilen klima ve 

okuma lambaları, yolcu bölümündeki 

camlarda bulunan stor perdeler ve ço-

cuklu yolcular için Isofix çocuk koltuğu 

sabitleyiciler, arka yolcu bölümünde bu-

lunan 12 volt soket ile elektrikli cihazları 

çalıştırma imkanı gibi standart özellik-

leri ile rahat yolculuğun standartlarını 

yükseltiyor. 

Francois Bouveyron da katıldı. Delphi 

Technologies’in satış sonrası faaliyet-

leri hakkında açıklamalarda bulunan 

Alex Ashmore, Türkiye pazarına yönelik 

önemli mesajlar verdi. 

İzmir’de oldukça kapsamlı bir üretim ve 

depolama tesislerinin bulunduğunu ifa-

de eden Alex Ashmore, “Türkiye, Delphi 

Technologies’in Ortadoğu, Afrika ve Kaf-

kasya’daki satış sonrası faaliyetleri için 

yönetim merkezi olacak. Türkiye’deki 

trafiğe çıkan araç sayısının yıllık yüzde 

5’lere varan artışlar göstermesi, burayı 

satış sonrasında cazip bir pazar haline 

getiriyor. Orijinal yedek parça açısından 

bakıldığında ise Türkiye’deki otomobil-

lerin ortalama 12.6 yaşında olması bu 

ülkeyi EMEA Bölgesi ve Kafkasya’daki en 

gözde pazarlardan birisi konumuna ge-

tiriyor” ifadelerini kullandı. 

VTR    TURIZM    FILOSUNA    10    ADET    VOLKSWAGEN    CARAVELLE

DELPHI’NIN    ORTADOĞU,    AFRIKA    VE    KAFKASYA’NIN
SATIŞ    SONRASI    YÖNETIM    MERKEZI    TÜRKIYE    OLACAK



www.ssab.com.tr/hardox
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TEMSA İş Makinaları distribütörlüğünü yürüttü-

ğü Volvo Trucks ile satış sonrasında müşterilerine 

“mavi”, “gümüş” ve “altın” olarak sınıflandırılan 

ayrıcalıklı servis kontratlarıyla, yüzde 100 işletim 

süresi garantisine kadar pek çok hizmeti kapsayan 

avantaj paketleri sunuyor. Volvo Trucks Türkiye bu 

paketlerden en kapsamlısı olan Altın kontratın ilki-

ni Erman Lojistik ile İsveç’te imzaladı. 

Volvo Trucks altın kontrat sahipleri, “Telematik Ağ 

Geçidi” ile yoldayken bile servisin motor verileri-

ne, kilometre bilgilerine, yakıt tüketimine ve hayati 

parçaların durumu hakkındaki bilgilere erişebiliyor. 

Tüm bakım-onarım işlemlerini kapsayan bu kont-

ratla Erman Lojistik, gerektiğinde yurt içi ve yurt 

dışı yol yardımı hizmeti de alabilecek. 

Erman Lojistik CEO’su Mehmet Deniz ile imzalanan 

kapsamlı servis kontratı ilgili şunları dile getirdi: 

“Volvo Trucks Türkiye’nin ilk altın kontratını alan 

şirket olduğumuz için paydaşlarımız ile birlikte çok 

heyecanlı ve mutluyuz.Sadece ürün değil, güçlü sa-

tış sonrası desteği de almış olmanın verdiği güvenle 

altın kontrat marka değerimizi artıracaktır. Ortak-

larımız, yönetim kadromuz, çalışanlarımız ve diğer 

paydaşlarımız, tedarikçimiz Volvo Trucks’ın “Altın 

Kontrat’ının” vereceği ayrıcalıklı ve nitelikli hizme-

tin rahatlığı ile çalışacaklardır. Türkiye’de bizi Volvo 

Trucks ile buluşturan Temsa İş Makinaları’na da te-

şekkür ederiz.”

AVUSTURYA’DA, her yıl Waidhofen ve Asten’deki iki fabrikada 

yaklaşık 1500 damper üretiliyor. Avusturya’daki Meiller iştiraki 

yıllık yaklaşık 33 milyon Euro olan cirosu da artış eğilimi göste-

riyor. Bununla birlikte, her iki bölgedeki kapasitenin sınırlarına 

ulaşmasıyla ve aralarında 65 kilometre olan iki fabrikada oluşan 

lojistik zorluklar dolayısıyla yeni fabrika yatırımı kararı alındığı 

ifade ediliyor. Yönetim mevcut iki fabrika yerine  tüm üretimi 

tek bir yerde yoğunlaştırmaya karar verdi.

Yeni fabrika Oed-Öhling’teki Waidhofen ve Asten’deki tesislerin 

ortasında yer alacak. Doğrudan Viyana’ya giden otoyol çıkışında 

bulunan yaklaşık 6 hektarlık alanın firmanın gelişimine katkıda 

bulunacağı ifade ediliyor. Waidhofen’den 85 

çalışanın ve Asten’in 35 çalışanının yeni bir 

işyeri bulacağı bir ofis binası ve üç salon alanı 

ve 12.000 metrekareden’den fazla brüt alanlı 

bir üretim binası planlanıyor. 2019 yılı sonuna kadar tamamla-

nacak olan yeni lokasyona toplam 22 milyon avro yatırım ya-

pılacak. Meiller Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Haselsberger 

konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:”Oed, hem mevcut lokasyon-

lardan hem de Ybbstal ve Mühlviertel’den çalışanlar için kolay-

ca erişilebilir” 

Meiller’da müşterinin, çelik konstrüksiyon, hidrolik ve kontrol 

elektroniklerini tek bir kaynaktan aldığı ifade edilirken bile-

şenlerin uyumluluğunun marka ürünleri verimlilik ve hizmet 

ömürlerindeki etkisine vurgu yapılıyor.

VOLVO     TRUCKS     ILK     ALTIN 
KONTRATI     ERMAN     LOJISTIK 

ILE     IMZALADI

MEILLER     AVUSTURYA’DA
YENI     FABRIKA     KURUYOR
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MITSUBISHI    L200    ILK    ÜÇ    AYDA    EN    ÇOK    SATILAN    PICK-UP    OLDU

BIRMOT’UN    KÜÇÜKYALI    ŞUBESI    AÇILDI
OTOKOÇ Otomotiv bünyesinde yer alan 

Birmot, Anadolu yakasında entegre sa-

tış ve satış sonrası hizmet çözümleri 

sunduğu Küçükyalı şubesinin açılışını 

törenle gerçekleştirdi.

Açılış törenine İstanbul Valisi Vasip Şa-

hin, Koç Holding Otomotiv Grubu Baş-

kanı Cenk Çimen, Tofaş CEO’su Cengiz 

Eroldu, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü 

Görgün Özdemir, Fiat İş Birimi Direk-

törü Altan Aytaç ve Birmot Genel Müdür 

Yardımcısı Çağrı Karaoğuz katıldı. 

Törende bir konuşma yapan Koç Hol-

ding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çi-

men; Otokoç Otomotiv’in bu yıl 90. yaşı-

nı kutladığını paylaşarak sözlerine şöyle 

devam etti; “Türk otomotiv sektörünün 

tarihi bu şirkette yatıyor. Otokoç Oto-

motiv, tarihi boyunca birçok değişim ve 

dönüşüm geçirerek özellikle son 5 yılda, 

hem yurt içinde, hem de yurt dışında 

hızlı ve karlı büyüdü” diye konuştu.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün 

Özdemir ise törende yaptığı konuşma-

da, Otokoç Otomotiv’in Türkiye’nin ilk 

otomotiv şirketi olduğunu kaydederek 

Merhum Vehbi Bey’in, 1928 yılında ilk 

Ford acenteliğini alması ile faaliyetine 

başladığını söyledi. 

Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç ise 

yaptığı konuşmada; “Geçtiğimiz yılı 120 

bin adetlik toplam satışımızla, pazar pa-

yımızı yüzde 11’den yüzde 13’e yükselte-

rek kapattık; 29 ilde lider marka olduk. 

2018’in ilk 2 ayında da 30 ilde liderliği 

elimizde tutarak bu alanda öncülüğümü-

zü koruyoruz. Küçükyalı tesisimizin sa-

tış ve servis hizmetleri ile İstanbul’daki 

performansımızı daha da arttıracağına, 

en önemlisi yüksek müşteri memnuni-

yeti yaratılacağına inanıyorum” dedi. 

TEMSA Motorlu Araçlar tarafından Türkiye’de sa-

tışa sunulan Mitsubishi L200, yılın ilk üç ayında 

878 adet satış ile tüm pick-up satışlarında yüzde 

25,7 pay aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafın-

dan açıklanan rakamlara göre Mitsubishi L200, 

2018 yılının ilk üç ayında pick-up kategorisinde en 

çok satılan araç oldu. ODD rakamlarına göre Ocak-

Mart döneminde Mitsubishi L200 toplam 878 araç 

satış ile pick-up segmentinde yüzde 25,7 Pazar 

payı ile liderliğe oturdu. 

Mitsubishi Motors’un yetmiş yıllık pick-up ve 4x4 

teknolojisi ile tasarlanan ve yüksek donanım se-

viyesine sahip olan Mitsubishi L200, ekonomik 

yakıt tüketimi ve kolay manevra kabiliyetiyle kul-

lanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Pick-up’ın 

sağlamlığının ve dayanıklılığının yanı sıra sını-

fında öncü konfor ve güvenlik özelliklerine sahip 

olan Mitsubishi L200, RISE gövde yapısı, darbe 

emici şasisi ve yeni süspansiyon sistemi sayesin-

de her türlü yol koşulunda rahatlıkla yol alıyor. 

Mitsubishi L200’lerin 6 farklı donanım versiyonu 

bulunuyor. Temsa Motorlu Araçlar, pick-up kate-

gorisindeki güçlü oyuncusu L200 ile rekabetçi po-

zisyonunu artırarak sürdürüyor.



SAF Tire Pilot; Lastikleriniz İçin 
Otomatik Pilot
SAF Tire Pilot lastik basınç sistemi, fi loların en yüksek maliyet unsuru 
olan yakıt tüketimi ve lastik aşınmalarını azaltan basit ama çok etkili 
bir çözüm sunuyor. Lastik basıncını sistematik bir şekilde kontrol 
ediyor ve aktif olarak düzenliyor. Böylece, yakıt tasarrufu 
sağlanmasına, lastik aşınmasının azaltılmasına ve aynı zamanda 
kaza risklerinin düşürülmesine katkıda bulunuyor. 

Çekiciden bağımsız olarak çalışan SAF Tire Pilot, kendi sistemi ile kullanacağı havayı üretiyor. Lastik 
ebatlarınıza göre ayarlanabiliyor ve farklı basınçlarda çalışabiliyor. Lastilkeriniz için otomatik pilotluk yaparak 
en büyük yardımcınız oluyor. 

safholland.com
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Türk treyler ve üstyapı 
endüstrisinin sesi olmak üzere 
sektörün ilk dergisi olarak yayın 
hayatına başlayan Kasa Dergisi, 
sektörün en önemli ödülü olarak 
kabul edilen ve uluslararası 
bir organizasyon olan Trailer 
Innovation Ödülleri jüri 
komitesine girmeye hak kazandı. 

TARIHINDE ilk defa bir Türk yayını-

nın jüri üyesi olduğu Trailer Innovation 

Ödülleri, iki yılda bir veriliyor. İlki 2002 

yılında verilen Trailer Innovation Ödül-

leri, Avrupa treyler ve üstyapı endüstri-

leri ve kamyon ve hafif ticari araçlarına 

da dokunacak şekilde innovasyonları 

desteklemek hedefiyle ortaya çıktı. 

Alman Otomotiv Sanayi Derneği 

VDA’nın baştan beri bu ödülü destekle-

meye devam etmesiyle Trailer Innova- www.trailer-innovation.com

tion Ödülleri, Hannover’da düzenlenen 

ve sektörün en büyük platformu olan 

IAA Ticari Araç Fuarı’nın ayrılmaz bir 

parçası haline geldi. Trailer Innovation 

Ödülleri 2019, bu yıl 20-27 Eylül tarihle-

rinde düzenlenecek olan IAA Ticari Araç 

Fuarı’nda sahiplerini bulacak. 

 2002 yılında büyük bir farkla ilk ka-

zanan, Krone’dan Multi-Lock / Multi-

Block yük sabitleme sistemi oldu. Zaman 

içinde jüri üyelerinin sayısı artarken ve-

rilen ödül kategorisi ise 7’ye ulaştı. Bu 

nedenle jüri, her ödül döneminde yakla-

şık 70 başvuruyu inceler hale geldi. 

Kapalı kasa, şasi, komponent, konsept, 

çevre, güvenlik ve akıllı treyler kate-

gorilerinde verilen Trailer Innovation 

Ödülleri jüri komitesinde sektörel ya-

yıncılığın köklü isimlerinden Aysberg 

Basın Yayın tarafından yayınlanmakta 

olan Kasa Üstyapı Dergisi’nin katılma-

sıyla jüri üyesi sayısı 15 oldu.

Trailer Innovation Üyesi

Yayınlar ve Ülkeleri

• Revista Automotive (Portekiz)

• Auto- en Transport. (Hollanda)

• Auto, tekniikka ja kuljetus (Finlandiya)

• Commercial Vehicle (İngiltere)

• Fleet Transport (İrlanda)

• Kamioni (Bulgaristan)

• KASA (Türkiye)

• KFZ-Anzeiger (Almanya)

• Mobilität (İsviçre)

• Revija Trans. & Log. (Slovenya)

• Samochody Specjalne (Polonya)

• STRAGÜ (Avustrya)

• Trailer-Journal (Almanya)

• Tranzit (Romanya)

• Vie&Trasporti (Italya)

TRAILER    INNOVATION    ÖDÜLLERINDE
ILK    TÜRK    JÜRI    ÜYESI:    KASA    ÜSTYAPI    DERGISI 
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AĞIR    VASITA    PAZARI
ILK    ÇEYREKTE YÜZDE    30    BÜYÜDÜ
Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 
2018 yılı Ocak-Mart ayına ilişkin 
açıkladığı verilere göre, ağır ticari 
araç pazarı yüzde 30 oranında arttı, 
hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10 
daralma kaydetti.

TÜRKIYE otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı Ocak-Mart dönemine ait üretim, ihracat 

adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Geçtiğimiz yılı tarihi rekorlarla geride bırakan 

otomotiv sanayii bu yılın ilk çeyreğinde önemli bir başarıya daha imza attı. OSD’nin 

açıkladığı verilere göre, otomotiv ihracatı tarihinde ilk kez Mart ayında 3 milyar dolar 

sınırını aştı ve 3,198 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu başarı ile otomotiv sana-

yii, Mart ayında ülkemiz ihracatının yüzde 21’ini, yılın ilk üç ayında ise yüzde 20’sini 

tek başına gerçekleştirdi. Bu yılın Ocak-Mart döneminde, toplam otomotiv ihracatı ise 

dolar bazında yüzde 18 oranında artış gösterdi ve 8,376 milyar dolar seviyesine ulaştı. 

OSD’nin açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık dönemde toplam üretim 425 bin 183 adetle 

seviyesini korurken, otomobil üretimi 285 bin 168 adetle geçen yılın aynı döneminde 

göre yüzde 5 azalma kaydetti. Bu dönemde ticari araç üretimi, geçen yılın aynı dö-

nemine göre yüzde 13 artış göstererek 140 bin adet seviyesinde gerçekleşti ve toplam 

üretimin dengelenmesinde oldukça önemli bir rol oynadı. Ocak- Mart döneminde top-

lam otomotiv pazarı yüzde 2 oranında artarak 163 bin adet düzeyinde gerçekleşirken, 

otomobil pazarı yüzde 5 oranında arttı ve 122 bin adete ulaştı. Aynı dönemde ağır ticari 

araç pazarı yüzde 30 oranında artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10 

daralma kaydetti. Ancak son 3 yılda hafif ticari araç pazarı yüzde 22, ağır ticari araç 

pazarı ise yüzde 55 daraldı. 

Ocak-Mart dönemine ilişkin sonuçlar üzerinden değerlendirmelerde bulunan OSD 

Başkanı Haydar Yenigün, “Yılın ilk çeyreğinde ticari araçlardaki üretim ve ihracat per-

formansı otomotiv sanayiimizi taşıyan en önemli etken oldu. Ticari araç ihracatındaki 

yüzde 9’luk artış, tıpkı üretimde olduğu gibi otomobil kaynaklı azalmayı da büyük 

ölçüde karşıladı. Mart ayında otomotiv ihracatının tarihimizde ilk kez 3 milyar doları 

aşması ise yılın ilk çeyreğindeki en önemli gelişmeler arasında yer aldı. Otomotiv sa-

nayiimiz yılın ilk üç ayında ülke ihracatının yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirme-

siyle başarısını bir kez daha pekiştirdi” dedi.

Yenigün, ticari araç pazarında 2015 yılından bu yana yaşanan daralmaya da dikkatleri 

çekerek, “İç pazarda ticari araçlar ulaşması gereken noktanın oldukça uzağında seyre-

diyor. Bu nedenle özellikle ağır ticari araç pazarının canlandırılması için acil tedbirler 

alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
OSD Başkanı Haydar Yenigün
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ÖDÜLLÜ    YENI    CRAFTER
TÜRKIYE’DE 

FARKLI müşteri gruplarının ihtiyaç ve 

talepleri göze alınararak tamamen ye-

nilenen Yeni Crafter, Türkiye pazarına 

sunulmaya başlanırken geliştirilen yeni 

teknolojileriyle sınıfında birçok özelliği 

ilk kez sunuyor.

2017 yılının Uluslararası Ticari Ara-

cı ödülünün sahibi olan Yeni Crafter, 

Türkiye’de sınıfında bir ilk olan 4MOTI-

ON dört tekerlekten çekiş sistemiyle, her 

türlü arazi ve yol koşulunda kolay ulaşım 

sağlıyor.

Sınıfının en güçlü motoruna sahip Yeni 

Crafter Panel Van, 2.0 litre hacimli tur-

bo dizel 140 ve 177 PS gücünde iki fark-

lı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. 

Volkswagen tarafından yeni geliştirilen 

2 litre TDI motor, geniş güç yelpazesiyle 

dikkat çekiyor.  

Türkiye pazarında kendi segmentin-

de ilk olan 2.0 litre hacimli turbo dizel 

motor 177 PS güç üretirken 410 Nm tork 

sağlıyor. 140 PS güç üreten motoru, 100 

kilometrede ortalama 7,5 litre yakıt tü-

ketirken, 177 PS gücündeki turbo dizel 

motoru ise, 100 kilometrede ortalama 

7,9 litre yakıt tüketimine sahip. 

8 Ileri Otomatik Vites Seçeneği

Sınıfında yalnızca Yeni Crafter tarafın-

dan sunulan 8 ileri otomatik vites se-

çeneği, yakıt tüketimini azaltan, kesin-

tisiz, kusursuz ve sarsıntısız vites geçişi 

sunuyor. 

Yeni Crafter’ın sürüş özelliklerine göre 

tasarlanan 8 ileri otomatik şanzıman, 

kesintisiz vites geçişleri ile konforlu ve 

daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Ön-

den çekişli, arkadan itişli ve 4MOTION 

dört tekerlekten çekişi ile birlikte kul-

lanılabilen 8 ileri otomatik vites yük ta-

şımaya da uygun. Hem sarsıntısız sürüş 

sağlaması hem de yüke uygun olması 

sayesinde şehir içi kullanımda ve özel-

likle ambulanslar için çok uygun bir araç 

olarak konumlanıyor.

100 Km’de 1 Litre Tasarruf Sağlıyor

Yeni Crafter, baştan aşağı yenilenen dış 

tasarımıyla da dikkat çekiyor. Aracın ta-

sarımı daha fazla ön ve yan görüş sağ-

lıyor. Comfort Plus donanımında stan-

dart olarak sunulan LED farlar, yoğun 

ışıklı ortamlarda dahi aracın çok rahat 

fark edilmesini sağlayarak, yol güven-

liğini artırıyor. Yeni Crafter’ın, gelişti-

rilen aerodinamik yapısı da düşük yakıt 

tüketimine katkı sağlıyor. Sınıfının en 

aerodinamik üyesi olan Yeni Crafter, bu 

tasarım sayesinde bir önceki nesle göre, 

100 kilometrede yaklaşık 1 litre daha az 

yakıt tüketiyor. 

En Kolay Yükleme Seçenekleri

Yeni Crafter sınıfının en kolay yükle-

me ve en iyi yük sabitleme seçenekle-

rini sunuyor. 2 farklı araç uzunluğu ve 

2 farklı tavan yüksekliği sunan Yeni 

Crafter’da kayar kapı 1.311 mm geniş-

liğinde açılabiliyor. Euro paletler gibi 

yaygın kullanılan yük taşıyıcılar ile ko-

lay yükleme ve boşaltma yapılabiliyor. 

Bir önceki nesline göre 10 santimetre 

daha alçak yükleme eşiği ile kullanıcı-

larına yükleme kolaylığı sağlıyor. Opsi-

yonel olarak alınabilen yük bölümü LED 

aydınlatmaları sayesinde yükleme ve 

indirme sırasında çok net ve parlak bir 

görüş alanı sunuyor.

Volkswagen Ticari Araç’ın 
büyük sınıf hafif ticari araç 
segmentindeki temsilcisi Crafter 
her yönüyle yenilenerek Türkiye 
pazarına sunuldu. 





1982 yılından bu yana Türkiye’de İntermobil Otomotiv tarafından temsil 

edilen ve 150 yılı aşkın süredir en yeni elektronik, mekanik ve mekatronik 

fren, stabilite ve otomasyon sistemi teknolojilerini otomotiv sektörüne su-

nan WABCO ve 41 yıldır sektörün lideri Tırsan iş birliği anlaşması 20 Şubat’ta 

imzalandı. İmza törenine Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, İn-

termobil Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Nadine Perahya, İntermobil Oto-

motiv Genel Müdürü Rıfat Perahya ve WABCO Avrupa Treyler Satış Direktörü 

Carsten Hogrefe katıldı.

Wabco TX-Trailerguard altyapısı ile çalışacak Tırsan Telematik çözümleri ile 

nakliyeciler, cep telefonu veya bilgisayar üzerinden treylerler hakkında farklı 

bilgileri takip edip anlık uyarı mesajı ve rapor olarak alabilecekler. Treylerin 

konum verilerinin yanında, nakliyecilerin en büyük ihtiyaçları olan; lastik 

basıncı, fren aşınması, treyler kapılarının açık veya kapalı olması, EBS bil-

gileri ve treylerin sıcaklık-nem durumu gibi veriler hakkında da anında bilgi 

alınabilecek. 

Türkiye’de hali hazırda kullanılan sistemlerin yüzde 85’i sadece konum bil-

gisi sunarken Tırsan Telematik çözümler trey-

lerle ilgili her türlü bilgiyi veriyor. Avrupa’da 

hali hazırda 120 binin üzerindeki araçta Wabco 

telematik çözümler kullanılıyor. 

Nuhoğlu: “Tırsan Telematik nakliyeciye 

sorumluluğumuzun bir parçası”

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 

nakliyecilerin rekabet gücünü artıracak her tür-

lü çözümü sunmanın Tırsan’ın öncelikli görevi 

ve sorumluluğu olduğunu belirterek, “Tırsan 

olarak nakliyecilerimize sunduğumuz çözümleri 

yine nakliyecilerimizle birlikte el ele geliştiriyo-

ruz.Ürettiğimiz her bir üründe nakliyecilerimi-

zin alın teri ve geleceği var. Tırsan ve nakliye-

cilerimiz 41 yıldır etle tırnak gibi ayrılmaz bir 

bütün oldu. Onların işini kendi işimiz gibi gö-

rüyor, onları ileriye taşıyacak her adımda onlara 

Treylerde anlık kontrol dönemini başlatan Tırsan, araç, şoför ve yük hakkındaki tüm bilgileri anlık 
olarak Tırsan Telematik ile filo müşterilerine sunacak.Tırsan ile İntermobil Otomotiv Mümessillik ve 
Tic. A.Ş tarafından temsil edilen Wabco arasında stratejik iş birliği anlaşmasına imza atıldı. 

24 TEKNO LOJİ

TAŞIMACILAR    DIJITAL    ÇAĞA
TIRSAN-WABCO    IŞBIRLIĞI    ILE    GEÇECEK
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güç vermek istiyoruz. Biz hep beraber bir yola çıktık ve aynı yolu yürüyo-

ruz” dedi. Nuhoğlu, Tırsan Telematik’in nakliyecilere sorumluluklarının bir 

parçası olduğunu belirterek, sunacakları bu çözümün treylerin kara kutusu 

olacağını ve böylece her türlü bilgiye araç sahibinin rahatlıkla ulaşabileceğini 

belirtti. Nakliyecilerin araçları üzerinde anlık kontrol sağlamak istediğini ve 

bunun için de en son teknolojiyi kullanmaya hazır olduğunu anlatan Nu-

hoğlu, “Tırsan olarak müşterilerimize sunacağımız telematik çözümler araç 

takip sistemlerinin çok ötesinde. Nakliyecilerimize karlılık sağlayan, masraf-

larını düşünen, operasyonel hızlarını ve kalitesini artıran, sürücüden aracın 

en ufak parçasına kadar her şeyi anlık takip etmesini sağlayacak bir imkan 

sunuyoruz” dedi.

Tırsan Telematik ile nakliyecilerin rekabet gücünün artacağını da aktaran 

Nuhoğlu, “lastik basıncı, fren aşınması, sıcaklık, treyler kapı kilidi, akslara 

binen yük, araçların yaptığı kilometre ve beklemeler hakkında net bilgilere 

sahip olacak. Müşteriler, oturdukları yerden onlarca aracını an be an kontrol 

edip optimizasyon yaparken, tek aracı olan nakliyecimiz aracının her daim 

güvende olduğunu bilerek rahat çalışacak” dedi.

Perehya: “Dijital dönüşümde zaman daralıyor”

İntermobil Yönetim Kurulu Başkanı Nadine Perahya “Tırsan ile yapmış oldu-

ğumuz bu anlaşma sonucunda, treyler sektöründe dijitalleşme ve telematik 

çözümlerin etkisi oldukça artacak” dedi. Wabco’nun treylerler için dünyanın 

en gelişmiş telematik çözümleri üreten bir marka olduğunu aktaran Perahya, 

“Gelecekte dijitalleşmenin treyler sektöründe etkili olup olmayacağı konu-

sunda üreticilerin yüzde 15’i evet derken, uzmanlara sorulduğunda bu oran 

yüzde 85’e çıkıyor. Uzmanlar 5 yıl içinde treylerde dijital dönüşümün yaşa-

nacağını iddia ediyor. Bu dönüşüm için zaman daralıyor. Bir an önce buna 

geçen firmalar fark yaratacak ve rekabette öne geçecektir, Tırsanda bu geli-

şimin başını çekiyor” dedi.

Wabco Avrupa Treyler Satış Direktörü Carsten Hogrefe ise yaptığı konuşmada, 

Tırsan ile Wabco arasındaki iş birliğinin 30 yılı aşkın bir süredir devam ettiğini 

hatırlatarak, “Wabco olarak bu iş birliğinden çok mutluyuz. Telematik çö-

zümler sayesinde müşterilerin beklentileri tam olarak karşılanacaktır” dedi.

-Cep telefonu ya da bilgisayardan kolaylıkla bü-

tün verilere ulaşılır.

-Nakliyecilerin toplam giderlerinin yüzde 

30’unu oluşturan yakıt tüketimini azaltır. Doğru 

lastik basıncı ile seyreden araçlar yüksek tasar-

ruf sağlar.

-Yakıttan sonra en büyük gider kalemi olan las-

tikte doğru hava basıncı sağlanarak

lastik aşınması azaltılarak lastik ömrü uzar.

-EBS (Elektronik Fren Sistemi) ve fren balataları 

hakkında anlık bilgiler vererek büyük arızaların 

ve masrafların önüne geçilir.

-Bakım giderlerinde önemli bir tasarruf elde edilir.

-Treylerdeki sıcaklık durumunu anlık olarak 

paylaşarak ürünlerin sağlıklı olarak taşınmasını 

sağlayarak bozulmanın önüne geçer.

-Treyler kapaklarının açık ve kapalı olduğu 

bilgisi ile olası suiistimallerden firmayı korur. 

Ayrıca elektronik kilit sistemi ile kilit kontrolü 

uzaktan yapılabilir.

-Teslimatın istenilen yere yapılmasını sağla-

yarak, operasyonel hataların ve suistimallerin 

önünü geçilir.

-Filo yönetimi kolaylaşır. Treylerin konumu 

hakkında verilen bilgiler ile hat planlaması ya-

pılarak aracın optimum bir şekilde kullanılma-

sını sağlar.

-Treyler üreticileri ve filo operatörleri ayrı ayrı 

veya birleştirilmiş modüller yoluyla kendi özel 

ihtiyaçları için en uygun ve uygun maliyetli iş-

levleri seçebilirler.

-Cihaz pil ile çalıştığı için treylerin intermodal 

taşımalarda kullanıldığı durumlarda da veri 

akışı kesintisiz devam eder.

-Çekiciyle otomatik eşleşme sağlayarak diğer 

sistemlerle eş güdümlü çalışır. Başka bir çekici-

nin treylere bağlanması durumunda uyararak 

güvenliği artırır.

-Takip ve kilit fonksiyonlarıyla güvenliği arttırır.

TIRSAN    TELEMATIK    TAŞIMACIYA 
HANGI    AVANTAJLARI    SUNACAK?



Dünyanın en büyük itfaiye aracı üreticileri arasında yer alan 
Volkan İtfaiye ilk yerli üretim 8x8 şasili itfaiye aracını dünyanın 
dört bir yanına ihraç etmeye hazırlanıyor.

26 ÜSTYAPI

VOLKAN    İTFAİYE’DEN    8X8    YERLİ    ŞASİ

5 yıldır üzerinde çalışılan ve yerli mü-

hendisler tarafından geliştirilen ilk 

yerli 8x8 şasi, 10 milyon Euro’luk ya-

tırımla hayata geçti. Volkan İtfaiye’nin 

İzmir’de bulunan fabrikasında gerçek-

leştirilen basın toplantısının ardın-

dan Türkiye’nin ilk yerli üretim şasi-

si, Selçuk Havalimanı’nda düzenlenen 

lansmanda görücüye çıktı. 1.500 beygir 

gücünde, ikiz motor teknolojisine sa-

hip araç, sıfırdan 80 kilometre hıza 21 

saniyede ulaşıyor. Gelişmiş elektronik 

ve yazılım alt yapısı mevcut. Off-road 

özelliğiyle zorlu koşullarda dahi ha-

reket kabiliyetine sahip aracın 4x4 ve 

6x6 versiyonları da üretiliyor. 

Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Başka-

nı İsa Tecim, ilk yerli üretim 8x8 şasili 

itfaiye aracının tanıtım toplantısında 

yaptığı konuşmada, kendi sektörün-

de dünya markaları arasında göste-

rilen Volkan İtfaiye’nin temellerinin 

1974 yılında İzmir Çankaya’da küçük 

bir yazıhanede atıldığını söyledi. Te-

cim, küçük bir atölye ile başladıkları 

yolculuklarında, bugün Torbalı’da 135 

bin metrekarelik tesisten dünyanın 

dört bir yanına araç gönderebilecek bir 

noktaya geldiklerini aktararak, “Vol-

kan İtfaiye bugün Türkiye itfaiye aracı 

pazarının yüzde 55’ini elinde bulun-

duruyor ve 40’a yakın ülkeye itfaiye 

aracı ihraç ediyor” dedi.

Hedef Yüzde 75 İhracat Payı

Basın toplantısında ilk yerli üretim 

8x8 şasi kamyon hakkında bilgi veren 

Volkan İtfaiye Genel Müdürü Yaşar Te-

cim ise Volkan İtfaiye’nin bugüne ka-

dar Türkiye’de ilk 55 metre merdivenli 

itfaiye aracı, ilk yangın pompası, ilk 

ana uçak yangın söndürme aracı ve ilk 

8x8 özel amaçlı şasi kamyon projeleri 

gibi pek çok ilke imza attığını vurgula-

yarak, ihracat gelirleriyle ülkenin cari 

açığını kapatmasına katkı sağlamak-

tan gurur duyduklarını aktardı.

Hedeflerinin 3-4 yıl içinde ciroda-

ki ihracat payını yüzde 75’e çıkar-

mak olduğunu belirten Yaşar Tecim, 

“Hedefimiz ihracat. Önümüzdeki 3-4 

yıl içinde ciromuzdaki ihracat payını 

yüzde 75’e çıkarmak istiyoruz. Bun-

dan sonra ihracat katlanarak gidecek. 

Bu araçlar yurt dışından geliyordu ve 

Türkiye’ye satış rakamları donanımı-

na göre 1 milyon 200 bin avroya kadar 

çıkıyordu. Şu anda üzerindeki yangın 

söndürme sistemi ile birlikte şasisini 

de kendimiz yaptığımız için neredeyse 

yarıya yakın bir fiyata, 650 bin avro-

ya geldi. Cironun yüzde 45’i ihracattan 

geliyor. 2018 yılı sonuna kadar cironun 

150 milyon liraya ulaşmasını hedefli-

yoruz” diye konuştu. 

Elektrikli Araç Yolda

AR-GE merkezinde mühendislerin 

farklı projeler üzerinde çalıştığını ak-

taran Tecim, “Elektrikli araçlar üze-

rine çalışıyoruz. 2020’de elektrikli bir 

itfaiye aracını Almanya’da dünyanın 

en büyük itfaiye araçları fuarında ser-

gileyeceğiz. İlk versiyonunu 2012 yı-

lında yaptığımız insansız kara aracının 

yeni versiyonu üzerinde çalışıyoruz. 

Orman yangını ve endüstri tesisi yan-

gınlarında kullanılmak üzere üretilen 

bu araç tamamen otonom veya yarı 

otonom hareket edebilecek şekilde dü-

şünülüyor” diye konuştu.
Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim



2018 yılının hem kendi şirketleri hem de sektör için daha iyi bir dönem olmasını 
beklediklerini açıklayan Yağcı, yaklaşık 200 çalışanlarıyla ekonomik şartları da göz 
ardı etmeden faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini vurguladı. 
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STAR    YAĞCILAR
2018    YILINDAN    UMUTLU

İZMİR bölgesinin önemli üreticilerinden olan 

Star Yağcılar Grup, zayıf geçen 2017 yılının ar-

dından 2018 yılından umutlu. İzmir Kemalpaşa 

tesislerinde görüştüğümüz Star Yağcılar Yöne-

tim Kurulu Başkanı Hasan Yağcı 2017 yılında 

imalat programlarını değiştirerek ve teknolo-

jilerini daha geliştirerek sıfır hata üretime yo-

ğunlaştıklarını söyledi

Üretimdeki farklı alanda otomasyon yatırım-

larıyla yavaş da olsa endüstri 4.0 için hazırlık 

yaptıklarını kaydeden Yağcı, “Hem treyler hem 

de yarı mamul imalatında Avrupa ve Asya ülke-

lerinin yanı sıra Afrika’ya da ihracat yapıyoruz. 

Bitmiş ürün olarak treylerde daha çok damper 

ihraç ediyoruz dedi. 

Araç üstü ekipmanda açık kasa, damper ve ten-

teli kasa, yarı römork olarak ise damper, sal 

dorse olarak bilinen platform treyler, kontey-

ner taşıyıcı ve tenteli treyler üretimi yaptıkla-

rını kaydeden Yağcı şunları söyledi: “ Özellikle 

son yıllarda inşaat faaliyetleri dolayısıysa pek 

çok üretici gibi biz de dampere yoğunlaşmıştık. 

Ancak geçen yıl yaşanan yavaşlamayla zayıf bir 

yıl olarak geçti. Rakiplerimiz de benzer şekilde 

kayıpları yaşadılar. Daha önce yürüttüğümüz ti-

cari araç yetkili servis hizmetlerini bıraktık an-

cak treylerde yerli-yabancı ayrımı yapmaksızın 

bütün markalara A’dan Z’ye bakım - tamir hiz-

metlerini ve yenilemeye kadar bütün hizmetleri 

tesislerimizde veriyoruz. Kamyon üstü ve trey-

lere yönelik yarı mamul üretmemiz, bize ser-

vis hizmetlerinde çok yardımcı oluyor. Treyler 

şasisi, yan kapaklar, damper havuzu gibi kritik 

parçaları üretiyoruz ve bunları treyler ve üstyapı 

üreticilerine sunuyoruz.  Bu parçaların dışın-

da robotlarımızla daha kusursuz ve hızlı olarak 

proje bazlı parça üretimi yapabiliyoruz.”

Yağcı, uzmanlıkları arasında yer alan ve 8 yıldır 

ürettikleri hook lift ve hurda toplama araçları-

nı proje olarak üretmeye devam ettiklerini be-

lirterek hook liftte içinden boşaltmalı kapakla-

ma sistemi ve yağmurdan koruma sistemi gibi 

yenilikler yaptıklarını söyleyerek, “ Türkiye’de 

hook lift pazarı İstanbul, Ankara, Bursa İzmir 

gibi endüstriyel şehirlerle limitli. Anadolu’da bu 

ekipmanın kullanımı neredeyse yok gibi” dedi.

Star Yağcılar Yön. Kurulu Başkanı Hasan Yağcı



2017 yılında başladığı şasi yatırımlarına devam eden 
Krone, işe alacağı 100 yeni çalışanla kısa vadede 4 bin 
adet treyler üretimine ulaşmayı hedefliyor. 
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KRONE    İZMİR    FABRİKASINDA 
ÜRETİMİ    KATLAYACAK

İZMİR’DE düzenlediği toplantıda basın temsil-

cileriyle bir araya gelen Krone yöneticileri 2017 

yılını değerlendirdiler ve 2018 hedeflerini pay-

laştılar.

Organizasyona Krone Türkiye CEO’su Rıza Ak-

gün, Krone Uluslararası Satış Direktörü Andreas 

Völker, Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden 

Özacar ve Krone Türkiye Satış Sonrası Hizmetler 

Müdürü Mehmet Dinçer ev sahipliği yaptılar. 

Toplantı öncesinde düzenlenen program da-

hilinde basın temsilcileri, Krone’nin İzmir Ti-

re’deki 224 bin metrekarelik dev tesisini gezme 

ve inceleme fırsatı buldular. Bu tesisin bir parça-

sı olarak 2017 Nisan ayında faaliyete alınan yeni 

şasi üretim tesisinin de tanıtımı yapıldı. 

2016 yılını iç ve dış toplam pazarda yüzde 60 

artışla kapatan Krone’nin 2017 yılında da satış-

larını arttırmayı sürdürdüğü 2017 yılında yüzde 

13 daralan iç pazarda satışlarını yüzde 8 arttır-

dığı ifade edildi. TREDER rakamlarına göre pa-

zar payını yüzde 15’den yüzde 19’a yükseltmeyi 

başaran firmanın Türkiye’den treyler ihraç etti-

ği ülke sayısı 23’e yükseldi. Türkiye’den yapılan 

treyler ihracatındaki pazar payı ise yüzde 23 ola-

rak açıklandı. 

2017’de toplam 1991 adetlik treyler satışı gerçek-

leştirdiklerini kaydeden Krone Türkiye CEO’su 

Rıza Akgün, “İç pazar yüzde 13 oranında daralır-

ken biz satışlarımızı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 

8,6 arttırdık” dedi. İç pazarda kendi ürün grup-

larındaki pazar paylarının yüzde 19’a ulaştığını 

belirten Akgün, “Ürün gamlarına baktığımızda, 

TREDER verilerine göre, tenteli araç grubunda 

yüzde 16 pazar payıyla ikinci, frigorifik araçta ise 

yüzde 39 pazar payıyla birinci sırada yer aldık” 

ifadesini kullandı. 

Krone’nin 1997 yılında dünyadan kataforez ve 

toz boyaya geçen ilk üretici olduğunun altını çi-

zen Akgün, bu standardın Türkiye’de de en mo-

dern tesislerden biriyle sağlandığını vurguladı. 

Krone Tire fabrikasında ürün çeşitliliğinin arttı-

ğına da değinen Akgün, “Uzun araçlar, kontey-

Krone Türkiye CEO’su
Rıza Akgün
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ner taşıyıcılar ve rulo taşıyıcılar üretiyoruz. Çok 

yakın bir zamanda swap body üretimine de baş-

layacağız. Artışa geçen kapasitemizin çoğu ihra-

cat pazarına yönelik olacak. İhracat artışından 

ötürü kapasitemizi haftalık 45 adetten 80 adete 

çıkarttık. Yıllık bin adetlik üretim hedefliyoruz. 

2017 yılının Nisan ayından beri Krone’nin yük-

sek kalite standartlarına uygun şasilerimizi de 

kendi fabrikamızda üretiyoruz. Yeni devreye al-

dığımız bu tesiste 100’ü aşkın çalışanı istihdam 

ediyoruz. Üretimdeki yerlilik oranımız çok yük-

sek seviyelere çıkmış durumda” dedi. 

Völker: “Toplam 51 bin 507 adet treyler sattık”

Krone Grubunun Almanya’da ticari araç ve ta-

rım makineleri olmak üzere iki ayrı dalda üre-

tim yaptığını söyleyen Krone Uluslararası Satış 

Direktörü Andreas Völker de, treylerde Tire dı-

şında Almanya’da 4 adet fabrikada üretim yap-

tıklarını bildirdi. 2016-2017 mali yılında Kro-

ne Grubunun satışlarının yüzde 69’unun ticari 

araçlar grubundan geldiğini vurgulayan Völker, 

“Geçtiğimiz yıl toplam 1,9 milyar Euro’luk ciro 

gerçekleştirdik. Krone Grubu, Almanya ve Tire 

fabrikaları dahil olmak üzere, 2016-2017 mali 

yılında toplam 51 bin 507 adetlik treyler satışı 

gerçekleştirdi” dedi. 

Markanın treyler aks markası Gigant’ı satın al-

masının ardından geçen 3 yılda çok önemli yol 

kat ettiklerini de açıklayan Völker, Krone ola-

rak pazardaki iki önemli markayla birlikte kendi 

akslarının da kabul gördüğünü açıkladı ve bugü-

ne kadar 38 bin adet aks üretimi gerçekleştirdik-

lerini de söyledi. 

Özacar: “2018’de frigorifik araçlara talep artabilir”

Kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarına en hızlı şekil-

de cevap verebilen bir konuma geldiklerini belir-

ten Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar, 

“Mayıs 2016’da Gebze’de satış, satış sonrası ve ye-

dek parça merkezimiz olan Krone Center’ı hayata 

geçirdik. 3 yıl içerisinde Türkiye genelinde 33 adet 

yetkili servis noktası açtık. Mart 2017’de İstanbul/

Sancaktepe’de İkinci El Treyler Operasyon Merke-

zimizi devreye aldık. Burada 1 yılda 98 kullanıcı-

mıza takas desteği sağladık. Diğer taraftan Eylül 

2016’da treyler sektörünün ihtiyacı olan filo kira-

lama hizmetini Krone Fleet markamız ile vermeye 

başladık.” dedi. Müşteri temaslarını her yıl daha 

yukarı taşıdıklarına dikkat çeken Özacar, “Satış 

temsilcilerimiz, kullanıcılarımızın taleplerini kar-

şılamak için 7/24 hizmet vermeyi sürdürüyor. Satış 

temsilcilerimiz geçtiğimiz yıl toplamda 11 bin 812 

müşteri teması gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.

2018’de ‘Soğuk Zincir’ yönetmeliği ile birlikte 

frigorifik treylerlere olan talebin iyice artacağı-

nı beklediklerine vurgu yapan Özacar, ayrıca filo 

yenileme ihtiyaçlarının da yeni filo yatırımlarını 

getireceğini beklediklerini söyledi.



2018     İSVEÇ     ÇELİK     ÖDÜLLERİ
FİNALİSTLERİ     BELLİ     OLDU

SSAB tarafında organize edilen 
Swedish Steel Prize 2018’in 
dört finalisti, yüksek dayanımlı 
çelik ile gerçekleştirdikleri 
yenilikçi tasarım konseptleriyle 
yarışacak. Kazanan  
24 Mayıs’ta Stockholm’da 
düzenlenecek törenle 
duyurulacak.

açıları sunan dört finalist belirledik. 

Bunlar modern malzemeler kullana-

rak geleneksel tasarıma meydan oku-

yan uygulamalardan, tümüyle yepye-

ni özelliklere kadar değişiyor” dedi.

2018’in Dört Finalisti:

CTE Spa (İtalya): Olağanüstü düzeyde 

çok yönlülük, yükseklik ve erişim su-

nan ve küçük bir kamyona monte edi-

lebilen personel yükseltici platform 

geliştirdi. Kompakt bom sisteminin 

benzersiz ve dönme özelliğine sahip 

mekanizması, dar alanlarda manevra 

yapma ve geleneksel çözümlerin ula-

şamadığı yerlere personel erişimini 

sağlıyor. Bunun gerçekleştirilebilmesi 

için ürünün tüm bom kesitleri opti-

mize edilmiş ve yüksek dayanımlı çe-

likler kullanılmış.

JAK Metalli Oy (Finlandiya): Yol kenar-

larındaki bitkilerin temizlenmesi için, 

küçük ağaçlarda geleneksel zincirli 

konkasörlere oranla çok daha kont-

rollü bir işletim sağlayan benzersiz 

bir kesme aracı icat etti. Yenilikçi ta-

sarımda yüksek dayanımlı ve aşınma 

dirençli çeliğin potansiyelinden ya-

ralanılmış. Böylece, son derece düşük 

DÜNYANIN önde gelen çelik üretici-

si SSAB tarafından geleneksel olarak 

düzenlenen Swedish Steel Prize, yük-

sek dayanımlı çelik ile hayata geçiri-

len en yenilikçi konseptleri ödüllen-

diremeye devam ediyor. Her yıl finale 

kalan 4 adayın yarıştığı ödül gecesinin 

2018 ayağı, 24 Mayıs 2018 tarihinde 

İsveç’in başkenti Stockholm’de ger-

çekleştirilecek.

Ödül gecesi hakkında konuşan İsveç 

Çelik Ödülü Jüri Başkanı ve SSAB’nin 

stratejik Ar-Ge Başkanı Eva Peturs-

son; “İnovasyon alanında jürinin 

hayranlıkla karşıladığı çok farklı bakış 

enerji tüketimi ve işletim 

maliyetlerinin yanı sıra yük-

sek düzeyde verim ve daha güvenli bir 

çalışma ortamı sağlayan çok hafif bir 

kesici başlığı elde edilmiş.

Mantella S.r.l. (İtalya): Bir treyler ve 

gövdesi için yarattığı eşsiz tasarım 

ve yenilikçi çözümle yepyeni bir nes-

li temsil ediyor. Bu sonucu, yüksek 

dayanımlı ve aşınma dirençli çeliğin 

avantajlarını, becerikli tasarım ve 

akıllı üretim yöntemleriyle birleştire-

rek elde etmişler. Bu yeni ve çok hafif 

treyler sayesinde stabilite, düşük ope-

rasyon maliyeti ve taşıma veriminde 

iyileştirmeler sağlanmış.

Trufab Global (Avustralya): Neredeyse 

hiç kaynaklama yapmadan modüler 

tasarım geliştiren Avustralyalı şirket, 

son toplamanın sahada yapılmasına 

olanak tanıyan esnek ve çok hafif bir 

helezonlu tahıl vagonu oluşturmuş. 

Modüllerin kullanılması sayesinde 

kolayca farklı boyutlar teslim edile-

bilirken bakım da basitleştiriliyor. Bu 

yeni takip deposu, hem üretici hem 

son kullanıcı açısından maliyeti dü-

şürüyor ve üretim verimini artırıyor.

30 ÖDÜL
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FEVZİ    GANDUR    LOJİSTİK
TREYLER    YATIRIMINA
SCHMITZ’LE    DEVAM    EDİYOR 

FEVZI Gandur Lojistik, 2018 yılındaki 

yatırımları kapsamında alımını planlan-

dıkları SCS Mega Varios yarı römorkların 

5 adedini Schmitz Cargobull Adapazarı 

Fabrikası’ndan teslim aldı. 

Teslimat töreninde konuşan Fevzi Gan-

dur Uluslararası Karayolu Genel Müdü-

rü Alparslan Çağlayan şunları söyledi:  

“Fevzi Gandur Lojistik olarak her türlü 

ticari mal ve eşyayı çalıştığımız hatta en 

hızlı ve ekonomik şartlarda, mükemme-

liyetçi bir yapıda alıcılarına ulaştırmak 

misyonlarımız arasındadır. Bunu sağla-

manın şartlarından birinin de ekipman 

parkurunun en yeni ve modern araçlarla 

donatılmasının farkında olmanın bilinci 

ile sektöründe Avrupa’nın öncü markala-

rının başında gelen Schmitz Cargobull’a 

yatırım yaparak devam etme kararı al-

dık. Parkur yenileme projemiz kapsa-

mında ikinci parti alımlarını yaptığımız 

bu araçlar önümüzdeki haftadan itibaren 

Doğu Avrupa yollarında ilk yüklerini al-

mış olacaklar. 70. yılımızı kutladığımız 

bu sene içerisinde gerçekleştirdiğimiz 

ve devamını getireceğimiz yatırımlarla 

müşterilerimize daha iyi hizmet verebi-

leceğimize ve rekabet gücümüzü daha da 

arttıracağımıza inanıyoruz.’’ 

Törende konuşan Schmitz Cargobull Mar-

mara Bölge Satış Müdürü Kaan Kayral ise; 

“125 yıllık geçmişi ile faaliyet gösterdiği 

bir çok ülkede pazar lideri olan Schmitz 

Cargobull markasının ülkemize yatırım 

yapması, kalite ve fiyat gibi bir çok an-

lamda nihai kullanıcının lehine olmuş-

tur. Maliyetleri minimize eden SCS Mega 

Varios treylerlerimiz ile tanıştırdığımız 

müşterilerimizin, bir sonraki alımlarında 

tekrar aynı ürünümüzü seçiyor olmala-

rı, müşteri memnuniyetinin tam olarak 

sağlandığı gösteriyor. Her türlü şasi yük-

sekliğinde çekici ile kullanabilme imkanı 

sağlayan dizaynı, son model Alman tek-

nolojisi ile donatılmış somunlu-cıvatalı 

ve sıcak galvaniz ile kaplanmış şasisi ile 

SCS Mega Varios, operasyonel maliyetleri 

minimize etmesi ve yüksek 2. el değeri ile 

müşteri beklentilerini sağlamaktadır. Bu 

bağlamda, ülkemizin öncü firmalarından 

biri olan Fevzi Gandur Lojistik’in, geç-

mişten gelen tecrübeleri sonucunda, yeni 

hatlarında da bizleri tercih etmeleri ayrı-

ca bir mutluluk kaynağımızdır.‘’

Kumartaşlı Gıda Yumurtalarını 

10 Adet Schmitz Ile Taşıyacak

Temelleri 1970 senesinde atılan Afyon 

merkezli Kumartaşlı Gıda firması kendi 

filosunu kurmaya karar verdi, Schmitz 

Cargobull’dan on adet frigorifik semi-

treyler alımı gerçekleştirdi. 

2 milyonu bulan tavuk nüfusuyla yu-

murta sektörünün öncü firmalarından 

Kumartaşlı Gıda Yönetim Kurulu Başka-

nı Mehmet Kumartaşlı şunları söyledi: 

“Sektörde uzun yıllardır yer alan firma-

mız özellikle son 15 senedir yaptığı ya-

tırımlarla işini her geçen gün çağın ge-

reksinimlerine uygun hale getirmekte ve 

iş hacmini de sürekli artırmaktadır. Şu 

an itibariyle günlük yumurta üretimimiz 

1.500.000 adedin üzerinde olup kendi 

tesislerimizde en hijyenik şartlarda pa-

ketlenmesi yapılmaktadır. Bugüne kadar 

ürünlerimizin son kullanıcıya ulaşmasını 

çalıştığımız firmalar kanalıyla sağladık. 

Fakat 2017 senesinin sonunda aldığımız 

kararla ürünlerimizi kendi araçlarımızla 

taşıma kararı aldık. Bunun altındaki ana 

neden ise yumartamızın üretimden son 

kullanıcıya satışa sunulana kadar kendi 

kontrolümüz altında olmasını isteme-

mizdir. Tüketicilerimize her zaman en 

iyi sunmak istediğimiz için kendi yatı-

rımımızda sektöründe en iyisi olduğunu 

düşündüğümüz Schmitz Cargobull’a ka-

rar verdik.” 

Yine Kumartaşlı Gıda adına söz alan 

Lojistik Müdürü Fahrettin Kara ise: 

“Schmitz Cargobull taşımacılık sek-

töründe herkesin bildiği ve kalitesine 

güvendiği markaların başında geliyor. 

Daha önceki tecrübelerimiz sayesinde 

biz de Schmitz Cargobull ile tanışmıştık. 

Dusseldorf palet tipine uygun çift katlı 10 

(On) adet frigorifik semi-treyler ile taşı-

ma faaliyetlerimize başladık” dedi.
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MÜŞTERİ    VE    BAYİLERİYLE    BULUŞAN    ATEK    
LİFT    YENİ    ARKA    KAPAK    SERİSİNİ    TANITTI

Automechanica Istanbul 2018 
fuarına katılan Atek Makina 
ve Atek Lift, fuarın ardından 
bayi ve iş ortaklarıyla bir araya 
gelerek Yeni Hidrolik Arka Kapak 
Serisinin lansmanını yaptı.

YENI Hidrolik Arka Kapak Serisinin de 

lansmanının yapıldığı gecede Atek Lift 

Genel Müdür Yardımcısı Peker Keser söz 

aldı. Keser, öncelikle farklı sektörlere hi-

tap eden müşteri ve bayilerin adaptasyo-

nu açısından Atek Makina faaliyetlerin-

den bahsetti.

Keser, konuşmasında şunları söyledi: 

“1954 yılından bu yana lastik ve garaj 

malzemeleri sektöründe faaliyet gös-

teren firmamız, ürün gamında lastik 

sökme takma makinaları, jant düzeltme 

makinaları, araç kaldırma liftleri, kri-

kolar gibi 100’den fazla farklı tipte ürün 

üretiyor ve bu ürettiğimiz ürünlerin de 

86 ülke ve 110’dan fazla satış noktası-

na ihracatını yapıyoruz. Bunun yanı sıra 

yine balans makinaları, rot ayar cihazla-

rı, lastik yamaları, balans kurşunları gibi 

10 bine yakın ürünün de pazarlamasını 

yapıyoruz ve birçok lastik üreticisinin de 

tedarikçisiyiz”

Atek Lift markası ile üstyapı ve lojistik 

sektörüne de hizmet vermeye nasıl ka-

rar verdiklerinden bahseden Keser, söz-

lerine şöyle devam etti: “1980’li yıllar-

dan bu yana halihazırda Mercedes-Benz 

Türk A.Ş ve Mitsubishi Temsa A.Ş.’nin 

tüm kamyon kamyonet ve otobüsleri için 

hidrolik krikolar üreten Atek, o günlerde 

dahi hidrolik ekipman olarak farklı sek-

törlere ve farklı ürün gruplarına hizmet 

verebileceğini ön görmüştü. 2009 yılında 

üretim katma değeri düşük projelerden 

zaman içerisinde sıyrılıp, daha spesifik 

işlere yatırım yapma kararı alan firma 4 

yıllık bir Ar-Ge çalışması ardından Atek 

Lift firmasını kurup ilk liftlerini yollara 

çıkartmış oldu. Atek Lift ihracata da hız 

vererek 9 ülkeye ihracat yapıyor ve bu 

sayıyı arttırmayı hedefliyor.”

Ertan Keser: “Robot kaynaklı 

alüminyum kapak üretimi yapıyoruz”

Lansman gecesinde Atek Liftin kuruluş 

hikayesini anlatmak üzere sahneye da-

vet edilen Atek Grup Genel Müdürü Ertan 

Keser, “1970’li yıllarda henüz çocuk yaş-

larda, yurtdışından gelen kamyonların 

arkasına takılmış olan hidrolik kamyon 

liftlerinin silindir tamirlerini yapıyorduk 

ve belki de o yıllardan akıllarda kalmış 

olan bir heves ile üstyapı ve kamyon lift-

leri sektörüne yatırım yaptık” dedi.

İlk ürünleri piyasaya sürmeden önce ge-

çen 4 yıllık Ar-Ge sürecinden de bahseden 

Ertan Keser, yurtdışına bağımlı olmamak 

adına, liftlerde kullanılan alüminyum ka-

pak kalıpları için ciddi yatırım yaptıkla-

rını ve bu alüminyum kapak parçalarının 

Avrupa standartlarında birleştirilebilmesi 

adına robot kaynak makinelerinin yatı-

rımlarını yaptığından bahsediyor.

Dünyada robot kaynaklı alüminyum ka-

pak üretimini 5-6 firmanın yaptığını ve 

bunu da Türkiye’de ilk ve tek olarak Atek 

Lift’in gerçekleştirdiğinden bahseden Er-

tan Keser, ilk ürünleri numune bazlı üret-

tikten sonra İstanbul’un 2 farklı yakasına 

2 farklı numune ürün ürettiklerini ve bu 

ürünlerin farklı yol şartlarında çalıştırılıp 

farklı sonuçlar elde ettiklerinden bahsetti.

Atek Lift Genel Müdür Yardımcısı Peker Keser

Atek Grup Genel Müdürü Ertan Keser



33YAN  SANAYİ

ASPÖCK    2018’DE
YENİ    ÜRÜNLERLE    BÜYÜYECEK

Türkiye’de kendi 
şirketini 4 yıl önce 
faaliyete geçiren 
Avusturyalı ticari 
araç aydınlatma 
sistemleri markası 
Aspöck, 2018 
yılında büyümeyi 
öngörüyor.

2017 yılının hedeflerinin üzerinde gerçekleştiğini 

kaydeden Aspöck Türkiye Ülke Müdürü Ö. Selçuk 

Akman, 2018 yılının ilk iki ayında da iyi sonuçlar 

aldıklarını söyledi. Akman,  2017’de Euro bazında 

yüzde 30 büyüdüklerini söyledi. Geçen yıl bayile-

rin üzerinden yedek parça ve yenileme pazarında 

artış yakaladıklarını ifade eden Akman Koluman 

ve Serin Treyler gibi büyük üreticilerle yapılan 

uzun vadeli kontratların da faaliyetlerine değer 

kattığını sözlerine ekledi.  

2018 için yaklaşık yüzde 15 büyüme öngördükle-

rini söyleyen Akman, şu bilgileri verdi: “Pazara 

yeni süreceğimiz ürünlerle ilgili müşteri tanıtı-

mı, broşür basılması ve stokların tutulması gibi 

hazırlıklar yaptık. Yeni ürünlerimiz arasında 

led uyarı lambalarımız var, ayrıca Güney Afrika 

pazarında yeni satmaya başladığımız dairesel, 

led, üç fonksiyonlu stop lambalarımız var, beş 

fonksiyonlu dikdörtgen led stop lambalarımız da 

imalata hazırlanıyor. Ürünlerimizin sadece ülke-

mizde satışını yapmıyoruz, başta Orta Doğu ül-

keleri olmak üzere Güney Afrika’yı da kapsayan 

geniş bir alanda çalışıyoruz. Müşterilerimiz ağır-

lıklı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve 

Bahreyn’de. İran da ülke olarak bizim sorumlu-

luk alanımızda bulunuyor.”

Hem Türkiye’de hem de bölgede potansiyel oldu-

ğuna değinen Akman, güvenlikle ilgili konulara 

dikkat çekmek istediklerini belirterek, “Özellik-

le TÜV muayenelerinde stop lambalarının düz-

gün kontrolünün sağlanması, bazı kazaların bu 

şekilde önüne geçilmesi ve TSE açısından bazı 

çalışmalar yapmak istiyoruz. Stopların reflektör 

özelliği ve bu lambaların yanmasa bile arkadan 

gelen araçların ışığıyla kazalara engel olmak için 

görünme zorunluluğuna dikkat çekmek istiyo-

ruz” dedi. 

Aspöck Satış Müdürü Eralp Abduşoğlu Eralp ise 

yeni uyarı/döner led lambalarını 2018 başında 

pazara sunmaya başladıklarını söyledi.  Özellikle 

çöp araçları, ağır yük taşıyan treylerler bu kavu-

niçi renkte döner uyarı lambalarından kullandı-

ğını söyleyen Abduşoğlu, bazı ülkelerde regülas-

yona sahip olan bu Aspöck lambaların damper 

araçlarda da zorunlu olarak kullanıldığını kay-

detti.

Daha önce ampullü ve mekanik bir dönme siste-

me sahip olan bu lambaların daha uzun ömür-

lü ve verimli olduğu için artık led teknolojisiy-

le üretildiğini açıklayan Abduşoğlu, yakında 

Türkiye’ye getirecekleri yeni ürünlerle ilgili şu 

açıklamayı yaptı:  “Treyler için yuvarlak, ince, 

led stop lambası uygulamanın kolaylığıyla ve 

perçinlenme özelliğiyle farklı ülkelerde büyük 

talep görüyor. Yine dikdörtgen formda ince tasa-

rımlı, tamamen su geçirmez led stop lambamıza 

da son şekli verilmek üzere. Aslında ürün hazır 

ama son testlerle birlikte kusursuz hale getiril-

meye çalışılıyor. Treyler lambalarında bizimle 

birlikte kaliteli ürünler üreten bir marka ve daha 

düşük kalitelerde çoğunluğu Çin malı denebilecek 

ürünler pazarda bulunuyor. Biri kalitesiyle doğ-

ru oranda daha maliyetli olmak üzere ikincisi ise 

son derece adi, birkaç günde özelliklerini yitiren 

görsel olduğu kadar kalite olarak da düşük. İki sı-

nıf arasında orta segment ürün pazarında büyük 

bir boşluk var ve bizim o boşluğu dolduracak yeni 

ürünlerimiz olacak. Hem dünya pazarında hem 

de Türkiye pazarında bu ürünlerin büyük ilgi gö-

receğini tahmin ediyoruz.”
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SAF     HOLLAND’IN     HAFİF     DİSK
FRENLERİ     İLE     VERİMLİ     TAŞIMACILIK

SAF-HOLLAND’ın dokuz tonluk akslar için ürettiği olağanüstü hafiflikteki disk frenleri, 
daha düşük treyler ağırlığı ve daha verimli taşımacılık sağlamak için sunuluyor.

DAHA hafif treylerler, ticari araçların optimum 

ağırlık yüklenebilmesini ve böylece daha az se-

ferde daha fazla yük taşınabilmesini sağladığı 

için çevresel etkiyi ve filoların maliyetini azal-

tıyor. Bu durum, azaltılan yakıt tüketimi, çekici 

ve treylerin daha az aşınması ve daha düşük CO2 

emisyonu anlamına geliyor.  Saf- Holland, yarı 

römork ve merkez akslı römorka sahip treyler-

lerdeki 9 tonluk aks yükleri için optimize edilmiş 

ekstra hafiflikteki SBS 2220 H0/K0 disk frenleri 

ile filo yöneticilerine daha düşük tüketim, aşın-

ma ve emisyon sunuyor. 

Örneğin; SBS 1918 H0, üç aks ağırlığını geleneksel 

19.5 inç disk frenlerine kıyasla 33 kg. seviyesine 

kadar düşürüyor. Bilindiği gibi 19.5 inç jantlarla 

uyumludur fakat daha düşük ağırlığı sayesinde 

22.5 inç jant ve tekerleklerle cer tertibatına sahip 

ön akslarda da kullanılabilir. SBS 2220 H0 ve K0, 

20 KNM’ye kadar olan frenleme torkları için ta-

sarlanmıştır. Dokuz tona kadar yüke ve 22.5 inç 

tekerleklere sahip yarı römorklar ve merkez akslı 

römorka sahip treylerler için uygun.

Saf-Holland fren disklerinin disk ve balata 

ömürleri, özellikle Saf İntra-Disk ve İntegral 

teknolojisi ile birlikte kullanıldığında oldukça 

uzun oluyor. Kompozit dökümde farklı ve özel 

olarak eşlenen malzemelerden üretilen iki par-

çalı disk freni ile kanıtlanan tasarım prensibi, 

malzemeyi koruyor ve hizmet ömrünü önemli 

ölçüde uzatıyor. Saf-Holland OE Avrupa Ürün 

Müdürü Mark Hartmann konuyla ilgili olarak; 

“Disk frenlerimiz, üstün verimlilik ve tasarruf 

sunar. SBS aralığı da tamir ve servis durumla-

rında kullanıcı dostudur” diyor. Frenleme tor-

kunun ağırlığa oranı öne çıkan özellikler ara-

sında yer alıyor ve tamirciler her iki fren tipi 

için de aynı araçları kullanıyor. Global araç kiti, 

Saf-Holland disk frenlerinin yanı sıra Knorr, 

Wabco ve Haldex gibi 13 diğer tip frenlerin ser-

vis ve tamiri için de gerekli olan tüm alet ve 

ekipmanları kapsıyor. Tamir kitindeki her bir 

alet belirgin biçimde yerleştirilmiştir. İstenilen 

zaman rahatça erişilebilir ve ihtiyaç olduğunda 

yeniden sipariş için mevcut durumdadır. Yüksek 

dayanıklılığa sahip tek parça kaliperlerin ağırlı-

ğı, yüksek kalite kaplama ile optimize edilir ve 

kaliper kılavuzu hiçbir bakım gerektirmez. Disk 

frenleri, kanıtlanmış, patentli SAF dar ve 4 de-

likli bağlantı sayesinde dört bağlama cıvatası ile 

hızlı ve kolay bir biçimde çıkarılabilir.





ALIŞAN     
LOJİSTİK’E 
FİLOTIR’DAN     
50     TIRSAN     
TREYLER

Alışan Lojistik, FiloTIR Araç Satış ve Kiralama A.Ş.’den kiralamasını 
gerçekleştirdiği 55 Tırsan Perdeli Maxima Semi-Treyleri Tırsan 
Adapazarı Fabrikası’nda düzenlenen tören ile teslim aldı.

var. Batı’da araç kiralama toplam satışların 

yüzde 50’sini oluşturur.  Özellikle büyük 

firmalar kendi mal varlıklarına araç satın 

almazlar hizmeti satın alırlar. Aracı kira-

lar, aylık ödeyeceği parayı bilir, servisini, 

bakımını her şeyi outsorurce eder, kilo-

metre başına araç maliyetini bilir” dedi.  

FiloTIR Altyapısıyla Taşımacılığa 

Kesintisiz Hizmet

Tırsan Satış ve Bayi Koordinatörü Er-

tuğrul Erkoç ise, “2015 yılında ilk Alışan 

ile bir araya geldiğimizde 30 adetlik bir 

treyler kiralaması yaptık. Müşteri, aracın 

herhangi bir kazada veya arızada, servis-

te günlerce beklemesini istemiyor. Bunun 

için bizim FiloTIR’da kurduğumuz bir 

altyapımız var. Müşterilerimizin kirala-

dıkları araçlarımızla hangi servislerimizi 

hangi lokasyonlarımızı kullanacağımızı 

önceden tespit ediyoruz. Onun dışında 

yıllık kilometreleri hangi süreçte hangi 

parça ya da malzeme bakımda gerekecek 

hepsini tespit ediyoruz. Akabinde ilgili 

servislere bu araçlarda öngörülebilecek 

hasar ya da oluşabilecek aşınan parçalarla 

ilgili hazırlığımızı yapıyoruz. Bu süreçte 

araçlar servislerde beklememeli hasarda 

beklememeli teker hep dönmeli dediği-

mizde 36 aylık 30 araçlık anlaşmamızda 

servislerde 1 gün bile bekleyen araç ol-

madı. Gelen bütün araçlara 24 saat içinde 

gerekli onarımlar, bakımlar yapılmış ve 

yola koyulmuş. Büyük kazalara karşı ken-

dilerine ikame araç da bulunduruyoruz. 

Araç 15 gün 20 gün beklemek zorunda 

KIRALAMA opsiyonuyla satışı gerçek-

leştirilen araçlar için yapılan teslimat 

törenine, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu 

Başkanı Çetin Nuhoğlu, Tırsan Satış ve 

Bayi Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, Alışan 

Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardım-

cısı Damla Alışan,  Alışan Lojistik Ope-

rasyonlar Koordinatörü Erkut Kasapseç-

kin ve Alışan Lojistik Satın Alma Müdürü 

Ayhan Özekin katıldı.

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı 

Çetin Nuhoğlu teslimat töreninde yaptı-

ğı konuşmada, Alışan ile yıllardır süren 

müşteri tedarikçi ilişkilerinin son 3 yılda 

farklı bir boyuta taşındığına dikkat çeke-

rek, “Artık Türk firmaları da araç kiralaya-

rak hizmetlerini sürdürmeye başladılar. Bu 

konuda Alışan öncü oldu. Eskiden beri araç 

kiralanmaz, araç sahibi olunur, araç satın 

alınır mı düşüncesi vardı. Ama bu artık de-

ğişiyor. Bütün riskleriyle beraber bu işi ya-

pabilen firmalara aktarmanın ciddi katma 

değer sağladığını gören nadir firmalarımız 

kalırsa ikame aracı kendilerine ikinci gün 

verebilecek durumdayız” diye konuştu. 

Alışan: “Tırsan araçlarla bizden daha 

iyi ilgileniyor”

Bugün geldikleri noktada kiralamanın öz 

mala sahip olmaya göre çok daha avantaj-

lı bir model olduğunun altını çizen Alışan 

Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Damla Alışan, “Her şeyden önce 3-5 yıl-

da bir teknoloji değişiyor.Bunun avantajını 

kullanıyor olmak bize hizmet veren taraf 

olarak çok daha fazla artı değer sağlıyor. 

İkinci olarak araçların verimliliği artıyor. 

Bu da maliyetlerimizi düşürüyor. Sürpriz-

le karşılaşmadığınız, maliyetleri kontrol 

altında tutabildiğiniz bir yapı ile hizmet 

veriyorsunuz. Hızlı yanıt vermek, proaktif 

olmak ve esnek bir altyapıya sahip olmak 

gerekiyor. İşlerin azalması ya da farklı do-

nanımlara ihtiyaç duyulması gibi nokta-

larda çok daha hızlı hareket edip çok daha 

zengin bir donanım yapısıyla çok daha 

farklı seçeneklerle müşterilere çözüm üre-

tebiliyorsunuz. Servis ve bu işin sürdürüle-

bilirliği ilk başta bizim için bir soru işareti 

idi; ama üç yıldır hiçbir şekilde sorun ya-

şamadığımızı söyleyebilirim. Sistemi doğ-

ru kurmuş, güçlü bir ortak ile çalıştığınız 

takdirde çok daha iyi hizmet verebiliyor-

sunuz. Tırsan kendi işini çok iyi yapıyor. 

Araçların bakım ve onarım hizmetini bizim 

yapabileceğimizden çok daha iyi bir şekil-

de veriyor. Operasyon anlamında da mu-

ayene, plaka ve sigorta gibi pek çok şeyle 

bizim uğraşmamıza gerek kalmıyor” dedi.

36 TESLİMAT
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ADR’YE     UYGUN     KALYMNOS’U 
TÜRKİYE’DE     TRANS34     SATACAK
Treyler ve üstyapı endüstrisinin önemli tedarikçilerinden olan Trans34, tanker dolum 
ekipmanlarında uzman isim Kalymnos’un Türkiye’deki tek temsilcisi oldu. Bu ürünü olabildiğince 
çok fazla üretici ile tanıştırmak için rekabetçi fiyatlarla pazara sunacaklarını söyleyen Trans34 
Genel Müdürü Ali Bingöl, ADR sürecinde bu ürüne olan ilginin artacağını kaydetti.

TEMSIL ettiği markalarla treyler ve üstyapı şir-

ketlerinin ve yenileme pazarının önemli şirke-

ti Trans34, tanker dolum ekipmanları üreticisi 

Kalymnos’un Türkiye’deki temsilciliğini yürüt-

meye başladı. 1975 yılında mühendislik şirketi 

olarak kurulan Kalymnos, önceleri akaryakıt el-

leçleme ekipmanları üretimi yapıyordu. 1990’lı 

yıllardan itibaren ise tanker komponentleri 

üretimine başladı. Daha sonra ADR sertifikalı 

ekipmanlar üreten firma, akaryakıt tankerleri 

konusunda uzmanlaştı. Firma acil durum valfle-

ri, alttan doldurma boşaltma ekipmanları, tan-

kerler için standart ekipmanlar, sıvı akaryakıt 

tankerleri için pnömatik otomasyon sistemleri 

üretiyor. 

Aspöck, BPW, Saf Holland, Alton ve Hella gibi 

markaların bayiliğini başarılı bir şekilde yürüt-

tüklerini söyleyen Trans34 Otomotiv Makine 

Ltd. Şti. Genel Müdürü Ali Bingöl, Kalymnos’un 

bir aile şirketi olduğunu ve hedefleri olan bir 

marka olduğunu söyledi. Tanker endüstrisinde 

bilinen bir marka olduğu bilgisini veren Bingöl, 

“Kalymnos ve Trans34 bu birliktelikle rekabetçi 

fiyatlarla kaliteli ürün temini sağlayarak piyasa-

da söz sahibi olacağız. Karlılığı ikinci plana attık. 

Kalyminos ADR onaylı ve EN standartlarını kar-

şılıyor. Bu yönüyle Türkiye’deki ADR dönüşüm 

sürecinde bizim de katkımız olacak” dedi

Bingöl: “Müşterilerimiz Kaliteyi Takdir Ediyor”

Trans34’ün ardında 25 yıllık bir deneyim ve bil-

gi birikiminin olduğunu vurgulayan Ali Bingöl,  

treyler ve üstyapı ekipmanlarının yedek parça-

larını temininde önemli bir yer tuttuklarını söy-

ledi. Orijinal ekipman tedariki konusunda başın-

dan beri tutumlarını değiştirmediklerini ifade 

eden Bingöl, “Ürünlerinin arkasında olan, kali-

teyi ön planda tutan markaları tercih ediyoruz. 

Bu markalar başlangıçta müşteriye pahalı gele-

biliyor. Ama deneyimli ekibimiz sayesinde müş-

terilerimize kazanımlarını ve avantajlarını doğru 

biçimde anlatarak onlara doğru tercihler konu-

sunda yardımcı oluyoruz. Farkımız da burada.  

Piyasa ve ürün bilgimiz var. Markalar Trans34’e 

geliyor. Çünkü  ‘Trans34’de malımız koşar, daha 

çok firmaya ulaşır’ diyor.

Trans34 Otomotiv Makine Ltd. Şti. Genel Müdürü Ali Bingöl
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TÜRK     ÜSTYAPICI     VE     FİLO     MÜŞTERİLERİ
IVECO     FABRİKALARINI     ZİYARET     ETTİLER

Iveco’nun off-road filo müşterileri ve 
üstyapıcı firmalarının yöneticileri Astra, 
Daily ve Eurocargo’nun İtalya’daki 
üretim sürecini yerinde gördü. 

IVECO, off-road filo müşterileri ile kamyon ve hafif ticari araç üst yapıcıları 

için İtalya ziyareti düzenledi. 22-24 Mart’ta iki ayrı grup halinde gerçekleşti-

rilen fabrika ziyaretlerine; filo müşterilerinden 12, üst yapıcılardan 14 olmak 

üzere toplam 26 üst düzey yönetici katıldı. 12 yöneticiden oluşan Iveco’nun 

off-road müşterileri Astra’nın Piacenza fabrikasını ziyaret ederken, 14 yöne-

ticiden oluşan hafif ticari ve orta segment kamyon üstyapıcılarının oluştur-

duğu grup ise Daily’nin üretildiği Suzzara ve Eurocargo’nun üretildiği Bres-

cia fabrikasını gezme imkanını buldular. 

Hafif ticari araçlara ve orta sınıf kamyonlara üstyapı hizmeti sunan 14 yöne-

ticiden oluşan grup, Daily Suzzara ve Eurocargo Brescia fabrikasını ziyaret 

ettiler. Iveco Daily üretiminin yüzde 80’ini gerçekleştiren Suzzara Fabrika-

sı’ndaki üretimi yerinde görme imkanı bulan üstyapıcılar, özellikle fabrika 

içerisindeki Daily Center olarak adlandırılan 3 bin metrekarelik  alandan olu-

şan showroomdan çok etkilendiklerini ifade ettiler. Üst yapıcılar, Daily’nin 

Suzzara fabrikasını gezdikten sonra ertesi gün Eurocargo kamyonların üre-

tildiği Brescia fabrikasını ziyaret ettiler. Üstyapıcılar ziyaretlerinde Iveco’nun 

doğal gazlı, elektrikli ve hibrid araçlarını da görme imkanı buldular.

Iveco Off-Road Müşterileri Astra Fabrikası’nı Ziyaret Etti

Iveco’nun off-road müşterilerinden oluşan grup ise Piacenza’daki Astra 

fabrikasının üretim süreci hakkında bilgilendirildiler. 70 yıllık geçmişe sa-

hip Astra fabrikasında kullanılan otomasyonun beklentilerinden daha faz-

la kullanıldığını gördüklerini söyleyen Iveco’nun Türk off-road müşterile-

ri, bu durumun kendilerini çok memnun ettiğini belirttiler. Astra Piacenza 

fabrikasının ziyaretinden sonra off-road müşterileri Astra’nın son teknoloji 

araçlarının şantiye performansını yakından gördüler. Ziyaretçiler daha sonra 

Ferrari Müzesi’nde keyifli bir zaman geçirdiler. 

Astra 70 Yıldır Terzi Usulü Üretim Yapıyor 

2017’de kuruluşunun 70. yılını kutlayan Astra, İtalya Piacenza’da üretim ya-

pıyor. 2013 yılından bu yana CNH Endüstriel’in bir parçası olan Astra, sağ-

lamlık, güvenirlilik, çok yönlülük ve ihtiyaca özel çözümler üretme konusun-

da lider markalar arasında yer alıyor. Özellikle maden ve taş ocakları, zorlu 

inşaat işleri, akaryakıt ve ağır nakliye sektörlerine yönelik faaliyet gösteren 

firmalar tarafından tercih ediliyor. 

Standart üretim yapmayan, tamamıyla müşteri ihtiyaçları doğrultusunda 

yani “terzi usulü üretim” yapan Astra, araçlarında diğer üreticilerin hiçbiri 

tarafından kullanılmayan özel çelikten imal edilen şasi ve bugi yapısıyla öne 

çıkıyor. Avrupa ve Kuzey Afrika’daki birçok ülke için askeri araç da üreten 

Astra, 4 akslı rijit kamyonlarda farklı komponentlerle 60 ton G.V.W teknik 

kapasite sunabilen özel bir marka. Astra’nın ürün gamında kamyon şase (HD 

9 serisi), rijit kaya kamyonu (RD Serisi), belden kırmalı kaya kamyonu (ADT 

Serisi) ve ağır nakliye çekicileri bulunan Astra, HD 9 kamyon şase bulunuyor. 

Ayrıca Astra kamyonlar şantiye işlerinde vakit ve mazot kaybına neden olan 

aktif rejenerasyon işlemine gerek duymuyor.
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BRİSA     YATIRIMDA
AĞIR     TİCARİYE     
ODAKLANDI

Brisa, ticari araç lastikleri segmentinde 
güçlü büyüme için atılımlarını 
hızlandırdığını duyurdu. Gerçekleştirilen 
değerlendirme toplantısında, şirketin 
Profleet hizmetlerindeki yenilikler, 
yoğun saha çalışmaları, verimlilik ve 
performans odaklı ürün ve hizmetleri ile 
liderliği pekiştirme hedefi paylaşıldı.

GELECEK 5 yılda yüzde 12 büyümesi öngörülen Türkiye ağır ticari lastik pa-

zarında, Brisa, her 3 lastikten 1’i için tercih ediliyor. Brisa’nın 2018’de ürün 

ve hizmetleriyle yeni başarılara imza atmaya hazırlandığını ifade eden Brisa 

Pazarlama Direktörü Evren Güzel; “2017’de dünya ağır ticari araç pazarı top-

lam araç pazarının 5 katı büyüdü ve 4 milyon adede ulaştı. Türkiye ağır ticari 

araç parkı ise son 10 yılda yüzde 15 büyüdü. Ülkemiz 1 milyon 61 bin adet ile 

Avrupa’nın en büyük ağır ticari araç parkına ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de 

ağır ticari araç üretimi ise 2017’de yüzde 19,2 artış göstererek 31 bin adet 

olarak gerçekleşti. Sektörün, yeni karayolu, inşaat ve altyapı projelerinin de 

etkisiyle 2021 yılına dek istikrarlı bir şekilde büyümesi bekleniyor. Ticari araç 

performansındaki bu gelişmelere paralel olarak ticari lastikler pazarında da 

yüksek potansiyel devam ediyor. Son 5 yılda, dünya lastik pazarında toplam 

büyümeyüzde13 olurken, ağır ticari araç lastiklerinde büyümeyüzde18 olarak 

gerçekleşti. Türkiye de küresel arenadaki büyüme trendinin en yoğun göz-

lendiği ülkelerden biri. 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde3 büyüyen 

ve 2,3 milyon adede ulaşan ticari araç lastik pazarının 2022 yılında yüzde12 

artışla 2,6 milyon adede yükseleceği öngörülüyor” dedi.

Güzel; “İşinin uzmanı Profleet Danışmanlarımız ile sahadaki gücümüzü ve 

farkımızı ortaya koyuyoruz. Profleet Danışmanları, her yıl, dünyanın etrafını 

100 kez dolaşmakla eşdeğer olan 3,5 milyon km yol kat ederek filo müşterile-

rine sahada bire bir hizmet veriyor. Diğer yandan sahadaki varlığımızla güç-

lendirdiğimiz yenilikçi hizmetlerimizle yüksek bir katma değer sağlıyoruz. 

Bugün Türkiye’deki tüm filolara hizmet çözümlerimizi sunduğumuzda, yılda 

13,7 milyar TL değerinde tasarruf sağlama gücüne sahibiz. Brisa bu hizmet-

leri ile dünya çapında da pek çok büyük ölçekli projede iş ortağı olarak tercih 

ediliyor. Şirketimiz son olarak Etiyopya’da 300 km uzunluğundaki mega de-

mir yolu projesinde filo yönetimi çözümleri ile yer alıyor. Potansiyelimizin ve 

gücümüzün bilincinde olarak yeni nesil ürünlerimiz ve hizmetlerimizle, filo 

müşteri ağımızı daha da genişleterek liderliğimizi pekiştirmeye kararlıyız” 

diye konuştu.

Brisa, filo yönetim çözümleri Profleet hizmetleri kapsamında şimdiye dek pa-

zardaki tüm ticari lastiklerinyüzde23’üne ölçüm yaptı ve toplamda 2,3 milyon 

lastiğe dokundu. 2017 yılında müşterilerine 4000’den fazla saha çalışması ve 

lastik ölçüm hizmeti veren Brisa, sahanın uzmanı Profleet Danışmanları’na 

da 17 farklı eğitim ve 32 farklı program ile 3.608 adamxsaat eğitim verdi. Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel



PIRELLI’NIN ticari lastik operasyonla-

rını yürütmek üzere kurulan Promete-

on Türkiye, filolara yönelik geliştirdiği 

hizmetlerini ProTruck markası altında 

topladı. Toplantının açılış konuşmasını 

gerçekleştiren Prometeon Türkiye, Orta 

Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kaf-

kaslar CEO’su Alp Günvaran, Prometeon 

Lastik Grubu (Prometeon Tyre Group) 

ve Türkiye’nin grup içerisindeki konu-

mu hakkında bilgiler verdi. Markanın 

iş yapış şeklini değiştirdiğini kaydeden 

Günvaran, 160 ülkede 7.300 çalışanı ve 

yaklaşık 1,2 milyar Euro cirosu bulunan 

Prometeon’un dünyanın endüstriyel ve 

ticari lastik odaklı tek şirketi olması ile 

diğer lastik üreticilerinden ayrıştığına ve 

bu konuda uzmanlaştığına değindi. 

Prometeon Türkiye’nin pazar payı ve 

büyüme rakamları tarafında yakaladığı 

başarılarla grup içerisinde geldiği konu-

ma dikkat çeken Alp Günvaran, “Prome-

teon Türkiye, Prometeon dünyası içinde 

bir yönetim, üretim ve yetenek merkezi. 

Dünyadaki 4 ana bölgeden birinin yöne-

tim üssü olarak bugün 75 ülkenin, 2 fab-

rikanın ve 3250 çalışanın sorumluluğunu 

üstleniyoruz. Öte yandan Prometeon’un 

dünyadaki 4 üretim tesisinden biri de 

Türkiye’de yer alıyor. Kocaeli’deki fabri-

kamız, 1960’ta kurulan ilk lastik fabrikası 

olması, Türkiye’deki ilk lastiği üretmesi 

ve sektörünün ilk Ar-Ge sertifikasına sa-

hip olması gibi pek çok ilkle faaliyetlerini 

sürdürüyor” şeklinde konuştu.  

2017’de pazarın üzerinde büyüdüklerine 

değinen Günvaran, “2017 sonunda yüzde 

21’i aşan pazar payına ulaştık. Bu büyü-

mede ürün ve hizmet yaklaşımımız bü-

yük öneme sahip. Diğer yandan Türkiye 

ekonomisinin lokomotifi inşaat sektö-

ründe en çok tercih edilen Pirelli marka 

ticari lastikler oldu. Yüzde 25 pay ile li-

derliğe oturduk. Sürüş güvenliğinin sim-

gesi ön aks lastiklerde de yüzde 23 pazar 

payı ile yine liderliğe sahibiz” dedi. 

Prometeon Türkiye, 2017 yılını 
değerlendirmek ve 2018 yılı 
hedeflerini paylaşmak üzere 
düzenlediği toplantıda filolara 
yönelik geliştirdiği ProTruck 
hizmetlerini tanıttı.  
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PROFESYONEL    HIZMET
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17,5 jant üzeri hafif ticari araçlar da ol-

mak üzere taşımacılık filolarına özel 

geliştirilen çözümlerin gelecek hedef-

lerinde önemli rolü olacağını kaydeden   

Günvaran, “1,5 yıldır üzerinde çalıştı-

ğımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarına 

özel olarak geliştirdiğimiz hizmetleri-

mizi ProTruck markası altında topladık. 

Amacımız premium marka Pirelli tica-

ri lastiklerimizle beraber sunduğumuz 

hizmetlerle müşterilerin lastiklerinden 

en yüksek verimi almalarına destek ol-

mak ve ana işlerine odaklanmalarını 

sağlamak” dedi.  

ProTruck çatısı altında sunulan hizmet-

lerle sağlanan tasarruf hakkında da bil-

gi veren Alp Günvaran, “TÜİK verilerine 

göre Türkiye’deki ticari araç parkının 

büyüklüğü 1 milyon adet. Tüm bu araçlar 

ProTruck hizmetlerinden faydalansalar 

sadece yakıttan 1,36 milyar TL’lik ta-

sarruf sağlanabilir. Ayrıca lastik bakım, 

kaplama ve ürün etiket tasarrufları ile bu 

rakam yaklaşık 3 Milyar TL’ye ulaşabi-

lir” dedi. 

Filoların Iki Numaralı Maliyeti Lastik

Toplantıda ProTruck hizmetlerinin de-

taylarını aktaran Prometeon Türkiye, 

Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Tica-

ret Direktörü Gökçe Şenocak, ProTruck 

hizmetlerini tasarlarken lastiğin yaşam 

döngüsündeki maliyet yaratan önem-

li alanlara odaklandıklarını belirterek 

şunları kaydetti; “Filoların maliyetlerine 

baktığımızda ilk sırada yakıtın, ikinci sı-

rada lastiğin yer aldığını biliyoruz. Pro-

meteon Türkiye olarak müşterilerimize 

lastiği aldıkları andan itibaren tasarruf 

sağlıyoruz. Çünkü biz müşterilerimize 

premium kalitede Pirelli marka ticari 

lastikler sunuyoruz. ProTruck hizmet-

lerimizi tasarlarken de ürünün bakım 

anından yenilenen ömrüne, sürüşten 

hurdaya çıkmasına kadar lastiğin yaşam 

döngüsünde maliyet oluşturan tüm an-

lara ve lastiğin yakıta olan etkisini nasıl 

minimize edeceğimize odaklandık”. 

2017’de pek çok filo yöneticisi ve sü-

rücüyle görüşerek 150 bin lastiğe do-

kunduklarını kaydeden Şenocak “Etiket 

değerlerine ve kaplamaya çok önem ve-

riyoruz ve bu alanda oldukça iyi bir po-

zisyona sahibiz. Bunun yanı sıra hava 

basıncının lastiğin ömrüne ve yakıt ta-

sarrufuna olan büyük etkisinin farkında 

olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiri-

yor ve otomatik hava ölçüm-tamamla-

ma hizmeti sunuyoruz. 13 FleetMobile 

mobil bakım servisimizle 2017 yılında 

150 bin kilometre yol yaptık ve 40 şe-

hirde 150 bin lastiğin bakımını gerçek-

leştirdik. Biz ProTruck hizmetlerimizle 

müşterilerimizin istediği her yerdeyiz. 

Müşterimizin kendi lastiğini yönetme-

sine imkan sağladığımız istasyonlara da 

sahibiz. Bir filo benim garajımda kendi 

kademem olsun der ise lastik uzmanın-

dan bakım aletlerine kadar kalıcı Fleet-

Cube istasyonları kurarak müşterimizin 

filosundaki araçların zamanını da etkin 

yönetmelerine imkan sunuyoruz. Kur-

duğumuz dijital filo yönetim sistemi ile 

müşterilerimizin filolarındaki her bir 

aracın her bir lastiğini yönetebilmesini 

sağlıyoruz” dedi. 

Performans karşılaştırma endeksine ve 

AB lastik etiketlerine göre Pirelli tica-

ri lastikler kullanıcılarına ürünün araca 

montajından itibaren tasarruf sağlamaya 

başlıyor. Öte yandan lastiğe çoklu ömür 

kazandıran kaplama markası Novateck 

yüzde 40 fiyatına yeni lastik performan-

sı sunuyor. Novateck kullanıcının alıştığı 

ve tercih ettiği desende yeniden kapla-

nabilme özelliği ile de avantaj sağlıyor.  

Profesyonel Hizmetler Serisi

Prometeon ProTruck kapsamındaki Pro-

Corner hizmeti ile benzin istasyonların-

da, kamyon kooperatiflerinde ve filola-

rın kendi garajlarında sadece 3 dakikada 

lastiğin hava basıncını ölçüp otomatik 

olarak tamamlıyor. 

FleetMobile mobil bakım servisi sektörde 

en hızlı büyüyen mobil servis ağı olarak 

2017’de 13 aracıyla 150 bin kilometre yol 

yaparak 40 şehirde 150 bin lastiğe do-

kundu. 2018’de 25 araç ile 250 bin lastiğe 

dokunmayı hedefleyen FleetMobile gezici 

bir araç içinde, müşterinin lokasyonuna 

periyodik ziyaretler gerçekleştirerek las-

tik inceleme, hurdalık analizi, raporlama 

ve lastik bakımı hizmetlerini sunuyor. 

Fleet Mobile hem ölçüm hem de hava ba-

sıncına ilişkin tamamlamayı aynı anda 

yapması itibarıyla sektörde bir ilk.

Kendi garajında bakım hizmetini tercih 

edebilecek filolar için geliştirilmiş olan 

FleetCube hizmeti ise pratik bir çözüm 

vadediyor. Prometeon tarafından eğitil-

miş bir uzman lastik bakımında bir lastik 

bayiinden alınabilecek tüm hizmetleri 

müşterinin garajında, 14 m2’lik bir kon-

teynerde sunuyor. Bu sayede iş verimli-

liği de maksimize ediliyor. 

Diğer yandan tüm Türkiye’de 2 saat 

içinde ticari yol yardım ve sektörde bir 

ilk olan ağır vasıta çekici servisi olan 

Pro7/24, ProTruck çatısı altında sunul-

maya başlıyor. 

Prometeon Türkiye, Orta 
Doğu, Afrika, Rusya, 

Orta Asya ve Kafkaslar 
CEO’su Alp Günvaran

Prometeon Türkiye, 
Rusya, Orta Asya ve 
Kafkaslar Ticaret 
Direktörü Gökçe Şenocak



TÜRKIYE otomotiv sektörünün üretim rekortmeni Tofaş, 50’inci yılı vesile-

siyle ticari araç basınıyla Bursa’da yer alan fabrikasında bir araya geldi. Fiat 

İş Birimi Direktörü Altan Aytaç ile Fiat Professional Pazarlama Müdürü Hasan 

Erdoğan’ın ev sahipliğinde Bursa’da düzenlenen basın toplantısında, ülke-

mizde Tofaş çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Fiat Professional’ın 2017 yılı 

değerlendirmesi yapılarak, 2018 hedefleri paylaşıldı. Toplantıda ayrıca, Fiat 

Professional’ın amiral gemisi Fiat Doblo’nun yeni 1.4 litre benzinli versiyonu 

Türkiye’de ilk kez tanıtıldı. 

Geçtiğimiz yıl, Türkiye’deki hafif ticari araç bayi teşkilatlanmasını güçlen-

direcek bir adımla Fiat Professional markası altında yeniden yapılandıklarını 

hatırlatan Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, söz konusu oluşumla beraber 

Fiat Professional’ın hafif ticari araç pazarında, güçlü ürün gamı ve yaygın bayi 

teşkilatlanmasıyla büyümesini sürdürdüğünü belirtti. 2017 yılında Türkiye’de 

233 bin ticari araç satışı gerçekleştiğini belirten Fiat İş Birimi Direktörü Altan 

Aytaç, “Fiat Professional olarak, geçtiğimiz yıl 58 bin adet satış gerçekleş-

tirdik ve pazarda yüzde 25’e pay aldık. Şu anda satış adetlerimizle tüm Fiat 

Professional dünyasında İtalya’dan sonra en iyi performansı gösteren ülke 

konumundayız” dedi.

Aytaç, 2017 yılında Türkiye’de 27 bin 120 adet 

Doblo, 26 bin adet Fioriono, 950 adet Pratico 

gerçekleştirdiklerini açıkladı. Tofaş fabrikasında 

bugüne kadar 1 milyon 875 bin adet Doblo 1 mil-

yon 125 bin adet Fiorino ile 3 milyonu geçen tica-

ri araca imza attıklarını kaydeden Aytaç, bunun 

700 bin adedinin Türkiye’de satıldığını açıkladı. 

Türkiye’de üretilen ve dünyanın dört bir yanı-

na ihracatı gerçekleştirilen Doblo ve Fiorino’nun 

iç pazarda önemli bir paya sahip olduğunu ifade 

eden Altan Aytaç, “Doblo ve Fiorino, 2017 yılın-

da 50 bin adedin üzerinde satış rakamına ula-

şarak kendi sınıflarının en çok satan modelleri 

oldu. Her iki modelimiz de bizler için çok önemli. 

Doblo’yu 2000, Fiorino’yu ise 2007 yılından bu 

yana üretiyoruz. Modellerimiz yurt içinde oldu-

ğu kadar uluslararası pazarlarda da beğeni ile 

karşılandı; aralarında Yılın Ticari Aracı Ödülü ol-

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de toplam 233 bin ticari araç satışının 
gerçekleştiğini belirten Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, 
Fiat Professional Ailesi’nin aynı dönemde 58 bin adetle ticari araç 
pazarından yüzde 25 pay aldığını belirtti. 

42 TİCARİ   ARAÇ

FIAT    PROFESSIONAL
HAFIF    TICARILERIYLE
 PAZAR    PAYINI    ARTIRIYOR

Fiat Professional 
Pazarlama Müdürü
Hasan Erdoğan

Fiat Professional  
İş Birimi Direktörü 
Altan Aytaç.
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mak üzere pek çok önemli ödüle layık görüldü. Öte yandan, Ducato ve Fullback 

modellerimizde ise geçtiğimiz yıl 7 bin 500 adedin üzerinde bir satış gerçek-

leştirdik. Fiat Professional olarak, 2018 yılında 60 bin adetlik satış rakamına 

ulaşarak pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 

Fiat Ducato FSM Köprüsü’den Geçebilecek 

Ducato’nun dört yıldır sınıfının en çok satılan 2 modelinden biri olduğunu 

açıklayan Erdoğan, ilk defa bir yıl boyunca satılan Fullback’in yüzde 5,5 Pa-

zar payına sahip olduğunu Üçüncü köprünün açılmasıyla beraber Fatih Sul-

tan Mehmet Köprüsü’nden (FSM) geçme koşullarının güncellendiğini belirten 

Fiat Professional Pazarlama Müdürü Hasan Erdoğan, “Hali hazırda 5 farklı 

gövde seçeneği bulunan Fiat Ducato’ya Haziran ayından itibaren 9.5 metre-

küplük yeni ürün seçeneğimizi dâhil ediyor olacağız. Böylece yeni Ducato FSM 

Köprüsü’nden tüm normlara uygun bir şekilde geçebilecek” dedi. Kamyonet 

pazarına küçük hafif ticaride Fiat Pratico ile yeni bir soluk getirdiklerini be-

lirten Fiat Professional Pazarlama Müdürü Hasan Erdoğan, 2018 yılı sonunda 

Fiat Pratico satışlarını iki katına çıkarmak istediklerini de sözlerine ekledi. 

Tofaş Fabrikası WCM’de Altın Seviyede

Toplantıya ev sahipliği yapan Tofaş Üretim Direktörü Recep Temizesen ise 

1968 yılında kurulan şirketlerinin 50. Yılını kutladığını söyleyerek yıllık 20 

bin araç kapasitesinden 450 bin adete çıktıklarını vurguladı. Fabrikada beş 

markaya 951farklı gözde tipinde üretim yaptıklarını da belirten Temizesen, 

FCA’ya bağlı 200 fabrika arasında Dünya Sınıfında Üretim (WCM) altın sevi-

yede olan 3 tesisten biri olduklarının da altını çizdi. 

Fiat Professional Pazarlama Müdürü Hasan 

Erdoğan ise, Fiat Doblo model ailesine yeni bir 

üyenin daha katıldığını belirterek, “Geçtiğimiz 

yıl Fiorino’da satışa sunduğumuz 1.4 litrelik 

benzinli motor seçeneği kullanıcıların büyük 

beğenisini topladı. Oldukça olumlu geri dö-

nüşler aldık. Bu doğrultuda, Türkiye’de sınıfına 

ismini veren model Fiat Doblo da artık 1.4 lit-

re benzinli motor seçeneğiyle yollarda olacak. 

Böylece kendi segmentinin lideri konumunda 

bulunan Doblo ve gerek benzinli seçeneği ge-

rekse dizel otomatik versiyonu ile sınıfında tek 

olan Fiorino, başarılı performanslarını güçle-

nerek sürdürecek” ifadelerini kullandı. 

Doblo’nun kamyonet versiyonu olan Pratico 

satışlarında bölgesel çözümler ve özel yapım 

araçlarla artış beklediklerini de kaydeden Er-

doğan, vrimliliğyle öne çıkan bu aracın ihraç 

pazarları için de üretildiğini söyledi.

1.4    LITRE    BENZIN    MOTORLU
FIAT DOBLO    YOLA    ÇIKTI
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PEUGEOT     PARTNER     TEPEE     GITTI:

YENI     RIFTER     GELDI
Peugeot’un hafif ticari platformu üzerinde 
ürettiği yeni LAV (Leisure activity vehicle) 
aracı Rifter iddialı hatlarıyla tanıtıldı. 

PEUGEOT’UN yeni aracı Rifter kısa ve yatay ko-

numlu motor kaputu, yüksek omuz çizgisi, kısa 

ön ve arka aks çıkıntılarıyla dikkat çekiyor ve SUV 

dünyasına özgü yüksek oturma pozisyonu, büyük 

tekerlekler, büyük kapı ve gövde kaplamaları, ça-

murluk kaplamaları ve tampon korumaları gibi 

bazı karakteristik tasarım detaylarını bünyesinde 

barındırıyor. 

Standart gövde tipi yerine daha büyük bir araca 

ihtiyaç duyanlar için Yeni Peugeot Rifter ayrıca 35 

cm daha uzun ikinci bir gövde tipiyle daha üre-

tiliyor. Dört milyonun üzerinde kullanıcı tarafın-

dan tercih edilen Peugeot i-Cockpit’in kullanıl-

dığı araçta donanım seviyesine bağlı olarak bazı 

versiyonlarda sunulan elektrikli el freni sayesinde 

kazanılan alan, saklama alanı olarak değerlendi-

riliyor. Dinamik sürüş özellikleriyle tanınan EMP2 

platformu esas alınarak tasarlanan Yeni Peugeot 

Rifter, modüler ve geniş bir yükleme için tasarla-

nan arka bölüme sahip.   

Yeni Modelle Birlikte Yeni Motor ve Şanzımanlar

Yeni Peugeot RIFTER, CO2 emisyon salınımını ve 

yakıt tüketimini düşürmek üzere optimize edi-

len yüksek verimlilik seviyesine sahip motorlarla 

yollara çıkıyor. Euro 6.c emisyon normunu kar-

şılayan motorlar gelecekte devreye alınacak olan 

WLTC normunu şimdiden yerine getirecek şekilde 

ayarlandı. Benzinli cephesinde iki farklı güç alter-

natifine sahip 1.2 PureTech motor devreye giriyor. 

Giriş seviyesinde sunulan PureTech 110hp S&S 5 

ileri manuel şanzımanla kombine edilirken son 

derece düşük tüketim değeriyle dikkat çekiyor. 

Partikül emisyon değerlerini azaltmak için benzin 

partikül filtresiyle donatılan PureTech motorların 

130hp  S&S versiyonu ise 8 kademeli tam otoma-

tik şanzıman EAT8 ile (2019 itibariyle sunulacak) 

devreye giriyor. 

Dizel cephesinde ise üç farklı güç alternatifiyle 1.5 

BlueHDi sunuluyor. Giriş seviyesi olarak sunulan 

BlueHDi 75hp 5 ileri manuel şanzımanla kombine 

edilirken, yine 5 ileri manuel şanzımanla kombine 

edilen BlueHDi 100hp motorun bir de daha yüksek 

yakıt ekonomisi sunan S&S versiyonu da bulunu-

yor. Ürün gamının tepe noktasını oluşturan Blu-

eHDi 130hp S&S, standart olarak 6 vitesli manuel 

şanzımanla kombine edilirken isteğe bağlı olarak 

8 kademeli tam otomatik şanzıman EAT8 ile do-

natılabiliyor.

İleri Güvenlik ve Konfor Teknolojileri

Yeni Peugeot RIFTER, Adaptif Hız Sabitleme Sis-

temi, belirlenen mesafeden öndeki aracı takip et-

meye imkan tanırken, 8 kademeli Tam Otomatik 

Vites kutusuyla sistem tamamen durma özelliği 

ile sürüş güvenliğini daha da arttırıyor. Kapsamı 

genişletilen Aktif Trafik Levhası Tanımlama Sis-

temi, hız levhalarını da algılarken aracın hızını, 

algılanan hız limitine göre ayarlayabiliyor. Aktif 

Şerit Takip Sistemi, sürücünün reaksiyon göster-

memesi halinde devreye girerek aracı tekrar şe-

ridine sokuyor. Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, 

yorgun olduğunu tespit etmesi halinde sürücüyü 

görsel ve işitsel olarak uyarırken, Aktif Güvenlik 

Freni olası bir çarpışma halinde devreye giriyor. 

Römork Çekme Stabilite Kontrol Sistemi, salınım-

ları dengelerken gerektiğinde aracı yavaşlatıyor. 

Peugeut, Citroen ve 

DS’in yanına 2017 yı-

lında Opel/Vauxhall 

markasını bünyesine 

katarak yoluna devam 

eden PSA Grubu’nun 

hafif ticari araç gru-

bundaki ilk hamlesi bu 

alanda oldu.  Rifter’la 

birlikte aynı günlerde 

Berlingo Multispace 

de tanıtılırken beşinci 

nesil Opel Combo, bi-

nek grubundaki Life 

modeli ile yüzünü gös-

terdi.  Bu araçla mar-

kanın Türkiye hafif ti-

cari araç pazarına geri 

dönüşünün de sinyali 

verildi. 

PSA    CITROEN  
BERLINGO 

MULTISPACE    
VE OPEL    COMBO 

LIFE    ILE  
ÜÇLEMEYI 

TAMAMLADI



45YAN  SANAYİ

HAFIF     TICARI
ARAÇLAR     IÇIN     
GELIŞTIRILEN
 MOBIL     DELVAC     
AILESI     TÜRKIYE’DE
Dünyanın önde gelen madeni yağ 
üreticilerinden Mobil Oil Türkiye’nin, 
hafif ticari araçlar için özel olarak 
geliştirildiği Mobil Delvac Hafif Ticari 
Araçlar ürün ailesi, Mart ayı itibariyle 
Türkiye’de satışa sunuldu. 

DÜNYANIN en büyük halka açık pet-

rol şirketi ExxonMobil çatısı altında 

yer alan ve ülkemizde 113 yıldır ma-

deni yağların üretimi ve pazarlan-

ması konusunda faaliyetlerini sür-

düren Mobil Oil Türkiye’nin 90 yıllık 

tecrübeye sahip Mobil Delvac mar-

kası, hafif ticari araçlar için gelişti-

rilen yepyeni ürün yelpazesi ile hafif 

ticari araçlar dünyasının ihtiyaçla-

rını karşılayarak önemli bir boşlu-

ğu dolduruyor. Mart ayıyla birlikte 

Türkiye’de 5 ve 7 litrelik ambalaj 

seçenekleriyle satışa sunulan Mo-

bil Delvac Hafif Ticari Araçlar ailesi 

üyeleri F 5W-30, M 5W-30, 5W-30 

ve 10W-40, motor ömrünün uzama-

sına yardımcı olurken, ağır hizmet 

koşullarına bağlı aşınmalara karşı 

üstün koruma sağlıyor. 

Hafif ticari araçlara özel Mobil Del-

vac LCV F 5W-30, motor ömrünün 

uzamasına ve yakıt ekonomisine 

yardımcı olan, motorda çamur ve 

aşınmaya karşı mükemmel koruma 

sağlayan, sentetik bir motor yağı 

olarak dikkat çekiyor. Ford WSS-

M2C913-D ve Ford WSS-M2C913-C 

onaylarının tavsiye edildiği motor-

lara sahip Ford hafif ticari araçlar, 

ACEA A5/B5 veya A1/B1 standardı 

gerektiren hafif ticari araçlar, nor-

mal veya zaman zaman ağır olabi-

lecek çalışma koşullarındaki (şehir 

içi sürüş koşulları dahil) araçlar için 

öneriliyor.

Hafif ticari araçlara özel Mobil Del-

vac LCV M 5W-30 motor ömrünün 

uzamasına ve yakıt ekonomisine 

yardımcı olan, motorda çamur ve 

aşınmaya karşı koruma sağlayan, 

düşük küllü sentetik bir motor yağı 

olarak öne çıkıyor. MB 229.31, 229.51 

veya 229.52 onaylı ürünlerin tavsi-

ye edildiği Mercedes-Benz hafif ti-

cari araçlar, ACEA C3 standardı ge-

rektiren hafif ticari araçlar, VW 505 

00/505 01 onaylı ürünler gerektiren 

Volkswagen hafif ticari araçlar, ka-

talitik konvertörlü benzinli araçlar 

ve Dizel Partikül Filtreli dizel araçlar 

için tavsiye ediliyor.

Hafif ticari araçlara özel Mobil Del-

vac LCV 5W-30 ve Mobil Delvac LCV 

10W-40 ürünleri, tipik olarak şehir 

içi zorlu sürüş koşullarında çalışan 

dizel ve benzinli motorlarda yağlama 

ve koruyuculuk sağlayan bir motor 

yağı olarak sunuluyor. Mobil Delvac 

LCV 5W-30, VW 501/505.00 onaylı 

ürünler gerektiren hafif ticari araçlar 

ile ACEA A3/B4 standardı gerektiren 

hafif ticari araçlar için öneriliyor. 

Mobil Delvac LCV 10W-40, ACEA E7 

ve API CI-4 standardının talep edil-

diği hafif ticari araçlar için tavsiye 

ediliyor.



46 TESLİMAT

BARSAN’A     500     ADETLIK     
REKOR     MERCEDES-BENZ     TESLIMATI

Mercedes-Benz Türk’ten bugüne kadar 
1.350 adet kamyon satın alan Barsan 
Global Lojistik, 500 adetle Türkiye’nin en 
yüksek adetli alımını gerçekleştirdi. 

MERCEDES-BENZ Türk, Türkiye tarihinin en büyük kamyon teslimatını, 

Barsan Global Lojistik’e 500 adet Mercedes-Benz Actros çekici ile gerçekleş-

tirdi. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve bugüne kadar düzenlenmiş 

en büyük törende bir araç Haliç üzerinde suda, bir araç havada, bir araç ise 

karada sergilendi. 

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen teslimat törenine Mercedes-Benz 

Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Kamyon Satış ve Pazarlama Direktörü 

Bahadır Özbayır, Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Haluk Burçin Akı ev sa-

hipliği yaptı. Törene Barsan Global Lojistik Kurucusu ve firma sahibi Kamil 

Barlın, B arsan Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çaptuğ ile Mercedes-Benz 

Türk Yetkili Bayii Mengerler Yönetim Kurulu Başkanı Ergin İmre gibi isimler 

katıldı. 

Sülün: “Bu teslimat, Türk lojistik sektörünün ekonomisinde 

bir dönüm noktası niteliği taşıyor.” 

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “Türkiye tarihinin en 

büyük kamyon teslimat törenine imza atıyoruz. 500 adetlik bu dev kam-

yon teslimat törenimizin ana temasını Mercedes-Benz’i dünya çapında bir 

marka yapan üç kollu yıldızının anlamı üzerine kurduk. Daire içine alınmış 

üç kollu bir yıldız gibi görünen bu sembol, motorlu araçların evrenselliğini 

ve insanlığın “havada, karada, suda” olabildiğince hızlı ve güvenli mobili-

ze olabilmesini en yalın haliyle anlatıyor. Mercedes-Benz Türk olarak biz de 

bu felsefe doğrultusunda yıldızımızın her daim başarıyla her yerde, havada, 

karada ve suda var olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Barsan Glo-

bal Lojistik’in gerçekleştirdiği 500 adetlik kamyon yatırımı yalnızca Barsan 

Global Lojistik ve Mercedes-Benz Türk markaları için değil, aynı zamanda 

Türkiye’nin de geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır” dedi.

Mercedes-Benz Actros 1845 LSnRL 

Teslimat töreninde dev filoyu temsilen sergi-

lenen Mercedes-Benz Actros 1845 LSnRL kam-

yonlarından biri Haliç üzerinden etkinlik ala-

nına yüzerek getirilirken, bir başka kamyon da 

vinç üzerinde havada asılı şekilde sergilendi. 

Mercedes-Benz logosuna atfen karada, havada 

ve suda sergilenen Actros kamyonlar; geliştiril-

miş sürüş dinamikleri, yakıt tüketimini büyük 

ölçüde azaltan yenilikçi teknolojileri ve aerodi-

namik yapısı ile hacimli yük taşıyan uluslarara-

sı nakliye ve lojistik firmaları tarafından tercih 

ediliyor. Ayrıca Actros 1845 LSnRL kamyonla-

rında standart olarak sunulan Şerit Takip, Yor-

gunluk Algılama, Aktif Fren, Araç Denge Kontrol 

(ESP) gibi sistemler sürüş esnasında güvenliğin 

en üst noktaya ulaşmasını sağlıyor. 2016 yı-

lında pazara sunulan bu çekiciler lojistik sek-

törünün aranan araçları olmaya devam ediyor. 

Türkiye’de her üç kamyondan ikisi Mercedes-

Benz yıldızını taşıyor. 
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TREYLER    ÜRETICILERI    BPW    GEBZE    
FABRIKASI’NDA    BULUŞTU

Treyler Sanayicileri Derneği’nin Yönetim Kurulu üyeleri 
BPW’nin Gebze Fabrikası’nı ziyaret etti. BPW Avrupa Satış 
Direktörü Dietmar Böser, yaptığı sunumda Avrupa ve Türkiye 
pazarındaki gelişmeleri aktardı ve IAA’da sergileyecekleri 
teknolojiler hakkında ipucu verdi.  

KAAN Saltık başkanlığındaki TREDER heyeti, 8 

Mart Perşembe günü BPW’nin Gebze Fabrikası’na 

bir ziyaret gerçekleştirdi. TREDER üyelerinin ta-

mamına yakının katıldığı ziyarette,  BPW Avrupa 

Satış Direktörü Dietmar Böser ve BPW Türkiye 

Genel Müdürü Hüseyin Akbaş sektöre verilen kat-

kılardan ötürü dernek adına Başkan Kaan Saltık’a 

bir teşekkür plaketi takdim etti.

BPW Avrupa Satış Direktörü Dietmar Böser, zi-

yaret kapsamında gerçekleşen toplantıda bir ko-

nuşma yaparak, Türkiye treyler pazarının son 

yıllarda düşüş yaşamasına karşın Avrupa’nın 4. 

büyük pazarı olmaya devam ettiğini söyledi. Bö-

ser, Türkiye’nin ikinci sıraya çıkabileceğini, arada 

rakamsal olarak büyük farklar olmadığını söyledi.

BPW 500 bin Aks Üretti

Yılda 500 bininin üzerinde aks üretildiğini ve 1,373 

milyar Euro gelir elde edildiğini söyleyen Böser, ge-

lirlerin yüzde 60’ının akslardan, yüzde 30’unun ticari 

ürün ve servis hizmetleri ile elde edildiğini ifade etti. 

Böser, “Satışlarımızın coğrafik dağılımı ise; yüzde 

76’sı Avrupa’dan. Avrupa’yı ifade ederken Rusya ve 

Türkiye’yi dahil ediyoruz. Yüzde 17,8’i Avustralya, 

Yeni Zellanda ve Asya’dan. Yüzde 6.2’si ise geri kalan 

Afrika ülkelerinin de dahil olduğu kalan ülkelerden” 

dedi. Böser, geçen yıl treyler sektöründe en çok artı-

şın Rusya’da gerçekleştiğini vurguladı. 

Teknolojik yeniliklerin bilgisini de veren Dietmar 

Böser, “Yeni ürünümüz olan ECO Disc TS2’nin 

saha testlerine başladık ve bu yılın sonunda üre-

time geçeceğiz, gelecek yıldan itibaren de satışa 

sunacağız. Damperli araçlar için de kullanılan ECO 

Air Compact HD ürünümüz Türkiye’de 5+3 yıl ga-

rantisi ile sunuluyor, bu ürün özel lazer teknoloji-

siyle üretiliyor.” diye konuştu.

Alüminyum tanker gibi ağırlık hassasiyeti üst 

seviyede bulunan araçlar için, 9 tonluk özel alü-

minyum poyra üretildiğini belirten Böser, söz 

konusu poyra ile üretilecek aksın, fuarda tanıtı-

mını hedeflediği makas ile birlikte alanındaki en 

hafif ürün olacağı iddiasında bulundu. Böser, yeni 

alüminyum poyra hakkında şunları söyledi: “Aks 

başına 18 kg daha hafiflik sağlandı set başına bu 

54 kg çıkmaktadır. Bu da daha fazla yük taşıma 

anlamına geliyor. Ürün diğerlerine göre daha pa-

halı olmasına karşın kendisini bir yıl içinde amorti 

edeceği düşünülmektedir.”

TREDER Başkanı Kaan Saltık ise Türkiye treyler pa-

zarı ile ilgili yaptıkları araştırmaları aktardı. TRE-

DER üyelerinin pazarın yüzde 61’ine sahip olduğunu 

açıklayan Başkan Saltık, Türkiye’de yılda 26 bin adet 

treyler (ihracat + iç pazar) üretildiğine işaret etti.
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KAYSERI    ŞEKER
FILO    YATIRIMINDA
IVECO    STRALIS’I    SEÇTI

Soldan sağa; Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim 
Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Iveco Araç Genel 

Müdürü Roberto Camatta

14 adet Iveco Stralis AS440S48 TP Hi Way 

çekicinin teslim edildiği törene Kayseri 

Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Baş-

kanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabri-

kası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, 

Panpet Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi 

Yüksel, Panpet Genel Müdürü-İnanç Kızıl-

yazı, Panpet çalışanları ile Iveco Araç Ge-

nel Müdürü Roberto Camatta, Genel Mü-

dür Yardımcıları Hakkı Işınak, Tansu Giz,  

Bölge Satış Müdürü Tamer Ersen, Iveco 

Kayseri Yetkili Satıcısı Gülsoylar Yönetim 

Kurulu Üyesi Önder Candan Gülsoy katıldı. 

Kayseri Şeker fabrikasında düzenlenen 

ve çalışanların da katıldığı teslimat tö-

reninde konuşan Kayseri Pancar Koope-

ratifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 

Akay, Panpet’in kendi imkanlarıyla filo-

sunu yenilediğini açıkladı. 

Camatta: “2018’in en önemli  

teslimatı Panpet’e”

Törende daha sonra söz alan Iveco Araç 

Genel Müdürü Roberto Camatta, Panpet’in 

Iveco ile olan daha önceki olumlu dene-

yimlerinden yola çıkarak tercihlerini tek-

rar Iveco’dan yana kullanmalarından çok 

memnun olduğunu söyledi. 

Camatta şunları söyledi. “Bugün iki çev-

reci markanın buluşmasını yaşıyoruz, 

Kayseri şeker tesisi gördüğümüz üzere 

şekeri en doğal hali ile üretiyor biz Iveco 

olarak çevreye önem veren bir markayız, 

sürekli daha düşük emisyon seviyesine 

sahip, LNGli, hibrit, elektrikli ürünler 

geliştiriyoruz. Bugün çekici segmentinde 

yılın ilk önemli teslimatını Türkiye’nin 

merkezinde yer alan Kayseri Şeker Fab-

rikasına bağlı Panpet’e gerçekleştir-

mekten ayrıca mutluluk duyuyorum. Biz 

Iveco Stralis’lerde Toplam Sahip Olma 

Maliyetinin düşüklüğü konusunda iddia-

lıyız. Sıra dışı bir çözüm olan Hi-SCR’nin 

kullanılmasıyla artık EGR’ye ihtiyaç du-

yulmuyor ve bu sayede sahiplik mali-

yetinde belirgin bir düşüş sağlanıyor. 

Optimize edilmiş aerodinamik, aktarma 

aksamı ve Hi-SCR’nin bir araya gelişiyle 

Euro 6’lı Stalis’ler Euro 5’li öncüllerine 

göre yüzde 4.5 daha az yakıt tüketiyor.” 

Törende konuşan Panpet Genel Müdü-

rü-İnanç Kızılyazı ise filo yaşının 2 ol-

duğunu vurgulayarak, profesyonel bir 

yönetimle firmalarının önemli başarı 

gösterdiğini vurguladı. Bu başarının tüm 

Kayseri Şeker ailesine ait olduğunu be-

lirten Kızılyazı, daha da büyümek iste-

diklerini söyledi. 

Stralis’te Toplam Sahip Olma  

Maliyetini Düşüren Yenilikler

Iveco, Yeni Stralis’in tüm ana teknik alt 

sistemlerini yeniledi ve geliştirdi. Yeni 

Stralis, tamamen yeniden tasarlanmış 

bir aktarma organı, yeni elektrik-elekt-

ronik tasarımı, sınıfının en iyisi şanzı-

manı, arka aks ve arka süspansiyon, son 

nesil GPS ile çalışan öngörü fonksiyon-

ları, yakıt ekonomisi için yeni özellikler 

barındırıyor. Ek olarak Iveco’nun geliş-

tirdiği yeni nesil hizmetler, her model 

için toplam sahip olma maliyetini dü-

şürmeyi hedefliyor. Bu da Yeni Stralis’in 

sunduğu özel ve ayırt edici unsurları 

temsil ediyor.

Iveco yeni Stralis’ler ile beraber yeni ne-

sil satış sonrası hizmetler de sunuyor. 

Bunlardan en önemlisi Stralis Hi Way ve 

XP versiyonlarında 5 yıl boyunca ücret-

siz sunulan TCO Akıllı Rapor. Kullanıcı-

ya, filo sahibine mail yolu ile her hafta ya 

da tercih edilen sıklık ile gönderilen bu 

rapor aracın sürülüş tarzı, yakıt tüketimi 

konusunda geri bildirim veriyor. 

Iveco, Kayseri Şeker Fabrikası’nın iştiraki olan Panpet Taşımacılık’a 
14 adet Stralis çekiciyi düzenlenen büyük bir törenle teslim etti. 
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MICHELIN
X    MULTI    
ENERGY’I
PAZARA
SUNUYOR

X Multi Energy sürücülerin lastikten 

beklentilerini dikkate alarak daha faz-

la yakıt tasarrufu sunuyor. Yeni seride, 

önceki jenerasyona göre yüze 30 daha 

fazla kilometre ömrü sağlayan X Multi 

lastiklerinin tamamlayıcısı olarak paza-

ra sunulan X Multi Energy lastikleri 100 

kilometrede 1,2 litre yakıt tasarrufu sağ-

ladığı ifade ediliyor.

Taşımacılık şirketlerinin en yüksek gider 

kalemlerini yakıt masrafları oluşturuyor. 

Maliyetlerin yanı sıra global anlamda 

taşımacılık sektöründe daha yeşil, daha 

temiz taşımacılık trendleri ön plana çı-

kıyor ve CO2 emisyonları düşürülüyor. 

Uygulamaya girecek yeni düzenlemeyle 

AB ülkelerinde 1 Ocak 2019 itibariyle ağır 

vasıta araçların CO2 emisyonları özel 

cihazlarla hesaplanacak ve yeni satışlar 

için üreticiler araçlarının CO2 değerini 

beyan etmek durumunda kalacak. Büyük 

taşımacılık filoları ve operatörleri CO2 

emisyonunu düşürme yollarını arayacak.

Bu kapsamda Michelin X Multi Energy 

üstün teknolojileri sayesinde ya-

kıt tasarrufu özelliğini geliştiriyor ve 

kamyonun kullanım ömrü boyunca-

ki maliyetlerinde önemli ölçüde düşüş 

sağlıyor. Michelin X Multi Energy, aynı 

zamanda tüm hava koşullarında yük-

sek bir tutuş sağlayan 3PMSF ve M+S 

işaretlerine de sahip.

3 Özel Teknoloji Michelin X Multi 

Energy’de buluştu

Michelin X Multi Energy Infinico-

il teknolojisiyle daha fazla lastik sırtı 

stabilitesi, daha fazla yakıt tasarru-

fu ve daha uzun lastik ömrü sunmak 

amacıyla lastiğin etrafına sarılan ve 

uzunluğu 400 metreye kadar ulaşabi-

len aralıksız bir çelik telden oluşuyor. 

Regenion teknolojisi, lastik aşındıkça 

kendini yenileyebilen lastik sırtı blok-

ları üretilmesini sağlıyor. Yeni nesil 

Powercoil kablolar ise daha hafif yapı-

sıyla hem daha fazla dayanıklılık sağ-

lıyor hem de yuvarlanma direncinin 

azaltılmasına yardımcı oluyor.

Nisan 2018’den itibaren hem çeker aks 

lastiği hem de genel amaçlı lastik olarak 

315/70 R 22.5 ebadıyla pazara sunulacak.

Michelin, ağır vasıta lastikleri 
segmentinde tüketicileriyle 
buluşturduğu X Multi ailesinin 
yeni üyesi X Multi Energy’i satışa 
sunuyor.



TÜRKİYE otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford 

Otosan, Eskişehir’deki İnönü Fabrikası’nda 49,5 

milyon avro tutarında yatırımla ağır ticari araç 

segmentinde Türkiye’nin ilk yerli şanzımanını 

üretecek.

Ford’un ağır ticari araçlarının, ilgili dizel mo-

torlarının ve motor sistemlerinin küresel mü-

hendislik merkezi olan Ford Otosan, geliştirdiği 

ve ürettiği Ecotorq motor ailesi ile tam uyumlu 

olacak şanzıman yatırımı ile gerek üretim gerek 

mühendislik gücünü global arenada bir üst se-

viyeye taşıyacak. 

Yenigün: “Otomotiv ve taşımacılık 

teknolojilerinin geleceğinde söz sahibi olacağız

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 

yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Ford 

Otosan olarak, kuruluşumuzdan bu yana başta 

Ar-Ge ve üretim alanlarında sürdürdüğümüz 

öncü rolümüze, Türkiye taşımacılık sektörünün 

geleceğine yön verecek yatırımlarımızla devam 

ediyoruz. Kendi geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz 

Ecotorq motor ailesi ile şanzımanın uyumu, 

araçlarımızdaki performans ve verimliliği ben-

zersiz bir boyuta taşıyarak global arenadaki re-

kabet gücümüzü artıracak. Ağır ticari araç seg-

mentinde Türkiye’nin ilk yerli şanzımanı olacak 

bu ürün ile teknolojik katma değeri yüksek bir 

sistemi baştan sona Ford Otosan bünyesinde 

geliştirip üreterek Ar-Ge ve mühendislik ka-

pasitemizi geliştireceğiz.  Ford Otosan’ın sahip 

olduğu yüksek mühendislik ve Ar-Ge gücü için 

yeni bir kilometre taşı olacak bu yatırım, gele-

ceğin ulaşım teknolojilerine yönelik de sağlam 

bir baz oluşturacak. Bu ve benzeri teknoloji ya-

tırımlarımız, şirketimizin gelecek vizyonunda 

stratejik ve kilit bir rol oynayarak, otomotiv ve 

taşımacılık sektörünün bağlantılı ve otonom 

araçlara giden dönüşüm yolculuğunda öncü ol-

mamızı sağlayacak. Yerli şanzıman yatırımımız 

ile aynı zamanda yerli üreticiyi destekleyecek ve 

araçlarımızın yerlilik oranını en yüksek seviye-

ye taşıyarak ekonomimize katma değer sunmayı 

sürdüreceğiz. Geleceğin taşıma teknolojilerinde 

söz sahibi olmak ve sanayimize dünya çapında 

yeni bir başarı hikayesi eklemek için şevkle ça-

lışmaya devam ediyoruz.” 

Ford Otosan, ilk olarak 320 Ar-Ge mühendisinin 

çalıştığı ve 100 milyon doları aşan bir yatırımla 

seri üretimine başladığı yeni nesil Ecotorq mo-

tor ailesiyle dünya vizesi aldı. Çin’e gerçekleş-

tirilen teknoloji ve mühendislik ihracatı sonucu 

ise Ecotorq motorlu kamyonlar, Çin’de pazara 

sunulan JMC Weilong kamyonunda kullanıldı. 

Türk otomotiv 
endüstrisinin 
devi Ford Otosan, 
motordan sonra 
araçtaki en önemli 
diğer aktarma organı 
olan şanzımanı 
Eskişehir İnönü 
Fabrikası’nda 
üretmek için 49,5 
milyon avro yatırımla 
çalışmalara başladı.

50 YATIRIM

FORD    OTOSAN’DAN    AĞIR    TICARIYE
YERLI    ŞANZIMAN    YATIRIMI
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tirsan.com.tr

SAĞLAM İZOLASYONLA
İŞİNİZ HEP YOLUNDA,
TASARRUF TIRSAN FRİGO’DA!
Soğuk zincir taşımacılığı yapanlar bilir: Arkanızda izolasyonu güçlü bir treyler olması gerekir. 
Tırsan Frigo yüksek izolasyonu ile hem yükünüzü hem cebinizi korur.

Yükünüz her daim taze kalır. 
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