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Son yıllarda yıllık 1 milyon adet seviyesinde seyreden binek ve hafif ticari satışlarına rağ-

men yıllık ortalamanın oldukça altında devam eden ağır ticari araç pazarı Mayıs itiba-

riyle yeni bir durgunlukla kaşı karşıya kaldı. 

2017 yılının son ayları itibariyle ağır ticari araç satışlarında yaşanan artışla moral bulan 

pazar, özellikle yılın ilk aylarından itibaren artan ve Mayıs ayında zirveyi gören yüksek 

döviz kurlarının da etkisiyle yeniden düşüş eğilime girdi. Mevsimsel yavaşlamayla bir-

likte etkisi bir süre daha devam edecek bu eğilimin en kısa zamanda bitmesini tüm sektör 

gibi biz de istiyoruz. 

Pazardaki benzer yavaşlama treyler sektöründe de yoğun bir şekilde etkisini hissettiriyor. 

Önce tenteli treyler pazarının yavaşlaması ve inşaat araçlarının ağırlık kazanmasıyla 

model değişiklikleri sektörü etkilerken son iki yıldır daha yoğunlaşan kamyon talebi de 

treyler piyasasını zorluyor. Pek çok TREDER üyesi üreticinin 2018 yılına ait satış rakam-

larını açıklamaması ise treyler pazarıyla ilgili durumu net bir şekilde görmemizi engel-

lese de genel durumun pek de iç açıcı olmadığı bilinen bir gerçek. Buna rağmen özellikle 

başta Tırsan olmak üzere bazı üreticilerin ihracatta gösterdiği performans, pazarda dip-

leri görmüş bir endüstriye bakmamızın önüne geçiyor. 

Ağır ticari ve treyler pazarında son yılları etkileyici olan bu yavaşlıktan Türkiye hafif ticari 

araç pazarı da etkilenmiş gibi görünüyor. Her ne kadar geçen sene yüzde 10 civarında 

yaşanan düşüş yaşasa da genel olarak satışların yüksek olmasından dolayı çok dikkat çek-

meyen bu gelişme, özellikle Haziran ayında yaşanan yüzde 43’lük düşüşle moralleri bozsa 

da bu alandaki ihracat rakamlarındaki istikrar henüz alarmın çalmasını engelliyor. 

İsveçli çelik üreticisi SSAB tarafından verilen ve bu alanda yenilikçi ürünleri n desteklen-

diği İsveç Çelik Ödülleri  (Swedish Steel Prize) bir kez daha sahiplerini buldu. Büyük ödül 

bu yıl İtalyan treyler ve üstyapı üreticisi Mantella’ya gitti. SSAB malzemeleri ile hafif ve 

dayanıklı damper tasarımıyla ödülü alan üreticiyi tebrik ederken, bölgenin treyler mer-

kezi hedefi olma hedefi olan ülkemizden bir üreticimizi sahnede görmek ülkemiz adına 

büyük gurur verirdi diye düşünmemek elde değil. Bu ödülü alacak olan firma yenilik-

çiliğiyle dünya literatüründe yerini alırken Türk üretimi treyler ve üstyapı ürünlerinin 

dünyada kaliteyle anılması adına da çok önemli bir tanıtımı da gerçekleştirmiş olurdu. 

Umuyorum ki gelecek dönemde Türk markalarımız üzerlerindeki çekingenliği atarak 

saygın ödüller için adaylıklarını koyarlar.
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TOFAŞ’IN Bursa’daki fabrikasında üreterek yurti-

çi ve yurtdışı pazarlara satışını gerçekleştirdiği Fiat 

Doblo ve Fiat Fiorino modelleri Posta ve Telgraf Teş-

kilatı Anonim Şirketi’nin (PTT A.Ş.) de tercihi oldu. 

Türkiye’nin üretim rekortmeni Tofaş, posta, kargo, 

bankacılık, lojistik ve elektronik ticaret hizmetleri 

alanında Türkiye’nin öncü kuruluşu olan PTT A.Ş.’ye 

Türkiye genelindeki posta hizmetlerinde kullanılmak 

üzere 1507 adet Fiat Doblo ve Fiat Fiorino teslima-

tı gerçekleştirdi. PTT A.Ş.’ye teslim edilen araçların 

1000 kadarını Fiat Fiorino, yaklaşık 500 adedini ise 

Fiat Doblo oluşturdu.

Son 10 yılda Türkiye’de 2,8 milyar dolar yatırım ger-

çekleştirdiklerini ve bunun sonucu olarak Türkiye’nin 

en çok üretim yapan tesisi konumuna geldiklerini 

belirten Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Tofaş fabrika-

sında üreterek dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği-

miz Doblo ve Fiorino modellerimiz ise ülkemizde 10 

yıldır segmentlerinin lideri konumundalar. Tofaş’ın 

gururu olan Doblo ve Fiorino’nun PTT tarafından, 

ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmetleri için ter-

cih edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu 

vesile ile teslimatını gerçekleştirdiğimiz 1507 kadar 

aracımızın PTT teşkilatının faaliyetlerine fayda sağ-

layacağına inanıyor, hayırlı olmasını temenni ediyo-

rum” ifadelerini kullandı.

Doblo Cargo, standart, uzun şasili maxi ve uzun şa-

sili yüksek tavan maxi XL olmak üzere 3 farklı gövde 

seçeneği sunuyor. 2.2 metre ile 3.4 metre arasında 

değişen iç mekân uzunluğu, yüksek tavan versiyo-

nunda 5400 litreye varan yük bölümü hacmi ve 1 ton 

istiap haddine sahip. Fiat Fiorino’nun Cargo modeli 

ise 2800 litreye varan yük hacmi sunuyor. 

DÖRT ağır ticari araç kanalına sahip olan 

Selçuklu İstasyonu ile TÜVTÜRK’ün Konya 

sınırları içindeki araç muayene istasyonu 

sayısı 9’a yükseldi.  

TÜVTÜRK’ün yeni muayene istasyonu kon-

septiyle inşa edilen Selçuklu İstasyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, 

Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Konya 

Milletvekili Ziya Altunyaldız, UDHB Karayolu Düzenleme Genel 

Müdürlüğü Daire Başkan Vekili Ufuk Korkmaz, Konya Büyükşehir 

Belediyesi Başkan Yardımcısı Mithat Büyükalim, Selçuklu Bele-

diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, TÜVTÜRK İş Ortağı Koyuncu 

Grup Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Koyuncu ve TÜVTÜRK Genel 

Müdürü Kemal Ören’in katıldığı törenle açıldı. 

TÜVTÜRK’ün nihai amacının ülkemizdeki trafik güvenliğine 

katkı sağlamak olduğunu belirten Kemal Ören, kurumun 2008 

yılında faaliyete başladığı günden bugüne kadar 100 milyondan 

fazla aracın muayenesini gerçekleştirdiğini, 23 milyondan faz-

la aracın ise kusurlarını gidermesini sağlayarak, trafikte de risk 

oluşturmasının önüne geçildiğini belirtti. Ören, 10 yılı aşkın süre 

boyunca, imtiyaz bedeli dışında yapılan araç muayenelerinden 

TÜVTÜRK’ün kamuya 6.1 milyar TL’lik kaynak sağladığını, önü-

müzdeki 10 yıl içinde de 10 milyar TL’lik bir kaynak daha yaratı-

lacağını söyledi. 

Koyuncu Grup Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Koyuncu da, Ko-

yuncu Grup bünyesinde faaliyet gösteren KYC Taşıt Muayene İs-

tasyonları Şirketi’nin Konya il sınırları içerisindeki 9’uncu, top-

lamda ise 21inci araç muayene istasyonunu hizmete açmaktan 

dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. 

TOFAŞ’TAN     PTT’YE
1507     ADETLIK     DEV     TESLIMAT

TÜVTÜRK’TEN    KONYA’DA
YENI    ARAÇ    MUAYENE    ISTASYONU
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MERCEDES-BENZ    TÜRK’TEN
ANEX    TOUR’A    50    SPRINTER

IRAN    LOJISTIK    FUARI    
TÜRK    VE    ALMAN    ORGANIZATÖR    
DESTEĞI    ILE    YOLA    ÇIKIYOR

ve Kamu Satış Kısım Müdürü Soner Gönültaş, Mercedes-

Benz Finansal Hizmetler Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar 

Pazarlama Kısım Müdürü Meltem Gürsoy, Mercedes-Benz 

Türk Yetkili Bayii Hastalya Antalya Bayi Sahibi Mehmet Ali 

Tüzün, Genel Müdürü Gülsen Tüzün, Hafif Ticari Araç Sa-

tış Müdürü Ömer Küçükyavuz, Anex Tour Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Genel Koordinatör Mehmet Güneysu, Araç ve Filo 

Müdürü Savaş Aktuz katıldı. 

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi 

Tufan Akdeniz: “Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar 

Grubu olarak satışlarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. 2018 

yılında 2017 yılının aynı dönemine baktığımızda hafif ti-

cari araç pazarında düşüş yaşandığını görüyoruz. Fakat biz 

Mercedes-Benz Türk olarak satışlarımızı geçen senenin 

aynı dönemine göre arttırdık.” dedi. 

Anex Tour Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordina-

tör Mehmet Güneysu ise tören esnasında Mercedes-Benz 

Türk’e, bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı 

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Hastalya Antalya’ya ve 

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e sağlamış oldukları 

kredi imkânları için teşekkürlerini iletti. 

MERCEDES-BENZ Türk, Anex Tour’a gerçekleştirdiği satış 

ile filo teslimatlarına bir yenisini daha ekledi. Antalya mer-

kezli Anex Tour, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Hastal-

ya Antalya aracılığı ile gerçekleşen satışla filosuna 50 adet 

daha Sprinter ekledi. Gerçekleştirilen teslimatla birlikte, 

filosunda 102 adet araç bulunan Anex Tour’un Mercedes-

Benz marka araç sayısı ise 76 adede yükseldi. 

Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar 

İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, Hafif Ticari Araçlar Filo 

ASYA ve Avrupa arasındaki ticaret yolları üzerinde 

stratejik öneme sahip olan İran’da taşımacılık ve lo-

jistik faaliyetleri önemli bir yer tutuyor. Ülkenin bu 

özelliğinden kaynaklanan potansiyeli, Alman fuar or-

ganizatörü Messe München’in bağlı şirketi olan IMAG 

GmbH’ın ‘IRAN LOGISTIC 2019 Fuarı’nın uluslararası 

ortağı olarak rol almasını sağladı. İranlı fuar or-

ganizatörü Milad e Noor tarafından 2-5 Şu-

bat 2019 tarihleri arasında Tahran Fuar 

Alanı’nda düzenlenecek olan fuarın Türki-

ye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve 

Irak’daki satış ve pazarlama çalışmalarını 

da Uluslararası logitrans Transport Lo-

jistik Fuarı’nın organizatörü EKO MMI’ın 

Türk ortağı olan EKO Fuarcılık yürütecek. 

Bu yapı ile güçlü bir uluslara-

rası tanıtım ağına sa-

hip olacak fuar, 20 bin 

metrekarelik alanda ve 

8 holde düzenlenecek.

Daha önceki yıllarda “Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri, 

Bağlı Endüstriler ve Ekipman Fuarı” adı altında üç kez düzen-

lenmiş olan fuar, IRAN LOGISTIC markası ile yoluna devam 

edecek. Lojistik hizmet ve ekipmanları, depolama ekipmanları, 

yük taşıma, dağıtım sistemleri, bilgi ve komünikas-

yon sistemleri ile Entegre Trafik Yönetim Sistemlerini 

(ITMS) içerecek olan fuar, İran’da tüm taşıma modla-

rını kapsayan tek etkinlik olma özelliğini taşıyor.

Yüzyıllar boyunca İpekyolu üzerinde önemi bir yere sa-

hip olan İran, Çin’in Tek Kuşak Tek Yol projesi ile önemli 

altyapı ve ulaşım ağı yatırımlarına sahne olacak. 2000 

yılında İran; Rusya ve Hindistan ile birlikte Orta 

Asya’daki en büyük transit güzergahlarından 

biri olan Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru 

projesini başlattı. Hint Okyanusu ve Bas-

ra Körfezi’ni Kuzey Avrupa ile birleştiren 

bu güzergahın kapasitesini arttırmak ve 

erişim ağını genişletmek üzere proje on 

ülkeyi daha içerecek şekilde yapı-

landırıldı.

Fuar katılımı ile ilgile-

nen firmalar eko@eko-

fuar.com.tr adresi ile 

iletişime geçebilirler.
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DÜNYANIN iki büyük otomotiv devi 

Volkswagen AG ve Ford işbirliğiyle yürü-

tülen ortak projeler de dahil olmak üzere 

birçok ortak projeyi araştırdıklarını bir 

açıklamayla duyurdular. 

Volkswagen AG ve Ford Motor Company 

bir Mutabakat Mektubu imzaladıklarını 

açıklayarak gelişmekte olanlar da dahil 

olmak üzere birçok alanda potansiyel 

projeleri araştırdıklarını ifade ettiler. 

Şirketlerin müşterilerin gelişen ihtiyaç-

larını daha iyi karşılamak için birlikte bir 

dizi ticari araç geliştirilmesini de içine 

alacak şekilde gelişecek olan potansiyel 

ittifakın şirketlerin özsermaye anlaşma-

larını ve çapraz sahiplik hisselerini kap-

samayacağı ifade edildi. 

Ford Global Piyasalar Başkanı Jim Farley, 

“Ford, formunu geliştirmeye ve uyar-

lamalı işlerden yararlanmaya kendini 

adamıştır. Buna etkinliğimizi ve verim-

liliğimizi iyileştirmek için ortaklarla bir-

likte çalışmak da dahil. Volkswagen ile bu 

potansiyel ittifak, kazanan küresel ürün 

portföyünü oluşturmak ve yeteneklerimi-

zi genişletmenin başka bir örneği. Volk-

swagen ekibiyle gelecek günlerde ticari 

araç müşterilerinin gelişen ihtiyaçlarına 

daha iyi hizmet vermek için birlikte na-

sıl çalışabileceğimizi- ve daha fazlasını- 

keşfetmeyi dört gözle bekliyoruz.

VW Group Strategy Başkanı Dr. Thomas 

Sedran ise piyasalar ve müşteri talebinin 

inanılmaz bir hızda değiştiğini söyleye-

rek her iki şirketin de farklı ticari araç 

segmentlerinde güçlü ve tamamlayıcı 

pozisyonları olduğunu kaydetti. Sedran, 

şu açıklamayı yaptı: “Zorlu ortama uyum 

sağlamak için ittifaklar yoluyla esneklik 

kazanmak son derece önemli. Bu bizim 

VW Grup Stratejisi 2025’in temel unsuru. 

Ford ile potansiyel endüstriyel işbirliği 

iki şirketin küresel rekabet gücünü ar-

tırmaya yönelik bir fırsat.”

FORD    VE    VOLKSWAGEN    AG’DEN
HAFIF    TICARI    ARAÇTA    STRATEJIK    IŞBIRLIĞI
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TREYLER Sanayicileri Derneği’nin 8. Ola-

ğan Genel Kurulu Koluman Samandıra 

Tesisleri’nde yapıldı. Genel Kurul’da 2017 fa-

aliyetleri ile ilgili olarak Genel Sekreter Ayhan 

Eryazar bir sunum yaptı. Mali tabloların oy-

birliği ile ibra edilmesinin ardından, Nisan ayı 

yönetim kurulu gündeme geldi. Yönetim kuru-

lunda 2018 yılındaki çalışmalar hakkında gö-

rüş alışverişinde bulunuldu.  Bu yıl içerisinde 

yapılacak olan Treyler Zirvesi ile ilgili hareket 

planı çizildi.

TREDER Başkanı Kaan Saltık, TREDER’in 

treyler sektörünün gelişmesinde çok önem-

li bir rol oynadığını belirterek, genç bir der-

nek olmalarına karşın sektörün önünü açan 

çalışmalara imza attıklarını vurguladı. Glo-

bal piyasalardaki çalkantıların içeresinde 

Türkiye treyler ihracatını arttırmak için güç 

birliği yaptıklarına değinen Başkan Saltık, 

hükümetin hurda teşvikini önemli gördük-

lerini ve sektörün ihtiyacı olduğunu günde-

me getirdi. Saltık, sözlerine şöyle devam etti: 

“Türkiye’nin treyler üretim merkezi olma he-

defi var. Bir milyar dolarlık ihracat hedefimiz 

var. Hedeflerimize ulaşmaya her zamankin-

den daha yakınız. Ülkemizle ilgili jeopolitik 

risklerin azalmasıyla ve hükümetimizin des-

teğiyle hedeflerimize daha çabuk ulaşacağı-

mıza inanıyorum” 

TREDER’den TSK Dayanışma Vakfı’na 

Önemli Bağış

Türk treyler sektörünün tek temsilcisi TRE-

DER (Treyler Sanayicileri Derneği), sektörel 

sorumluluklarının yanı sıra toplumsal so-

rumluluklarını da yerine getiriyor. TREDER 

üyeleri, TSK Dayanışma Vakfı’na 100 bin TL 

bağışladı. TREDER üyelerinin gönüllülük esa-

sına göre topladığı bağış, TSK Dayanışma 

Vakfı’nda düzenlenen törenle takdim edildi. 

Törene TREDER Başkanı Kaan Saltık, TREDER 

Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Şentürk ve Ali 

İhsan Çulha, Temsilci Burak Badat ile Genel 

Sekreter Ayhan Eryazar katıldı.

TREDER Başkanı Kaan Saltık, bağış töreninde 

treyler sektörü hakkında TSK Dayanışma Vakfı 

yetkililerine bilgi vererek, sektörün hedeflerin-

den bahsetti. Vakfın çok önemli bir görevi yerine 

getirdiğini belirten Başkan Saltık, Vakıf yetkili-

lerine teşekkürlerini sundu.

TREDER Başkanı Kaan Saltık’a verdiği desten 

dolayı TSK Dayanışma Vakfı tarafından teşekkür 

beratı ve şilti verildi.

Türkiye’nin komşu 
ülkelerinde yaşanan 
jeopolitik risklerin 
azalmasıyla treyler 
sektörü hedeflerine 
daha kolay ulaşmayı 
hedefliyor. 

TREDER’IN    OLAĞAN    GENEL
KURULU    GERÇEKLEŞTIRILDI



www.ssab.com.tr/hardox
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Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, 
bu yıl İzmir’de gerçekleşen Beton Fuarı’nda 
kısa süre önce teslimatını gerçekleştirdiği 79 
adet araç için bir plaket töreni düzenledi. 

FORD Trucks, 25-28 Nisan’da İzmir Fuar Merkezi’nde bu yıl 10. kez düzenlenen 

‘Beton İzmir 2018 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipman-

ları Fuarı kapsamında filosunu Ford Trucks marka araçlarla genişleten Akçansa 

Çimento, Onur İnşaat, Ulubeton, Kadıoğlu Beton ve Yiğit Beton firmalarına yönelik 

bir plaket töreni gerçekleştirdi. Törende firmalara plaketleri Ford Trucks Türkiye 

Satış Müdürü Murat Bakış ve Ford Trucks Pazarlama Müdürü Bahattin Topçu ta-

rafından verildi.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen plaket töreninde 40 adet Ford Trucks 4142M ve 

1 adet Ford Trucks 3542P pompa olmak üzere 41 adet Ford Trucks ile filosunu ge-

nişleten Kadıoğlu Beton adına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kadıoğlu ve Yönetim 

Kurulu Üyesi İbrahim Fırtına’ya plaket takdim edildi. Filosunu 15 adet Ford Trucks 

4142M ile genişleten Akçansa Çimento adına ise Teknik ve Kalite Müdürü Göktuğ 

Aktaş’a plaket teslim edildi. 11 adet Ford Trucks 4142M ile araç parkını büyüten 

Ulubeton adına ise Yönetim kurulu başkanı Mustafa Ulucan’a plaket takdim edildi. 

8 adet Ford Trucks araç teslim edilen İstanbul merkezli Onur İnşaat adına Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Ali Onur plaketi teslim alırken, 4 adet Ford Trucks 3542D 

teslim edilen Yiğit Beton adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık plaketi tes-

lim aldı.

Ford Trucks İnşaat Serisi 

Ford Trucks İnşaat Serisi, kalbinde yer alan Ecotorq motor sayesinde rampada ve 

zorlu yollarda üstün çekiş gücüyle sürücülere konfor getiriyor. Ford Trucks inşaat 

serisi 420PS güç ve 2150Nm ye ulaşan tork değeri ile en zor inşaat koşullarında 

yüksek performans sunuyor. Özellikle dekopaj kullanımında karşılaşılan şantiyele-

rin dik yokuşlu çalışma şartlarında yüksek tork ile yokuşları tırmanırken, 400 KW 

gücündeki motor freni ile gücü sürekli kontrol altında tutuyor. Daha zorlu şartlar 

için ise opsiyonel olarak sunulan 600KW gücündeki Intarder seçeneği ile toplam 

1000 KW’lık frenleme kabiliyeti sayesinde en dik rampa ve yokuşlarda en ağır yükler 

güvenli bir şekilde yol alabiliyor. Ford Trucks inşaat serisindeki otomatik şanzıman 

opsiyonu ise ağır şantiye ortamları için en uygun şekilde tasarlanmış serilikte ve ve-

rimlilikte sınıfının lider özelliklerine sahip. Sürücülere sunduğu; Off-road, Rocking 

(Beşik Hareketi) ve Ekonomi modları ile her türlü kullanım şartında sürücülerin 

sorunsuz ilerlemesini sağlıyor. Yüzde 22’lik dönüş açısı iyileştirmesi ile dar şantiye 

şartlarında yapılacak manevra sayısı önemli oranda azaltılarak; dar şantiye saha-

ları sürücüler için her türlü manevrayı yapabilecekleri bir oyun sahasına dönüştü-

rülüyor. Akıllı bakım teknolojisi ile 2250 saate varan bakım aralıkları ile müşteri 

maliyetlerinde de önemli iyileşmeler sağlayan Ford Trucks inşaat serisi, ekonomik 

anlamda da büyük avantajlar sunuyor.

FORD    TRUCKS    MÜŞTERILERINE 
BETON    FUARI’NDA    PLAKET    TÖRENI
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YENİLİKÇİ yaklaşımları destekleyerek 

gelenekselleşen İsveç Çelik Ödülü sahi-

bini buldu. Oldukça çekişmeli geçen 2018 

yılı ödülü hakkında konuşan İsveç Çelik 

Ödülü Jüri Başkanı ve SSAB Stratejik Ar-

Ge başkanı Eva Petursson; “Mantella, 

damper ve gövde çözümlerinde yepyeni 

bir nesli temsil eden eşsiz bir tasarım 

oluşturdu. Bu, üstün bir tasarım işi, akıl-

lı üretim yöntemleri ve yüksek dayanımlı 

ve aşınmaya dirençli çeliğin avantajla-

rından tümüyle yararlanılması sayesinde 

mümkün oldu” dedi. 

Mantella’ya Ödül Kazandıran 

Özel Damper Tasarımı

Mantella’nın Stratosphere 3.0 arkadan 

devirmeli yarı römorku, müşterilere 

alüminyum bir çerçeveyle aynı ağırlı-

ğı çok daha üstün mekanik özelliklerle 

birlikte sunuyor. Stratosphere 3.0 mü-

kemmel bir aşınma direnci, daha iyi bir 

yorulma ömrü ve önceki römork şasile-

rine oranla yaklaşık yüzde 30 daha düşük 

ağırlık sunuyor. Şasi, tümüyle yüksek 

dayanımlı çelikten ve klasik kaynaklan-

mış I-profilinin yerine form verilmiş 

Z-kirişler kullanılarak yapıldı. Kaynak-

lanmış kirişlerin çıkarılması, hem yo-

rulma direnci hem de üretim verimli-

liği açısından ciddi düzeyde iyileştirme 

sağlıyor. Ayrıca yük taşıma kapasitesini 

artırırken, düşük ağırlığını muhafa-

za ediyor. Ek olarak Stratosphere 3.0’ın 

gövdesinin aşınmaya dayanıklı çelikten 

yapılmış olması, zaman içinde mükem-

mel bir dayanıklılığı da garanti ediyor.

Stratosphere 3.0’ın son kullanıcıları, 

önceki modellerle aynı çalışma şart-

larını uyguladıklarında daha fazla yük 

kapasitesi, tam yükle daha iyi bir sürüş 

dengesi ile yakıt ve lastik tüketiminde 

belirgin bir azalma elde edebildiklerini 

söylüyorlar.

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen İsveç Çelik 

Ödülü’nü kazanan kuruma, heykeltıraş 

Jörg Jeschke’nin yapıtı olan bir hey-

kel ve kazananın tercih ettiği bir hayır 

kurumuna bağışlanmak üzere 100 bin 

İsveç Kronu değerinde nakit ödül veri-

lecek. İsveç Çelik Ödülü 2018 için finale 

kalan diğer şirketler ise; İtalya’dan CTE 

S.p.A., Finlandiya’dan JAK-Metalli Oy ve 

Avustralya’dan Trufab Global’di.

Türkiye’den Yetkililer  

SSAB Tesislerini Ziyaret Ettiler

SSAB, dünyanın dört bir yanından gelen 

müşterilerini 5 gün boyunca İsveç’te ko-

nuk etti. Türkiye’den önemli firmaların 

yetkililerinin davet edildiği organizas-

yonda katılımcılar, SSAB’nin İsveç’te 

bulunan Oxelösund ve Borlänge fabri-

kalarını gezme ve önemli bilgiler edin-

me fırsatı yakaladı. Organizasyona; Efe 

Group’tan Filip Manasyan ve Soner Al-

peröz, Odabaşı Makine’den Mehmet 

Göl, Adakon’dan Yasin Sakarya, Doğan 

İnşaat’tan Ömer Doğan ve Kemal Özsoy, 

Akan Soğutma’dan ise Murat Akan ve 

Ozan Eriş katılım gösterdi. 

Bu yılki İsveç Çelik Ödülü’nün sahibi İtalyan damper üreticisi Mantella S.r.l. oldu. Şirket, 
piyasadaki mevcut çözümlerin çok ötesinde olağanüstü bir performans sunan yenilikçi 
Stratosphere 3.0 arkadan devirmeli yarı römorku ile ödülü almaya hak kazandı .

2018    ISVEÇ
ÇELIK    ÖDÜLÜNÜ
ITALYAN
MANTELLA
KAZANDI



Yolların Süpürmeni
Ford Trucks’ın yol süpürme aracı 1833D şehir içi temizlik hizmetleri için göreve hazır. 
Yerli üretim ve Türk mühendislerinin gururu yeni Euro 6 Ecotorq motoruyla da 
hem çevreci hem tasarruflu.

Ford Trucks 1833D, şehir içi temizlik hizmetleri için yollarda

TRUCKS
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TIRSAN’DAN    ITT    LOJISTIK’E
20    ADETLIK    ADR’LI    TANK    KONTEYNER    TAŞIYICI 
TIRSAN’IN Sakarya’daki AR-GE merkezi 

binasında düzenlenen teslimat törenine, 

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başka-

nı Çetin Nuhoğlu ve İTT Lojistik Kurucu 

Başkanı Tekin Öztanık’la birlikte Tırsan 

Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Nuhoğlu, 

İTT Lojistik Kurucu Başkanı Tekin Öz-

tanık, İTT Lojistik Genel Müdürü Didem 

Öztanık, Tırsan Treyler Satış Koordina-

törü Ertuğrul Erkoç ve İTT Lojistik  Genel 

Koordinatörü Muhammet Çil katıldı. 

Tören öncesi yapılan toplantıda konuşan 

Çetin Nuhoğlu, “Baba ve ikinci nesil ola-

rak da kızlarıyla yaptığımız bu teslimat-

ta Böyle bir tabloyu görmek benim için 

büyük anlam ifade ediyor. Bu sektöre 

insanların güvendiğini ve bunun sonucu 

olarak da ikinci nesle bırakabilecekleri 

bir yatırım olarak görülüyor” dedi.

Tırsan’ın varlık nedeninin bunu sağla-

mak olduğunu söyleyen Nuhoğlu, “Böyle 

bir pazarın oluşması ve bu anlayışa ina-

nan dostlarımızın bu yatırımları yapma-

sı da gerçekten çok önemli. Çünkü ortada 

bir rekabetçilik, verimlilik ve hepsinden 

ötesi gerçek anlamda tüketiciye değer 

veren bir anlayış var. ITT Lojistik de bu 

bilinçle yatırımlarını yapan firmaları-

mızdan biri. Kendilerine teslim ettiği-

miz 20 araç hafiflik avantajı açısından 

önemli bir ürün” dedi. 

İTT Lojistik’in sadece likit taşımacılığı 

alanında uzmanlaşarak entegre lojistik 

hizmeti verdiklerini belirten  İTT Ulus-

lararası Lojistik Kurucu Başkanı Tekin 

Öztanık, 2017 yılında iyi bir büyüme ora-

nına ulaştıklarını 2018’de de yüzde 30 

büyümeyi hedeflediklerini açıkladı. 

Öztanık şöyle konuştu: “Tırsan’ın ürün-

lerini kullanmak bir ayrıcalık. İşimizi 

güvenli ve sorunsuz yapmak için taşıma 

operasyonlarında kullandığımız ürün-

lerimizi çevre ve insan sağlığına zarar 

vermeden belirli kriterlere göre seçi-

yoruz. Aynı işi daha ucuz ekipmanla da 

yapabilirdik. Ancak bu durumda çevre, 

insan sağlığını ve güvenliği geri pla-

na atmış olurduk. Yaptığımız işte örnek 

olmak için güvenlik kriterlerine uygun 

araçları filomuza katıyoruz. Bu kapsam-

da, Tırsan’dan yeni aldığımız hafifletil-

miş tank konteyner taşıyıcılarla birlikte, 

filomuzun yarısı bu araçlardan oluştu.”

Öztanık: “Tehlikeli madde 

taşımacılığında denetim eksik”

Yaptıkları işteki rekabette bir haksızlık 

olduğuna da vurgu yapan Öztanık, “Teh-

likeli madde taşımalarında denetim ek-

sik. Tehlikeli maddelerin kamyon kasa-

sında ya da trafikte dolaşması sakıncalı 

araçlarla da taşındığını biliyoruz” dedi.

Aldıkları aracı 1 yıl boyunca test ettikle-

rini ifade eden İTT Lojistik Genel Müdür 

Yardımcısı Didem Öztanık, “Test ettiğimiz 

araçta gereken verimi aldık. Yarı römork-

larımızı Tırsan’dan sağlıyoruz. Tırsan’la 

birlikte büyüyoruz. 2018 yılının ikinci çey-

reğinde planladığımız yüzde 30’luk büyü-

me kapsamında Tırsan’la yaptığımız iş-

birliği de bizim için büyük önem taşıyor.” 

ADR’li ve Hafif Tank Konteyner Taşıyıcı

Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğ-

rul Erkoç ise teslim edilen araçla ilgili şu 

bilgileri verdi: “Teslim ettiğimiz araçla-

rın tamamı tank konteyner taşımaya, do-

layısıyla ADR kriterlerine uygun üretilmiş 

durumda. Bu ürünü bizden teslim alan 

müşterimiz bu araçla doğrudan tesise gi-

dip, tehlikeli maddeyi yükleyip depoya ya 

da gümrüğe götürebilir.. Bu modelimizin 

3 bin 250 kg boş ağırlığı var. Hafifliği ile 

emsallerine göre doluyken 1 ton fazla yük 

taşıyabiliyor. Boşken ise 100 kilometrede 

1 litre yakıt tasarruf sağlıyor..”

Entegre likit kimyasal, tehlikeli 
madde ve likit gıda taşımacılığında 
uzmanlaşan İTT Lojistik, 
Tırsan’dan 20 adet tank konteyner 
taşıyıcıyı teslim etti.
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SCANIA, Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nde 

“Scania ile Lojistik’te Yılın İnovasyon 

Projesi Ödülü”nü verdi. Omsan Lojistik 

bu yıl ödüle layık görülen firma oldu. 

“Demiryoluyla Otomobil Taşımacılığı” 

projesiyle Omsan, otomobil taşımacılı-

ğında kaliteyi artırırken, maliyetleri et-

kin bir şekilde düşürebileceğinin iyi bir 

örneğini sergilediği için ödüle layık gö-

rüldü.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ekonomi ve 

Lojistik Zirvesi’nde ayrıca Doğuş Oto-

motiv Scania Pazarlama ve İş Geliştirme 

Müdürü Adnan Yücel ile Doğuş Otomotiv 

Thermo King Marka Müdü-

rü Suna Türk panelist olarak 

oturumlarda yer aldı. 

Doğuş Otomotiv Scania Pa-

zarlama ve İş Geliştirme 

Müdürü Adnan Yücel “Sektörde diji-

tal dönüşümü gerçekleştiren ilk mar-

ka olduğumuzu söyleyebiliriz.  Zir-

venin bu yıl konusu dijital dönüşüm, 

ekonomideki yeni fırsatlar ve lojistik 

sektörüydü. Scania bünyesinde birçok 

dijital uygulama aktif olarak kullanıl-

maktadır. Scania’m Cepte, Scania’m 

Sapasağlam SESS (Scania Entegre Sü-

rüş Sistemleri) gibi uygulamalarımızla 

dijital platformu müşterilerimizle ana 

iletişim kanalımız haline getirmeyi 

hedefliyoruz” dedi.  

Türk: “Gıda lojistiğinde 

dijitalleşme şart”

Thermo King Marka Müdürü Suna Türk 

ise gıda lojistiğinde ürün kontrolü ve 

takibin her zaman öncelikli olması ge-

rektiğini belirterek “Dijital dönüşüm 

hayatımızın her alanında yer aldığı gibi 

soğuk zincir taşımacılığına da entegre 

olmuştur. Dünyanın en çok 

tercih edilen soğutucu üni-

te markası Thermo King’in 

de Endüstri 4.0’a kayıtsız 

kalması düşünülemezdi. Bu 

vizyonla, Telematik siste-

mimiz sayesinde müşterilerimize an-

lık takip hizmeti sunuyoruz. Telematik; 

gıda güvenliği, mevzuata uygunluk, filo 

takibi ve veri kontrolünde rekabet avan-

tajı sağlayan yenilikçi veri depolama, 

aktarma ve yönetim çözümleri sunmak-

tadır” şeklinde konuştu.

SCANIA-DOĞUŞ’TAN    SINIR    ÖTESI    SERVIS 
Scania, Özbekistan’da arızalanarak yolda kalan araç için 
İstanbul’dan ekip göndererek operasyonun kesintisiz 
sürdürülebilmesi için müşterisinin yanında oldu.

ÖZBEKİSTAN’DA arızalanarak yolda kalan Türk lojistik firma-

sının aracına, Doğuş Otomotiv Gebze Scania Yetkili Servisi’nden 

ulaşan ekipler, 16 saatlik yolculuğun ardından araca ulaşıp 

onarımını sağlayarak müşterisine destek oldu. 

Firmanın durumu bildirmesinin ardından İsveç ile iletişime 

geçen Doğuş Otomotiv Scania Gebze Servis yetkilileri, Özbe-

kistan ve bölge ülkelerinden çözüm süresinin uzayabileceği 

anlaşılınca, arızalı araca İstanbul’dan ulaşılmasına karar verdi.

Her gün tek uçuşun gerçekleştiği 4 bin 500 kilometre uzak-

lıktaki Özbekistan’a, araç sürücüsünün belirttiği arızayı tah-

min ederek gerekli yedek parçayı da yanında götüren teknisyen 

ekip,  Taşkent üzerinden aktarmalı olarak aracın bulunduğu 

Buhara kentine hareket etti. Sürücü ile iletişimde kalarak araca 

ulaşan ekip, arızayı giderdikten sonra İstanbul’a döndü. 

SCANIA’DAN
INOVASYON    
ÖDÜLÜ





Uzun zamandır beklenen hurda araç teşvikine yönelik düzenleme kabul edildi. 
Düzenleme, 2019 yılı sonuna kadar olmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, 
minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonları kapsayacak. 

22 GÜNCEL

16   YAŞ   ÜZERI   ARAÇLARDA
HURDA   TEŞVIKI   BAŞLADI
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YÜRÜRLÜĞE giren hurda teşvikiyle 16 

yaş ve üzerindeki araçlar trafikten si-

linirse ve bu trafikten sildirdiği aracını 

imha merkezlerine teslim edilirse, bu 

şartla ihraç edilen veya imha edilen bu 

araç karşılığında yeni alacağı aynı cins-

ten araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teş-

viki getirilecek.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Baş-

kanı (OYDER) Murat Şahsuvaroğlu yü-

rürlüğe giren hurda teşviği konusunda 

bir basın açıklaması yaptı. 

Açıklamasında Türkiye’deki 12 milyon 33 

bin otomobilden 4 milyon 33 bin adedini 

2002 model yılı ve altı modeller oluştu-

ğuna dikkat çeken Şahsuvaroğlu, bunun 

da toplam araç parkının yüzde 36’sına 

denk geldiğini ifade ediyor. Şahsuva-

roğlu, Avrupa’da araç yaş ortalaması ise 

sekiz olduğunu kaydederek hafif ticari 

araç parkında ise 4 milyon 206 binlik bir 

hacim olduğunu açıkladı ve bunların da 

990 bin 872 adedinin 16 yaş ve altı mo-

dellerden oluştuğunu belirtti.

Hurda teşviki uygulamasının daha uzun 

süre devam etmesi gerektiğini ifade eden 

Şahsuvaroğlu’nun açıklaması şöyle de-

vam ediyor: “Maliye Bakanlığı hurda 

araçlar için 2018 bütçesinden 500 milyon 

TL ayırdı. Bunun yılsonuna kadar satış-

larımıza 50 bin adet bir artısı olacağını 

öngörüyoruz. 2019 yılında ise bu mik-

tarın artarak devam edeceğini düşünü-

yoruz. Beklentimiz hurda düzenleme-

sinin sürekli olması yönündedir. Çünkü 

5.5 milyon gibi yüksek bir adedin 2 yılda 

trafikten çekilmesi mümkün değil.

2003-2004 yıllarında binek araçlar 

için yapılan hurda uygulamasında ilk 

yıl 75.000 adet ikinci yıl ise 254.000 

adet araç trafikten çekildiğini biliyoruz. 

2009’da yapılan ağır ticari vasıta hurda 

uygulamasında  da 118.557 adet araç tra-

fikten çekilmişti.

16 yaş ve üzerindeki araçların bu yeni 

düzenlemeden yararlanacak olmasını 

çok önemli bir adım olarak değerlen-

diriyoruz. Çünkü bu araçlar hem trafik 

güvenliği, hem çevresel etkileri hem de 

ekonomik açıdan ülkemize büyük zarar-

lar veriyordu.

Diğer yandan tasarıda belirtilen araçlar 

bugün trafikte yaralanmalı ve ölümlü 

kazaların en önemli nedenlerinden bi-

riydi. Üzerindeki güvenlik unsurlarının 

son derece düşük olması sebebiyle bu 

araçların trafikten çekilmesi trafikte can 

ve mal kayıplarının önemli ölçüde önüne 

geçecektir.”

Yeni Araçlar Daha Çevreci

Yeni araçların satılmasının çevreye 

olan katkısının öneminin de altını çi-

zen Şahsuvaroğlu açıklamasına şöyle 

devam etti: “Ayrıca eski araç-

lar kilometrede 220 gram 

karbonmonoksit salı-

mı yaparken yeni oto-

mobillerde bu oran 130 

ve daha aşağıya inmiş 

durumda. Yeni araçla-

rın emisyon oranlarının 

düşük olması se-

bebiyle bu dü-

zenleme çev-

resel ve sağlık 

açısından da 

vatandaşları-

mıza büyük 

katkı sağ-

l a y a c a k -

tır.”

Uygulamadan Şirketler de 

Faydalanacak

2019 sonuna kadar devam edecek uygu-

lamada adlarına kayıt ve tescil edilmiş 

16 ve daha büyük yaştaki otomobillerini 

hurdaya çıkarmak isteyen gerçek veya 

tüzel kişiler, bu araçlarını il özel idare-

lerine, büyükşehir belediyelerine veya 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 

(MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne 

ait hurda müdürlüklerinden herhangi 

birine ya da Ömrünü Tamamlamış Araç-

ların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 

kapsamında faaliyette bulunan Ömrünü 

Tamamlamış Araç Teslim Yerlerine veya 

geçici depolama alanlarına teslim ede-

bilecek. Teşvikten, 27 Mart 2018’den 31 

Aralık 2019 tarihine kadar kayıt ve tes-

cili silinerek doğrudan veya ihracatçılar 

vasıtasıyla ihraç edilen veya hurdaya 

çıkarılan otomobiller yerine, 31 Aralık 

2019 tarihine kadar yeni alınacak oto-

mobiller için yararlanılacak.

OYDER Başkanı
Murat Şahsuvaroğlu



TIRSAN yeni bir yatırımla Avrupa’nın en büyük Low-Bed üretim tesisi olacak 

fabrikasının temellerini 28 Nisan’da Adapazarı üretim tesislerinde attı. Te-

mel atma törenine; Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Sakarya 

Valisi İrfan Balkanlıoğlu, ile geniş bir davetli listesi katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nu-

hoğlu, Tırsan’ın Avrupa’da en büyük 4’üncü, dünyada en büyük 11’inci trey-

ler üreticisi olduğuna vurgu yaptı. Nuhoğlu, Tırsan olarak 41 yıldır hizmet 

sunduklarını, sektördeki bu bilgi birikimi ve kazanımları hiçbir zaman sektör 

dışına taşımadıklarını söyledi.  

Tırsan olarak bugün itibariyle 78 milyon Avro’luk bir yatırıma imza attık-

larını söyleyen Nuhoğlu, Adapazarı tesislerinde her gün 34 araç üreterek 

yurt dışına ihraç ettiklerini ve 27 Nisan itibariyle toplam 2.701 aracı ihraç 

ettiklerini belirtti. Nuhoğlu, 2018’de 200 milyon Avro’luk ihracat rakamına 

ulaşacaklarını söyledi. Bu başarıya Tırsan’ı bağrına basan Sakarya ile ulaşa-

caklarını kaydeden Nuhoğlu,  başarıya ulaşmalarında destek veren herkese 

teşekkür etti. Nuhoğlu, “Bütün bunları, önce bize güvenen müşterilerimizle, 

sonra çalışanlarımızla ama hepsinden önemlisi kamunun Ar-Ge destekleriy-

le, yatırım teşvikleriyle, Eximbank destekleriyle, ihracat kredileriyle yaptık. 

Türkiye’nin önünü açmak vizyonuyla hareket etmek ve bu açılımları yapmak 

çok önemliydi.” dedi. 

Nuhoğlu: “Türkiye ve dünya için üretiyoruz”

Tırsan başarısının tesadüf olmadığına vurgu yapan Çetin Nuhoğlu, “Biz geçi-

ci değiliz. Biz bu ülkenin topraklarından çıktık. Bu ülkenin insanları için üre-

tiyoruz ama aynı zamanda İtalya, Rusya, Kore için de üretiyoruz. Bütün in-

sanlık için üretiyoruz. Ama Türk insanının katma 

değeri ile üretmek istiyoruz. Eminim ki, özellikle 

kaynakları yarattığımız zaman bunu Türkiye’ye 

transfer ettiğimiz zaman gerçek zenginliği o za-

man yaşayacağız. Coğrafyamız ve ekonomik iliş-

kilerimiz çok önemli. Bütün bunları yaparken de 

beraber olmak çok önemli” İfadelerini kullandı.  

Tırsan’ın 1998 yılında, Almanya’ya gittiğin-

de Türk firması olarak orada araç satamadıkla-

rını belirten Nuhoğlu, karşılaştıkları zorlukları 

Tırsan Treyler, Adapazarı üretim 
tesislerinde Avrupa’nın en büyük Low-Bed
üretim tesisi olacak yeni fabrikasının 
temellerini attı. 18 milyon Avro’luk 
yatırımla hayata geçecek yeni tesiste tek 
vardiyada bin 250, çift vardiyada yıllık 2 
bin 500 adet low-bed üretilecek. 
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TIRSAN    AVRUPA’NIN    EN    BÜYÜK
 LOW-BED    FABRIKASININ    TEMELINI    ATTI

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu



şu sözlerle aktardı: “2002 yılına kadar araç satamadık. Onun için o tarihte 

Kässbohrer’i aldık. Yetmedi 2003 yılında Talson’u satın aldık, yetmedi. 2007 

yılında Hendricks’i satın aldık. Bugün Kässbohrer markasıyla Almanya mar-

kasıyla oradayız. Hiç kimse dönüp de bize ‘sen Türk’sün demiyor sen benim 

markamsın’ diyor.” 

Tırsan Treyler İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yılmaz açılışta yap-

tığı konuşmada yeni tesis ile ilgili bilgiler verdi: “Endüstri 4.0 prensiplerine 

göre yapılan fabrikamız tam otonom konveyör hattında, RFID ve barkod tek-

nolojileri kullanarak, robotlu kaynaktan, otomatik kumlamaya, robotlu bo-

yama ile en verimli şekilde en kaliteli ve dayanaklı Low-Bed’leri üretecek.” 

dedi. Yılmaz, sektörün ilk Ar-Ge Merkezini 2009 yılında kuran Tırsan’ın, o 

günden bu yana KTL ve konveyörlü üretim ve robotik teknolojiler başta ol-

mak üzere bu kampüse 53 milyon Avro yatırım yaptığını söyledi.  

Low-Bed için toplam 18 milyon Avro yatırım yapılacağını aktaran Yıl-

maz şunları söyledi: “6 ay önce Tırsan olarak TAYSAD Organize Sanayi 

Bölgesi’nde 2’nci Ar-Ge yatırımımızı başlatmıştık. Bu ikinci Ar-Ge Merke-

zi için de toplam 12 milyon Avro yatırım yapacağımızı belirtmiştik. Şu an 

toplam 30 milyon Avro’luk yatırımı bir anda devam ettiriyoruz. Temelini 

attığımız bu ek fabrikada üreteceğimiz yeni nesil Low-Bed’ler Ar-Ge mer-

kezimizde 8 milyon kilometreye eşdeğer ömür testi ve 1 milyon kilometre-

ye eşdeğer dayanım testlerinden geçecek. ATP TİP Onay Testleri konusunda 

TSE ve bakanlıkça yetkilendirilmiş ilk kuruluşuz. Hafif ve ağır ticari sınıf-

taki tüm frigorifik araçların tip testleri bu kampüste yapılacak. Alanında ilk 

olan treyler boya robotlarını devreye aldık. Yeni nesil Low-Bed fabrikamız 

bu alandaki üretim teknolojilerinin tamamını tek bir fabrika çatısı altında 

topladığımız yeni yatırımımızdır. Low-Bed treyler ürün çeşitliliğimizin en 

fazla olduğu ürün ailesidir.”

Yılmaz: “Low-Bed’leri 55 ülkeye ihraç edeceğiz”

Ahmet Yılmaz, tesisin Ekim 2018’de devreye gireceğini belirterek, “Metali-

zasyon çinko telinin eğriltme yöntemi ile istenen yüzeye sprey yöntemi ile 

atılması ve aşınmaya karşı muazzam bir dayanıklılık sağlıyor. Kataforez tesi-

simiz ile paslanmaya karşı mukavemet elde ederken metalizasyon tesisimiz-

le de aşınmaya karşı Low-Bed treylerlerimizi çok farklı bir kalite seviyesine 

getireceğiz. Yine konveyör geçişli sistem ve boya 

teknolojileri kısmı olacaktır. Toplam tesis 60 bin 

metrekare alanı kuruludur. 300 kişi istihdam edi-

lecektir. Tek vardiyada bin 250 çift vardiyada 2 

bin 500 adet low-bed üreteceğiz. Avrupa’nın en 

büyük low-bed fabrikası olacak. Burada yapacağı-

mız Low-Bed’leri 55 ülkeye ihraç edeceğiz” dedi.

Tırsan Low-Bed temel atma törenine katılan Sa-

karya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yaptığı konuş-

mada Tırsan’ın karayolu taşımacılığındaki yeri-

ne vurgu yaptı. “Türkiye’de karayoluna çıkıp da 

Tırsan markasını görmeyen yoktur. Bundan daha 

da önemlisi Avrupa yollarında ve dünyanın birçok 

yerinde Tırsan ve Kässbohrer markasına rastla-

mamak mümkün değil” diyen Balkanlıoğlu, “Sa-

karya’daki bu tesisler değer üretiyor, bizlere kay-

nak yaratıyor ve işçilerimizin alın teriyle katma 

değer üretiyor. Tırsan Ar-Ge merkeziyle 200’ün 

üzerinde patente sahip. Hiç olmayan bir şeyi ti-

caret alanına sokuyorlar. Birilerini tekrar etmi-

yorlar ve bilinmeyen bir şeyi ortaya koyuyorlar 

ve bunu ticari anlamda pazarlanabilir bir değer 

haline getiriyorlar” dedi.
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FORD ticari araç ailesinin en yeni üyele-

ri Transit Courier, Transit Custom Van, 

Transit Van, Transit Connect, Tran-

sit Kamyonet, Ranger, Tourneo Couri-

er, Transit Minibüs, Tourneo Custom ve 

Tourneo Connect modellerinin sahneye 

çıktığı lansmana Ford Otosan Pazarlama, 

Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yar-

dımcısı Özgür Yücetürk ev sahipliği yaptı. 

Yücetürk: “Ford’un en büyük 

ticari araç üretim merkeziyiz”

Ford olarak müşterilerinin talep ettiği 

esneklik, yenilik, sağlamlık ve verim-

lilik konularında hızlı ve güvenirli bir 

şekilde teknoloji geliştirerek hem Tür-

kiye hem de Avrupa pazarında büyük 

başarılara imza attıklarını kaydeden 

Yücetürk, şunları söyledi: “Ford Otosan 

olarak, 50 yılı aşkın süredir ürettiğimiz 

Transit ve sonrasında gelişen, büyüyen 

ticari araç ürün portföyümüzle Türki-

ye ve Avrupa pazarlarındaki ticari araç 

liderliğimizi kesintisiz bir şekilde sür-

dürüyoruz. Geçen yıl, hafif ve orta ticari 

araç pazarında satışlarımızı 71 bin 214 

Ford’un dünyadaki ticari araç üssü olan Ford Otosan, ticari araç ailesinin yeni üyelerini, 
özel bir lansmanda bir araya getirdi. Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel 
Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en çok tercih edilen ticari 
araç markası olduklarını ve bunu koruduklarını söyledi. 
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FORD   HAFIF   TICARI   AILESI
YENILENEN   ÜYELERINI   TANITTI 
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adede ve pazar payımızı yüzde 30,5’e 

yükselterek, Türkiye ticari araç paza-

rındaki liderliğimizi bir kez daha pe-

kiştirdik. Avrupa pazarında ise Ford, 

son 2 yıldır devam ettirdiği pazar li-

derliğinin yanı sıra, son 25 yılın en iyi 

Ocak ayı satış başarısını da yakalayarak 

Avrupa’nın en çok tercih edilen ticari 

araç markası oldu.” 

Transit Courier: “Sınıfının En Çok Sa-

tan Ticari Aracı” unvanını 2107 yılın-

da da yüzde 37 pazar payı ile korudu. 

Düşük yakıt tüketimi ile işletme ma-

liyetlerine destek olurken, sınıfının li-

deri olan 2,6 m3’lük yükleme hacmi, 

2.6m’lik yükleme uzunluğu ve 650 

kg’ın üzerinde maksimum yükleme 

kapasitesi ile müşterilerin günlük iş 

hayatında kolaylık sağlıyor. Yenilenen 

ön tampon ve ızgarası ile daha dina-

mik bir görünüme kavuşan Transit 

Courier, 6 ileri hızlı şanzımanı ile ge-

liştirilmiş sürüş konforu ve yakıt eko-

nomisi sunuyor. 

Transit Van ve Transit Custom Van: 

Sınıfının En Çok Satanları 

2017 yılında elde ettiği yüzde 52 pazar 

payı ile “Sınıfının En Çok Satan Aracı” 

unvanını devam ettirdi. Transit Cus-

tom Van, 105Ps ten 170Ps’e varan güç 

ve 360Nm den 405Nm’ye varan tork de-

ğerleriyle güçlü ve ekonomik motor se-

çenekleri sunuyor. Transit Custom Van, 

2 litre 170Ps 405Nm’lik değerlere sahip 

yeni nesil çevreci Ecoblue motoru ile ise 

bir önceki nesil motora göre yüzde 13’e 

varan yakıt avantajı sağlıyor. 6 m3’ten 

8.3 m3’e varan yükleme hacmi, 3.3 m’lik 

yükleme uzunluğu ve 3.400 kg’a varan 

maksimum yüklü ağırlığı olan Transit 

Custom Van, Sync 3 teknolojisi ile mobil 

ofis konforu sağlıyor. 

“Sınıfının En Çok Satan Aracı” unvanını 

2017 yılında da korudu Transit Van yüz-

de 45 pazar payı elde etti. 2 litre 130Ps-

170Ps arasında 385Nm-405Nm’lik de-

ğerlere sahip yeni nesil çevreci Ecoblue 

motoru ile bir önceki nesil motora göre 

yüzde 13’e varan yakıt avantajı sunarken 

otomatik vites seçeneği ile sürüş konfo-

runu artırıyor. Farklı yük tipleri ve ihti-

yaçlara göre Önden çekiş ve Arkadan itiş 

seçenekleri ile 9,5m3 ten 15,1m3 e varan 

yükleme hacmi ve 4.2 m’ye varan yük-

leme derinliği sunan Transit Van, önden 

çeker aracı ile 1 m3 daha fazla yükleme 

hacmi ve yakıt tasarrufu avantajı sağlı-

yor. Bu özellikler aracın azami yük ağır-

lığını 3500 kilogramdan 4700 kilograma 

kadar çıkarıyor. 

Transit Connect: Yenilenen yüzü, ön 

tampon ve ızgarası ile dinamik bir gö-

rünüme kavuşan ve tasarımı ile sınıfın-

da öne çıkan Transit Connect, 1,5 litre 

100Ps ve çevre dostu Euro 6 emisyon 

seviyesine sahip. Akıllı Cihaz İstasyonu 

akıllı telefonların şarj ederken aynı za-

manda navigasyon cihazı olarak da kul-

lanılabiliyor. 

Transit Kamyonet: “Sınıfının En Çok 

Satan Aracı” unvanını, 2017 yılında elde 

ettiği  yüzde 75 pazar payı ile koruyor. 

Yeni 2.0 litre TDCi motoru ile daha yük-

sek performans ve düşük yakıt tüketi-

mini birleştirirken maliyetleri düşür-

mek için garanti süresini 3 yıl sınırsız 

kilometre olarak genişletiyor. 130 PS/385 

Nm ve 170 PS/405 Nm iki farklı güç seçe-

nekleri ihtiyaca göre seçim yapılabilme-

sini olanaklı kılıyor. 

Tourneo Courier: 2014 yılının Mayıs 

ayında satışa sunulduğundan bu yana 

“Sınıfının En Çok Satan Aracı” unvanı-

na sahip. 2017 yılında satılan 2 araçtan 

biri olan Tourneo Courier, Sınıfının en 

düşük yakıt tüketimini (3,7L/100km - 

start/stop ve 100km hız sınırlandırıcı ile) 

sağlayan Tourneo Courier, 6 ileri hızlı 

şanzımanı ile geliştirilmiş sürüş kon-

foru sağlıyor. 6 inch dokunmatik ekran 

ve Türkçe sesli komut sistemine sahip 

Sync3 teknolojisi ile yenilikçi teknolojiler 

sunan Tourneo Courier, 3 yıl sınırsız ki-

lometre garantisi sunarak segmentinde 

ilk ve tek araç olarak öne çıkıyor. 

Transit Minibüs: Yolcu kapasitesi 

10+1’den 19+1’e varan seçeneklerle geniş 

bir ürün yelpazesi sunan Transit Mini-

büs, standart olarak sunulan yüksekliği 

ayarlanabilir 3 noktalı emniyet kemerleri 

ile her yaştaki yolcular güvenli seyahat 

sağlayarak segmentinde fark yaratı-

yor. Sync teknolojisi ve Sürücü Destek 

teknolojileri ile daha konforlu ve en üst 

düzeyde güvenli yolculuğu garanti eden 

Transit Minibüs de segmentinde ilk ve 

tek olarak 3 yıl sınırsız kilometre garan-

tisi veriyor.

Tourneo Custom: 2012 yılının Mayıs 

ayında satışa sunulduğundan beri ba-

şarılı performansını devam ettiren To-

urneo Custom, 2017 yılında kendi pa-

zarında yüzde 16,5’lık pay elde etti. 

Otomatik vitesi, Arka Havalı Süspansi-

yonu ile daha konforlu hale gelen Tour-

neo Custom, 2 litre 170Ps 405Nm’lik de-

ğerlere sahip yeni nesil çevreci Ecoblue 

motoru ile bir önceki nesil motora göre 

yüzde 13’e varan yakıt avantajı sağlıyor. 

Yolcular, Sync3 teknolojisi ve arka yolcu 

kabininde 6 adet olmak üzere toplam 8 

adet USB şarj noktası ile hayata daima 

bağlı kalıyor. 

Tourneo Connect: 1.5L 120Ps ve çevre 

dostu Euro 6 emisyon seviyesine sahip 

motorla sunulan Tourneo Connect, Akıl-

lı Hız Sınırlandırıcı, 8 ileri hızlı otoma-

tik şanzımanı ve segmentinde tek olan 

anahtarsız giriş sistemi ile güvenlik ve 

konfor sağlıyor. 

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası 
Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk



Iveco Türkiye,  yeni Stralis X-WAY,  Daily Euro 6 ve “2018 Yılının Ticari Aracı” seçilen Daily Blue Power’ı tanıttı. 
Yeni nesil Daily Hi-Matic Euro 6 ise 210 BG ve 470 Nm’ye varan çok geniş bir motor gamı ile ve yeni akılllı 
EcoSwitch PRO sistemi ile daha düşük bir yakıt tüketimi sunuyor.
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IVECO    YENI    STRALIS    X-WAY    VE 
DAILY    BLUE    POWER    TÜRKIYE’DE 

IVECO Türkiye, yeni hafif inşaat kamyo-

nu ailesi Stralis X-WAY’i, sınıfında 8 ile-

ri otomatik vitese sahip ilk sıkıştırılmış 

doğal gazlı araç olan Daily Hi-Matic Na-

tural Power’ı ve tamamen elektrikle ça-

lışan Daily Electric‘i de içeren Daily Blue 

Power serisinin 2020 yılındaki yayım öl-

çütlerini şimdiden karşılayan dizel mo-

torlu Daily Euro 6 RDE 2020 Ready mo-

delini ve Ocak 2018 itibariyle Türkiye’de 

de hafif ticari taşıtlar için yürürlüğe gi-

ren Euro 6 ölçütünü karşılayan 3.5 ton-

luk Daily Euro 6 serisini tanıttı.

Toplantıya Iveco Araç Genel Müdürü Ro-

berto Camatta, Genel Müdür Yardımcısı 

Tansu Giz, Orta ve Ağır Araçlardan So-

rumlu Müdür Tarkan Özyönüm ve Iveco 

Daily Ürün Müdürü Süha Yılmaz katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Iveco 

Genel Müdürü Roberto Camatta yaptı-

ğı konuşmada; “Bugün sizlere iki yeni 

aracımızı tanıtıyor olmaktan mutlu-

luk duyuyorum. Stralis X-WAY şehir içi 

ve bölgesel inşaat, hafriyat lojistiği için 

müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanmış 

ve bunu yaparken de ekonomiden ödün 

vermeden daha iyi bir TSO’ya (Toplam 

Sahip Olma Maliyeti) sahip olan bir ürün. 

Bugün aynı zamanda sizlere Daily Euro 6 

ailesini de tanıtıyoruz. Bu ailenin en yeni 

üyesi SCR teknolojisi ile 2020 ötesinin 

emisyon normlarını şimdiden sağlayan 

Daily Blue Power. Daily Blue Power ailesi 

uluslararası jüri (IVOTY) tarafından 2018 

Yılının Ticari Aracı olarak seçildi. Bu da 

Iveco’nun yenilikçilik ve çevreci tekno-

loji anlamında geldiği noktayı gösteriyor 

olması açısından önemli” dedi. 

Yeni Stralis X-WAY’in 

boş ağırlığı 8 bin 845 kilogram 

UTAC (United Test and Assembly Center) 

tarafından yapılan bağımsız testlerde 9 

litrelik, 400 beygir güce sahip motoru ve 

8x4’lük şasisiyle yeni Stralis X-WAY’in 

boş ağırlığı 8 bin 845 kilogram olarak öl-

çüldü. 8 bin 845 kilogramlık boş ağırlığı 

ile özellikle beton mikseri gibi müşteri 

kârının yükleme kapasitesine bağlı ol-

duğu alanlarda avantaj sağlıyor. 

Stralis XP’de kullanılan ve yakıt tüketi-

mini yüzde 11.2 oranında azalttığı TÜV-

SÜD tarafından da onaylanan teknoloji-

ler Yeni Stralis X-WAY’de de bulunuyor. 

Hi-Tronix otomatik vitesi ve HI-MUX 

elektrik, elektronik düzeni ile yakıt ta-

sarrufu sağlıyor. Ayrıca teknoloji harika-

sı HI-CRUISE sistemi eco-roll, öngörücü 

vites değişimi ve öngörücü seyir kontro-

lü gibi sürüşe yardımcı özellikler araçta 

yer alıyor. Öte yandan “Akıllı Yardım-

cılar” da yakıt tüketimini her türlü ko-

şulda minimize ediyor. Patentli Hi-SCR 

egzoz işleme sistemi, nitro oksit oranla-

rında yüzde 97’lik azalma ile yeni Stralis 

X-WAY, aktif rejenerasyona ihtiyaç duy-

mayarak bakım masraflarını düşürürken 

aracın yolda olduğu süreyi artırıyor.
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Yeni Stralis X-WAY, modüler yaklaşımı 

ekstreme taşıyarak hafif damperliden be-

ton mikserine her göreve uygun eklentiler 

sunuyor. Her müşterinin ihtiyacına göre 

üç farklı opsiyonu bulunuyor: On road set 

up özellikleri Stralis’in tüm on-road ka-

rakteristiklerini barındırıyor. 

Ödüllü Daily Blue Power

Yeni Daily Euro 6 ve Daily Blue Power ile 

ilgili bilgi veren Iveco Hafif Araç Ürün 

Müdürü Süha Yılmaz, “Daily Euro 5 in 

geçtiğimiz yıllarda yapılan tanıtımından 

sonra Iveco Yeni Daily Euro 6 ile çıtayı 

daha da yükseltiyor. Yeni Daily Euro 6 

bilinen güçlü şasisi, dayanıklılık ve çok 

yönlülük gibi özelliklerine ilaveten Top-

lam Sahip Olma Maliyetini azaltarak, 

performans, konfor ve infomatik anla-

mında yeni özellikler ilave ediyor ve kul-

lanıcı için mükemmel bir iş ortağı oldu-

ğunu kanıtlıyor” diye konuştu. 

Yeni Daily Euro 6 ürün gamı 2.3 ve 3.0 

litre olmak üzere iki farklı motora ve 

güçleri 120 BG den 210 BG ye değişen, 

torku 470 Nmye varan geniş bir motor 

gamına sahip. Iveco’nun SCR sistemine 

sahip F1C 3.0 litre motoru sabit olarak 20 

bin saat ve yollarda 1,5 milyon kilomet-

re test edildi. Yeni enjektörler ateşlemeyi 

optimize ederek partiküllerin daha da 

azalmasını sağlıyor. 

Yeni 2.3-litre Iveco F1A motoru ise sa-

bit olarak 35 bin saat ve yol koşulların-

da 1,3 milyon kilometre test edilerek yağ 

karterine kadar yenilendi. Daha güncel 

malzemeler kullanılarak motorun ağır-

lığı yüzde 6 azaltıldı. Motor içindeki 

sürtünmeyi azaltarak, MULTIJET II en-

jeksiyon sistemini ve soğutma sistemi-

ni iyileştirerek, yeni bir yağ pompası ile 

yakıt tüketimi (NEDC çevrimi ile) yüzde 

8 azaltıldı.

Üstyapıcılara Uygun Yeni Platform

Daily, 3,5 tondan 7,2 tona varan azami 

yüklü ağırlık seçenekleri ve 10 metreküp-

ten 19,6 metreküpe varan yük kapasite-

siyle sınıfındaki en geniş ürün yelpazesi-

ne sahip, çok yönlülüğü yüksek bir araç. 

Ek olarak “C” şeklindeki kamyon şasi 

yapısı ve özel çelik çapraz elemanlar; 

kamp aracı, ambulans, çekici, çöp kam-

yonu gibi çok farklı görevler için üst ya-

pıcılara uygun bir platform sunuyor. Bu 

sıra dışı çok yönlülük, yeni 5,100 mili-

metrelik dingil mesafesine sahip, şasi 

kabin versiyonlarda gövde uzunluğunun 

artmasına olanak sağladı ve üstyapıcılar 

için daha da fazla fırsat sunan 7 tonluk 

modelle daha da genişledi.

Daily Blue Power İle Yeni Dönemin 

Emisyonlarına Şimdiden Ulaşıldı

Mavi panjuru, konsolu ve vites koluyla 

dikkatleri çeken Yeni Daily Blue Power, 

geleceğe gönderme yaparken üç teknoloji 

arasında seçim imkanı sunuyor; en geliş-

miş dizel çözümü, doğal gaz ve elektrik. 

Daily Euro 6 RDE Ready, pazardaki en 

gelişmiş dizel teknolojisini barındırıyor 

ve 2020’deki Gerçek Sürüş Emisyonu 

düzenlemeleri için hazır olan ilk hafif 

ticari araç. Aracın uygunluğu Hollanda 

Uygulamalı Bilimsel Araştırma Organi-

zasyonu (TNO) tarafından da doğrulandı. 

Son derece düşük yakıt tüketimi sunan 

araç, toplam sahiplik maliyeti konusun-

da da müşterilere avantaj sağlıyor. Stan-

dart olan Start & Stop sistemi ve Mic-

helin eko-lastiklerle kentsel görevlerde 

şu anki modele oranla yüzde 7’ye varan 

yakıt tasarrufu elde edildi.

“2018 Yılı Hafif Ticari Aracı” seçilen Daily Blue Power için IVOTY Türkiye Temsilcisi 

Akın Öcal (solda) ödülü Iveco Araç Genel Müdürü Roberto Camatta’ya takdim etti.



TÜRKIYE’DE kurduğu tesisiyle üretime başlayan Schmitz Cargobull, Berlin’de 

bir basın konferansı düzenledi. Markanın hafif ticari araçlar için kasa üretimi 

yaptığı tesislerde gerçekleşen toplantıya Schmitz Cargobull CEO’su Andreas 

Schmitz ve şirketin diğer üst düzey yöneticileri ev sahipliği yaptı. 

Hafif ticari araçlara yönelik kapalı kasa üretimiyle Schmitz’in dağıtım sek-

törüne yönelik ürünleri de sunmaya başladığını söyleyen Andreas Schmitz, 

2017/2018 finansal yılında 61 bin adet treyler üretimiyle birlikte 2,2 milyar 

Euro ciroya ulaştıklarını kaydetti. Özellikle Kuzey ve Doğu Avrupa’daki bü-

yümenin önemine değinen Schmitz özellikle Litvanya ve Rusya’daki artışa 

dikkat çekerek bu ülkelerin toplam satışın yüzde 15’ini karşıladığını söyledi. 

Konuşmasında Türkiye’de açılan ve yıllık 3 bin 400 treyler üretme kapasite-

sine sahip olan tesisten bahseden Schmitz, müşterilerine her geçen gün daha 

da akıllı ürünler sunduklarını IAA Fuarının temasını ise Smart Trailer World 

(Akıllı Treyler Dünyası) olarak belirlediklerini kaydetti. 

Özellikle ağırlıkla ilgili önemli gelişimlere imza attıklarını ancak bunu ya-

parken dayanıklılıktan ödün vermediklerini söyleyen Andreas Schmitz, “Yol 

koşulları çok farklı. En zor güzergahlarda bile 10 yıl garanti veriyoruz. Bunu 

yaparken yeni pazar trendleri olan son kilometre 

lojistiği, çok hızlı gelişen dijitalleşme, akıllı araç-

lar, akıllı servisler, akıllı fabrika ve akıllı süreçler 

geliştirerek müşterilerimize katkıda bulunaca-

ğız” dedi.

Daha sonra söz alan Schmitz Cargobull CSO’su  

Boris Billich ise satışlar hakkında bilgi vere-

rek satışların Avrupa’da iyi gittiğine işaret etti 

ve taşımacılığın üzerinde maliyet ve yönetim-

lerden gelen baskıların devam ettiğini söyledi. 
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Schmitz Cargobull V.KO Van 

2017 yılında taşıma araçlarında yeni kategorilere açılma stratejini tamamla-

yan Schmitz’in son kilometre lojistiği olarak (Last mile logistics) adlandırılan 

dağıtım sürecine yönelik ürünler üretmesi hedeflenmişti. Schmitz Cargobull 

V.KO ismiyle kapalı kasa üretimine geçen marka Berlin’de kurduğu üretim 

hattıyla yıllık 7 bin 500 hafif ticari araç kasası üretebilecek. 

Schmitz’in ürün yelpazesinin genişlemesinde önemli bir yere sahip olan 

V.KO Van kutu gövdesi, bir dizi standart boyutta sunuluyor. Üstyapıcılar-

dan ticari araç OEM’lerine kadar farklı müştelerilere kit olarak gönderilen 

ve uzman teknisyenler tarafından birkaç saat gibi kısa bir sürede monte 

ediliyor. 

S.KO COOL Frigorifik Semi Treyler

Schmitz Cargobull bu yılki IAA Ticari Araçlar Fuarı‘nda S.KO COOL Treylerini 

yeni bir formatta sergileyecek. Nakliye çözümleri üzerine geliştirilmiş yeni 

frigorifik kasa yapısı, S.CU adıyla bilinen yeni nesil soğutucu ünite ve trey-

ler ile soğutucu üniteyi uzaktan takip etmeye yarayan Telematics sistemi ile 

birlikte nakliye şirketlerine soğuk zincir taşımacılığı için komple bir pakete 

sunulacak. 

Avrupa’nın büyük lojistik şirketleri olan müşte-

rilerinin kendilerinden araçtan ziyade çözümler 

talep ettiklerini kaydeden Billich, “Finans, yedek 

parça gibi satışa destek ürünler ve güçlü satış 

sonrası hizmetler ve gelişen daha kısa taşıma 

güzergahları için uygun ürünler talep ediliyor. 

İkinci el araçların tamir ve satışı da artan müşteri 

talepleri arasında” dedi. 

Basın toplantısında konuşan Schmitz Cargobull 

AR-GE’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ro-

land Klement de bir konuşma yaparak taşıma-

cılığın artan maliyetlerinin, elektrikleşme gibi 

sorunlara yaklaşımlarının akıllı çözümlerle ola-

cağını açıkladı.  

Araç üzerindeki yeni data modülüyle araca ait ve-

rilerin mobil cihazlarda ve müşteri portalından da 

takip edilebileceğini söyleyen Klement, ayrıca gele-

neksel ürünlerde yapılan yeniliklerden de bahsetti. 

Eylül ayında düzenlenecek IAA ticari Araç Fuarı öncesi yeni ürün ve 
teknolojilerini Berlin’de düzenlediği bir toplantıyla tanıtan Schmitz 
Cargobull, fuar teması olarak akıllı treyler dünyasını kullanacak.

ÖNCESI    YENILIKLERINI    TANITTI
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Yeni nesil SKO COOL’da  yarı römorkun ön kısmı komple yeniden tasarlandı. 

Ön duvarın korumalı bölgesi, çekici bağlantısı sırasında oluşabilecek muh-

temel hasarları önlemek için daha da yukarıya çekildi. Ayrıca, ön duvarın 

yalıtım kapasitesi, çeşitli detay optimizasyonları ile daha da arttırıldı. Son 

olarak yeni nesil yan korumalar ise, bir jenerasyon değişikliğinin en önemli 

işaretçisi oldu.

Yeni Nesil Schmitz Cargobull S.CU Soğutucu Ünite

Schmitz Cargobull, kendi markası olan soğutucu ünitesini daha da geliştirdi 

ve modern bir common-rail dizel motorla donattı. Sürekli yüksek soğutma 

kapasitesi ve hassas sıcaklık kontrolü ile yeni nesil soğutucu ünitesi yüzde 

10’a kadar daha az yakıt tüketiyor. Tüm Schmitz Cargobull soğutucu ünitele-

ri, Ocak 2019’da yürürlüğe giren ‚‘‘Stage 5‘‘ emisyon standardına uygun ola-

rak üretiliyor. Yeni soğutma ünitesinin ve geliştirilmiş hava sirkülasyonunun 

optimum tasarımı sayesinde, kullanıcılar frigorifik kasanın içersinde daha 

homojen bir ısı dağılımına ulaşıyor. 

Okuması daha kolay hale getirilmiş daha büyük göstergeli kontrol pa-

neli sayesinde S.CU soğutucu ünitenin kullanıcı dostu olma fonksiyonu 

artırıldı. Ekrana alternatif olarak, S.CU soğutma ünitesinin ve telematik 

sisteminin tüm fonksiyonları bir akıllı telefon üzerinden de kontrol edi-

lebiliyor.

Perdeli Yarı Römork SCS - Power Curtain

Schmitz Cargobull’un POWER CURTAIN S.CS perdeli aracında yan çıtalar ol-

masa bile, DIN EN 12642 Code  XL sertifikalı üstyapı mukavemeti ilave ke-

merleri ve brandaya entegre çelik tel ile elde ediliyor. Kemerli sistemin en 

büyük avantajı: Yük güvenliğini sağlamak için zaman alıcı bir işlem olmak-

sızın daha hızlı yükleme ve boşaltma imkanı sağlamasıdır. Bu, sürücünün 
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çalışmalarına daha hızlı devam etmesini ve taşıma işlemini daha da optimize 

etmesini sağlarken branda dokusuyla da hırsızlıklara karşı koruma sağlıyor. 

S.CS MEGA Perdeli Yarı Römork - 300 kg Daha Hafif  

Yeni geliştirilmiş soğuk bükme şasi ve ağırlığı optimize edilmiş tasarımı sa-

yesinde S.CS MEGA  sağlamlığını korurken  300 kg daha hafif hale getirilerek 

6.290 kg boş ağırlığa ulaşmış. 

S.CS UNIVERSAL Perdeli Yarı Römork - 6 Tondan Az Boş Ağırlık

Kayar Perdeli S.CS UNIVERSAL artık daha hafifletilmiş olarak kendini göste-

riyor. Schmitz Cargobull’un çok yönlü aracı 6 tonun altında boş ağırlığa sahip 

ve DIN EN 12642 Code  XL sertifikasına sahip ve ayrıca yeni bir tasarımda 

sunulan yeni yan korkuluklar ile donatılmış.

S.KI Termal Damperli Römork

Schmitz Cargobull, yuvarlatılmış çelik gövde için geliştirilmiş ısı yalıtımı 

sunuyor. Özellikle asfalt taşımalarında kullanılan ve yük kaybını en aza in-

dirmek için, S.KI SR yuvarlak çelik damper gövdesinin ısı yalıtımı 2018 yılı 

için yeniden optimize edilmiş. Yenilikçi yalıtım malzemesi, sayesinde toplam 

ağırlık 310 kg. düşürülmüş. Yuvarlatılmış çelik gövdenin yanı sıra, alümin-

yum kutu gövdesi de tam yalıtım ile mevcuttur. Bu ağırlık optimizasyonlu 

taşıma çözümü, aynı zamanda, sadece 5,1 t’lik boş ağırlığı sayesinde yüksek 

bir yük kapasitesi sağlarken, gerekli yalıtım standartlarına da uygun. 

Alüminyum Gövdeli S.KI VOLUME Damper Treyler

S.KI VOLUME AK yarı römork damperli semi treyler, 160 mm daha alçak ol-

masına rağmen, aynı gövde hacmine ve 150 kg’a kadar azaltılmış boş ağırlığa 

sahiptir. Damperli treyler ayrıca Eylül 2018’den itibaren Schmitz Cargobull 

aksı ile de satışa sunulacaktır.
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BU etkinliklerden biri olan ve markanın Türkiye Başkanı Sebastien Delepine’in ev 

sahipliğinde düzenlenen gala gecesi öncesi, Renault Trucks Kıdemli Başkan Yar-

dımcısı Olivier De Saint Meleuc ve Renault Trucks  Türkiye Satış Direktörü Ömer 

Bursalığıoğlu’nun katıldığı  bir basın toplantısı düzenlendi.  

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine 20 yıl içinde 25 bin kamyo-

nun Türkiye yollarına çıktığını belirterek şunları söyledi: “Her gün 20 bin araç 

oyla çıkarken, sürücüler, firma sahipleri ve çalışanları Renault Turcks’ın sağ-

lamlığına güvenliğine dayanarak yola çıkıyorlar. Sadece müşterilerimizin işleri-

ne uygun kaliteli araçlar getirmenin yanı sıra  özellikle bayi yapısına ve onların 

eğitmen yatırım yaptık. Diğer önemli adımımız da perakende satışlara yönelik 

izlerimizi artırmak yönünde oldu. 1 yıl içinde 5 yeni 

bayi noktasını devreye soktuk. 17 noktada tam te-

şekküllü noktada hizmet veriyor duruma geldik. Bu 

yapıyla Türkiye’nin tamamını kapsama altına ala-

biliyoruz.”

Türkiye’nin önemli bir inşaat pazarı  olduğunu kay-

deden Delepine, K gamı araçlarını piyasaya sunduk-

larını  ve araçların yoğun ilgi gördüğünü söyleyerek 

Türkiye’deki 20’nci yılını kutlayan Renault Trucks, bu çerçevede 
farklı etkinlerle müşterileriyle bir araya geldi. Renault Trucks 
Dünya Başkanı Bruno Blin’in de katıldığı etkinlerde gelecek için 
markanın hedefleri yükseltildi. 
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yol tipi araçlarda da çeşitlemeye giderek 11 litre ve 13 litre T gamı araçlarını da 

yelpazelerine eklediklerini açıkladı. 

Türkiye ağır ticari araç pazarının son 2 yıldır zor olduğunu ve 30 bin adetlik paza-

rın 18 bin adetlere kadar indiğini belirten Delepine konuşmasına şöyle devam etti: 

“Bu kadar zorlu Pazar koşulları içinde, rekabetin zor olduğu pazarda özellikle 

çekici segmentinde pazar payımızı yüzde 8,5 noktasına çıkardık. Bizim bundan 

önce de iddialı hedeflerimiz oldu. Hala iddialı hedeflerimiz var. Nihai hedefimiz 

ağır vasıta pazarında yüzde 10 paya ulaşmak. Çekici segmentinde payımızı yük-

selterek ilerliyoruz. Bu alanda bu hedefe ulaşmamız zor olmayacak.”

Meleuc: “Türkiye bizim için stratejik ülke” 

Toplantıya katılan Renault Trucks Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier De Saint 

Meleuc konuşmasına Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyetle başladı. 

Meleuc, “Bayilerimize distribütörlerimize iş ortaklarımız diyoruz. Türkiye’deki 

iş ortaklarımızdan yatırım hevesinin çok olduğunu görüyorum. Hem uluslararası 

organizasyonumuz hem bayi açılımız hem de Türkiye’de 20. yılımızı kutlamak-

tan mutluluk duyuyoruz” dedi. 

Hem bayi açılışı hem uluslar arası organizasyon hem de 20. Yıl kutlamaları nede-

niyle Türkiye’de olmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Meleuc, konuşmasın-

da şunları söyledi: “Bu organizasyonu Türkiye’de yapıyoruz çünkü Türkiye çok 

büyük bir ülke, önemli bir pazar ve konumu itibarıyla da uzun yol taşımacılığının 

kalbi olan bir ülke. Türkiye’de önemli bir tarihçemiz var ve Türkiye’deki müşte-

rilerimizi bizimle çalıştıkları için memnun etmemiz gerekiyor. Renault Trucks’ın 

Türkiye’deki tarihinden ve konumu itibariyle Türkiye’yi en stratejik pazarlardan 

biri olarak belirledik. Şu anda Türkiye pazarı en iyi noktasında değil. Pazarın bü-

yüdüğü zamanlarda yatırım yapmak kolay çünkü herkesin iştahını kabartıyor. 

Pazarın küçüldüğü işlerin zorlaştığı dönemde yatırım yapabilmek daha zor. Se-

bastien Delepine ile beraber Türkiye ekibimizin 2 yılda yaptıkları şeyler bu atılım 

hamlesini gösteriyor.”

Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, 20’nci yıl 

kutlamaları nedeniyle Türkiye’ye ziyarette bulun-

du. Renault Trucks’ın Hadımköy’deki yeni servisinin 

açılışına katılan Bruno Blin, Türkiye’de ticari araçlar 

sektöründe güçlü bir oyuncu olmaktan gurur duy-

duklarını dile getirdi. 

Türkiye’de uzun yol çekicilerinden, inşaat ve dağıtım 

kamyonlarına kadar geniş bir ürün ve hizmet yelpa-

zesi sunan Renault Trucks, Türkiye’deki 20’nci yılında 

yetkili bayisi Koçaslanlar Otomotiv ile İstanbul Ha-

dımköy’deki yeni hizmet noktasının açılışını gerçek-

leştirdi. Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin ve 

Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier De Sait Meleuc’un 

katıldığı açılışa Renault Trucks Türkiye Başkanı Se-

bastien Delepine ve Koçaslanlar Otomotiv Yönetim 

Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ev sahipliği yaptı. 

Açılış konuşmasında Renault Trucks’ın global strate-

jisinde Türkiye’nin önemine değinen Bruno Blin; “Re-

nault Trucks olarak son üç yılda gerçekleştirdiğimiz 2,5 

milyar Avro’luk ek yatırımımız ile araçlarımızı daha 

da geliştirdik. 2017 yılında Renault Trucks, tüm dün-

yada yüzde 4’lük bir büyüme yaşayarak önemli bir 

başarıya imza attık. Bu başarıyı, Türkiye’de de devam 

ettiriyoruz. Türkiye, 16 ton ve üzeri ağır ticari araçlar 

pazarında Avrupa’da ön sıralarda yer alıyor. Bulundu-

ğu konum itibariyle gelişmiş lojistik sektörü ve inşaat 

alanındaki büyük yatırımlar, Türkiye’yi Avrupa pa-

zarının önemli bir bölgesi yapıyor. Türkiye’de 20’nci 

yılımızı kutluyoruz ve uzun zamandır özenle yürüttü-

ğümüz operasyonumuz sayesinde pazarda en önemli 

oyunculardan biri olarak yer alıyoruz” diye belirtti.

Renault Trucks, 23 - 28 Nisan 

tarihleri arasında İstanbul’da 

uluslararası bir etkinliğe imza 

atarak Long Haul Days organizasyonu düzenledi. Bu etkinlik, Afrika, Orta Doğu, Ce-

zayir, Türkiye ve Şili’de uzun yol segmentinde faaliyet gösteren 500 müşteriyi bir 

araya getirdi. Katılımcılar, etkinlik boyunca çeşitli atölye çalışmalarında bulunma ve 

Formula 1 yarış pistinde Renault Trucks T, C ve K serilerini test etme şansını yakaladı.
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Renault Trucks 
Dünya Başkanı 
Bruno Blin

KOÇASLANLAR    HADIMKÖY    ŞUBESINI 
RENAULT    TRUCKS    DÜNYA    BAŞKANI 

ILE    AÇTI 

RENAULT    TRUCKS    LONG    HAUL    DAYS    
ISTANBUL’DA    DÜZENLENDI



38 YAN SANAYİ

SAF-HOLLAND, treyler bağlantı 
ekipmanları ve özel beşinci teker 
bağlantıları üreticisi V.ORLANDI 
ve treyler aksı ve süspansiyon 
sistemleri üreticisi York Group 
şirketlerini satın aldı. 

SAF-HOLLAND, yaptığı iki şirket alımıyla 

2020 yılı için belirlediği büyüme strateji-

sini uygulamak üzere bir adım daha attı. 

Ticari araç tedarikçisi SAF-HOLLAND, 

İtalyan üretici V.ORLANDI S.p.A şirketi-

nin hisselerinin büyük kısmını devrala-

rak bağlantı sistem ve parçaları için özel 

amaçlı ürün yelpazesini genişletiyor. 

SAF-HOLLAND, eş zamanlı olarak York 

Transport Equipment (Asya) Pte. Ltd. şir-

ketini satın alarak Asya Pasifik bölgesi ve 

Hindistan’da hızla büyüyen taşımacılık 

pazarındaki yerini de sağlamlaştırıyor.

V.ORLANDI şirketinin alımı ile SAF-

HOLLAND, beşinci teker ve bağlantı ekip-

manları konusunda Avrupa pazarında-

ki ikincilik konumunu sağlamlaştırıyor. 

60 çalışanı olan İtalyan şirketi, Kuzey 

İtalya’da bulunan iki fabrikasında çeki-

ciler için treyler bağlantı ekipmanları ve 

özel beşinci teker bağlantıları üretiyor. Bu 

satın alma ile SAF-HOLLAND, endüstri, 

tarım ve maden uygulamalarına yönelik 

treyler ve özel amaçlı ticari araçlar için 

üreteceği bağlantı ve çeki çubuğu bağlan-

tıları ile alanını genişletiyor. V.ORLANDI, 

cirosunun yaklaşık yüzde 20’sini tarım 

araçları için ürettiği bağlantı sistemleri ile 

gerçekleştiriyor. 

SAF-HOLLAND CEO’su Detlef Borghardt 

konuyla ilgili açıklamasında; “Bir yandan beşinci teker pazarındaki stratejik konu-

mumuzu güçlendirmek, treyler ve özel araçlar için bağlantı sistemleri alanındaki 

bilgi birikimimizi geliştirmek için V.ORLANDI’yi kullanırken diğer yandan, Rusya, 

Orta Doğu ve Avustralya gibi önemli bölgesel pazarlardaki konumumuzu güçlen-

diriyoruz. V.ORLANDI, satış sonrası faaliyetlerimizle mükemmel bir şekilde uyum 

sağlayacak güçlü bir yedek parça ve  aksesuar gamına sahip,” dedi. 

Hindistan Pazarında Lider Konum

York Transport Equipment (Asya) Pte. Ltd. şirketinin satın alımıyla SAF-HOLLAND, 

Asya Pasifik bölgesindeki konumunu güçlendirdi. Şirketler grubu, aynı zaman-

da dünya çapında hızla büyüyen taşımacılık pazarlarından biri olan Hindistan’da 

treyler aksı ve süspansiyon sistemleri konusunda pazar liderlerinden biri olmak 

üzere yükseliyor. Tayland, Endonezya ve Vietnam gibi Güneydoğu Asya ülkeleri ve 

Avustralya’da da gelişmekte olan pazarlarda SAF-HOLLAND, York üzerinden kayda 

değer bir konuma sahip olacak. Detlef Borghardt açıklamasında; “Öncelikle şirketi-

mizi, bu ülkelerdeki teknolojik açıdan daha sofistike çözümlere doğru öngörülebilir 

bir değişim için konumlandırıyoruz. Çin’e benzer şekilde, diğer Asya Pasifik pazar-

larında olduğu gibi önümüzdeki yıllarda taşımacılık ve güvenlik düzenlemelerinin 

ardı ardına yapılacağını umuyoruz. SAF-HOLLAND, ürün portföyüyle bu duruma 

hazırlıklı” dedi.

York ve York Grubundaki iştirakleri, Hindistan’daki treyler aksı ve süspansiyon sis-

temleri konusunda önde gelen tedarikçilerden biri. Merkezi Singapur’da bulunan 

Grup, tüm Asya Pasifik bölgesindeki çekici ve treyler için çeşitli parçalar sunuyor. 

York, özellikle ağır hizmet tipi treyler aksları ve mekanik süspansiyonlar alanında 

güçlü bir pazar konumuna sahip. 

SAF-HOLLAND’DAN    TREYLER
EKIPMANLARINDA    IKI    BÜYÜK    SATIN    ALMA
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Tırsan, Renault Trucks’ın düzenlediği uluslararası 
Long Haul Days etkinliğine Kässbohrer marka 
araçlarıyla katılım gösterdi. 

AFRIKA, Orta Doğu, Cezayir, Türkiye ve 

Şili’de uzun yol segmentinde faaliyet gös-

teren 500 firmayı buluşturan etkinlikte, 

Kässbohrer araçları katılımcıların ilgisine 

sunuldu.

Katılımcılar, Kässbohrer Akaryakıt Tanke-

ri, Frigo, Damper ve Tenteli Perdeli araç-

larını inceleme ve Kässbohrer standını zi-

yaret ederek araçlar ile ilgili detaylı bilgi 

alma fırsatı buldular. Ziyaretçiler, etkinlik 

için araç giydirmeleri özel olarak tasarlan-

mış Kässbohrer K. STB 38 Akaryakıt Tan-

keri, K.SRI Frigo, K.SCS ve K.SCS X+ Ten-

teli Perdeli araçlarını pist alanında, K. SKS 

BS Damper aracını ise  off road alanında 

kullanarak sürüş deneyimi yaşadılar. 

Kässbohrer Akaryakıt Tankeri K. STB 38: 

Yüksek kalitede alüminyum malzemeden 

üretilen Kässbohrer akaryakıt tankeri, sı-

nıfının en hafifi olma özelliğini taşıyor. 

STB 38 araçlarının, rakiplere göre sağla-

dığı 500 kg’ye varan hafiflik avantajı sağ-

lıyor. Ayrıca araçta bulunan standart 5 göz 

donanımı ile farklı yakıt türevinde ürün 

taşımaya da olanak sunuyor. STB 38 aracı, 

hafiflik özelliği ile fazla akaryakıt taşıma 

kapasitesine sahip.

Kässbohrer Frigo K.SRI: Kässbohrer Frigo’lar 

sunduğu üstün izolasyon performansı ile 

soğutucu ünitenin daha kısa süre çalışma-

sını sağlayarak hem kullanım ömrünü uzatıyor hem de en yakın rakiplerine göre 

yüzde 10 yakıt tasarrufu sağlıyor. Periyodik olarak yapılan zorunlu ATP testlerinde 

sınır değerine yakın ısı iletim katsayısına sahip araçların, sertifikalarını yenilerken 

sorun yaşama ihtimalleri bulunmadığı ifade ediliyor. 

Kässbohrer Frigo araçları sandviç panel teknolojisi, yüksek basınçlı ve ısıtmalı pres 

makinesi ile gerçekleştiriliyor. Panellerde kullanılan cam elyaf takviyeli polyester 

(CTP); güneşin zararlı ışınlarına ve neme dayanıklı ayrıca ısı yalıtım performansı 

metalik yüzeylerden daha yüksek bir malzemedir. Kässbohrer Frigo gömme deve 

boyunlu şasi tasarımı ile artırılmış iç neti sayesinde daha yüksek hacimde taşıma-

cılık imkanı sunuyor. Her bir yüklemede, yüksek taşıma kapasitesi ile operasyonel 

kolaylık sağlayan araç, aynı zamanda K SRI P serisi ile 10 ton taşıma kapasiteli çift 

kat özelliğine sahip. Kässbohrer Frigo, sahip olduğu soğutucu üniteleri sayesinde 

medikal ürün taşımacılığında da gerekli olan tüm koşulları sağlayan Pharma serti-

fikası ile müşterilerine güvenli taşımacılık imkanı sunuyor.

Kässbohrer Damper K.SKS BS: Kässbohrer yarı römork K.SKS damperli tankerler, yüksek 

dayanıklılık, güvenilirlik ve sağlamlık sunuyor. Araçlar, güçlü performansı ve ideal 

yük taşıma özellikleriyle en ağır yüklerde ve zorlu yol koşullarında kolaylık sağlıyor. 

K.SKS, tek dokunuşla fren sistemi ve eğimli arazilerde sürücüleri uyaran uyarı düzeni 

gibi gelişmiş teknolojileri sayesinde operasyonel güvenliği en üst seviyede sunuyor.

Kässbohrer Tenteli Perdeli K.SCS X Plus: Avrupa’nın en büyük filoları tarafından tercih 

edilen Kässbohrer Perdeli araçları; özel olarak geliştirilen Maxima Plus treyler ile 

etkinlik süresince yoğun ilgi gören araçlar arasında yer aldı.  Çift kademeli sürüş 

yüksekliği sayesinde, hem midilli, hem de yarı - midilli modellerine uygun Maxima 

Plus semi-treyler, farklı iç net yükseklik ve sürüş yüksekliklerinde kullanılabiliyor. 

LONG    HAUL    DAYS’DE    TIRSAN    ETKISI



Frigorifik treylerde 
Avrupa ve Türkiye 
pazarının lideri olan 
Krone, Almanya 
Lübtheen’deki Cool 
Liner fabrikasını özle 
bir geziyle tanıttı. 
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KRONE    COOL    LINER    FABRIKASI 
KAPILARINI    AÇTI 

AVRUPA’NIN en yeni ve en modern ticari araç 

üretim tesisi olarak gösterilen Krone’nin Lübt-

heen’deki fabrikasında tam 900 kişi çalışıyor. 

430 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu bu 

dev tesiste Krone yıllık 9 bin adet frigorifik trey-

ler üretiyor. 

Türk basın mensuplarının Lübtheen’deki fabri-

ka gezisinde bir açıklama yapan Krone Türkiye 

Satış Müdürü Ömürden Özacar, treyler endüst-

rinsin en komplike aracını bu fabrikada ürettik-

lerini kaydetti.  

Bu fabrikaya çok ciddi bir yatırım yapıldığını 

ve gelişen treyler teknolojisiyle bu yatırımların 

devam ettiğini söyleyen Özacar, şu açıklamada 

bulundu: “Burası Avrupa’nın en modern ticari 

araç üretim tesisi olma ünvanını taşıyor. Üreti-

min büyük bir kısmında sizlerin de gördüğü gibi 

Endüstri 4.0 ışığında robotlar çalışıyor. Krone 

olarak Cool Liner’ı en üst düzey teknolojik stan-

dartlarda üretiyoruz. Frigorifik treylerimiz tüm 

gıda ürünlerinin uygun sıcaklıklarda taşınabil-

mesine olanak sağlıyor. Ayrıca, ‘Farma’ serti-

fikasıyla birlikte ürettiğimiz treylerimizle en 

hassas kimyevi maddeler ve ilaçlar güvenli bir 

şekilde taşınabiliyor. Kullanıcı taleplerine göre, 

çift katlı, ara bölmeli ve et kancalı Cool liner 

üretimleri gerçekleştiriyoruz.” 

Krone’nin Cool Liner ile de sektöre öncülük et-

tiğini belirten Özacar, “Kullanıcılarımızın akıllı 

telefonlarından soğutucu ünitelerini kontrol 

edebildikleri, önemli dökümanlarını sakla-

yabildikleri, Krone’nin kapı-koruma özelliği 

sayesinde aracın kapılarının yetkisi olmayan 
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kimse tarafından açılamaması için sürek-

li kontrol edilebilir durumda olması gibi bil-

gilere erişebildikleri bir platform olan Krone 

Telematik platformuyla bütünleşik bir hizmet 

sunduğumuzu düşünüyorum. Avrupa’da nere-

deyse her aracı artık Krone Telematik ile birlik-

te teslim etmekteyiz. Bunun zaman içerisinde 

Türkiye’de de yaygınlaşacağını ve kullanıcı-

larımızın günlük nakliye işlerini daha verimli 

ve güvenli bir şekilde yapabileceklerini tahmin 

ediyorum” dedi. 

Treyler Üretiminde Robot Teknolojisi

Organizasyona ev sahipliği yapan Lübtheen 

Fabrika Müdürü Christian Saßmannshausen 

ve Pazarlama Takım Lideri Henning Jansen 

fabrikada basın mensuplarını ağırladı. Bura-

da basın mensuplarının soruları yanıtlayan 

Saßmannshausen, fabrikanın 10 yıl önce kurul-

duğunu ve sadece frigorifik treyler üretildiğini 

vurguladı. 16 ülkeden toplamda 900 çalışanın 

yer aldığı fabrikada haftada 200 adet üreti-

min yapıldığını belirten Saßmannshausen, iki 

üniversite ile ürün geliştirme konusunda iş-

birliği yaptıklarını ifade ederek, “Rakiplerimiz 

90’lı yılların teknolojisini kullanıyor. Biz fab-

rikamızda robotik üretim ünitelerimizle ve her 

metal parçası kataforezli üretimimizle müşte-

rilerimize sunduğumuz kaliteyi garanti altına 

alıyoruz. Rakiplerimizde duvarlar panel panel 

üretilip, birleştiriliyor. Krone’de ise yekpare 

panel var. Ayrıca panelleri daha güçlendirmek 

adına köpükler arasına çelik kuşaklar da yerleş-

tiriliyor. Bu sayede duvarların mukavemeti ar-

tırılıyor. Özellikle kent içi dağıtım yapan araç-

larda çok sık forklift giriş çıkışının yaşandığı 
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operasyonlarda bu sağlamlığa ihtiyaç oluyor” 

şeklinde konuştu.

Fabrikada yapılan ürün geliştirmeden de bah-

seden Saßmannshausen, telematik sistemlerin 

burada geliştirildiğine dikkat çekti. “Tütün veya 

ilaç gibi malzemeleri taşıyan araçlarda merkez-

den izin verilmedikçe, sürücüler kapıyı açamıyor. 

Diğer üreticiler söz konusunu teknolojiyi dışarı-

dan alıyor ama biz burada kendi bünyemizde bu 

sistemi üretebiliyoruz” diyen Saßmannshausen, 

soğutucu üniteye uzaktan müdahale edebilmeyi 

de ilk kez Krone’nin başardığını ifade etti.

Cool Liner fabrikasından en büyük ihracatın şu 

anda Rusya ve İspanya’ya yapıldığını ifade eden 

Saßmannshausen, artan yüksek talebe karşı çok 

yoğun bir şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi. 

En Yüksek Frigorifik Treyler Türkiye’ye

‘Türkiye’ye yönelik özel ürün yapıyor musunuz’ 

sorusuna Christian Saßmannshausen, şu şekilde 

cevap verdi: “Müşteri taleplerini önemsiyoruz 

ve değerlendiriyoruz. Örneğin Suudi Arabistan’a 

özel ölçülerde üretim yapıyoruz. Türkiye’den 

2.90 mm iç yüksekliğine sahip mega midilli talebi 

oldu. Türkiye pazarı için ilk defa biz ürettirdik. Bu 

modelden 300’e yakın ürünümüz halen yollarda. 

Rakiplerimiz 2.80 mm’yi henüz aşamadılar.”  

Diğer yandan Krone olarak yekpare şasi kul-

landıklarını belirten Saßmannshausen, bunun 

avantajlarını şöyle dile getirdi: “Özellikle yol 

koşulları kötü olan Rusya gibi olan ülkelerde bu 

özellik çok avantaj sağlıyor.  Kazakistan-İspan-

ya arasında çalışan müşterilerimiz bu araçlar-

dan çok memnunlar. Şasi kaynakları robotlar 
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tarafından yapılıyor. Dingillerin pozisyonları 

ve fren testleri de robotlar tarafından yapılıyor. 

Üretimdeki robot sistemi de giderek artıyor.”

Frigorifik treyler talebindeki artışa dikkat çeken 

Saßmannshausen, fazla mesai yaparak teslimat 

tarihlerini erkene almayı hedeflediklerini söyle-

di. Şu anda talebin, arzın önüne geçtiğini vur-

gulayan Saßmannshausen, üretim konusunda 

Türkiye ve Almanya’nın birbirini desteklediğini 

kaydetti.  

Pazarlama Takım Lideri Henning Jansen ise 

IAA’da yeni ürünlerle kullanıcıların karşısına çı-

kacaklarını açıklayarak fuardan önce Ağustos’ta 

basın mensuplarına; hem yeni ürünleri tanıta-

caklarını hem de Werlte fabrikasındaki yeni ya-

tırımları göstereceklerini söyledi. 

Cool Liner Fabrikasından Notlar:

Bütün ürünleri ATP sertifikasına sahip olan Cool 

Liner modellerinin üretildiği Lübtheen fabrikası 

özellikle panel üretimindeki yüksek mühendis-

likle dikkat çekiyor. 2007 yılında faaliyete geçen 

bu fabrikada özellikle izolasyon konusunda uy-

gulanan gelişmiş teknoloji dikkat çekiyor. Fab-

rika çatısındaki güneş panellerinden elde edilen 

enerjinin ise hem fabrikada kullanılırken elekt-

rik şebekesine de aktarıldığı ifade edildi.  Fabri-

kada özellikle kaynakta çalışan robotların Krone 

mühendisleriyle birlikte geliştirildiği ve yakın 

zamanda daha fazla robotun üretime katılacağı 

da konuşulan konular arasında yer aldı. 

Krone Yeni Dağıtım Konseptini 

Hayata Geçiriyor

Ticari Araçlar sektöründeki gelişen ve değişen 

müşteri taleplerine merkezi dağıtım konseptiy-

le cevap vermeyi hedefleyen Krone, Herzlake/

Almanya’da yeni devreye aldığı Lojistik ve Ye-

dek Parça Merkezi’nde operasyonlarına başladı. 

5 buçuk futbol sahası büyüklüğünde, toplam 38 

bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu bu te-

sis için Krone, 8,5 milyon Avro yatırım yaptığını 

açıkladı. 8 bin 400 metrekare kapalı alana sahip 

bu tesiste 17 bin 500 adet euro palet ve 16 bin 

konteyner depolama alanı bulunuyor. Her ay 23 

binden fazla siparişi, bir gün içerisinde hazırla-

yıp sevk etme becerisine sahip bu tesiste sade-

ce 40 çalışan bulunurken, Endüstri 4.0 ışığında 

Krone, işin büyük bölümünü robotların yaptığı 

bir sistem inşa etmiş durumda.

İstanbul, Budapeşte, Lyon, İskandinavya ve Bal-

tık bölgesindeki önemli bölgesel Krone yedek 

parça merkezlerini tedarik eden bu tesisle bir-

likte Krone’nin tüm yedek parça dağıtım ağının 

kontrolü tek merkeze geçmiş oluyor. 



2017 Yılının Ticari Aracı olarak seçi-

len Crafter, markanın Sprinter’la aynı 

platformla üretiminin sonlanmasının 

ardından kurulan yeni fabrikada Volk-

swagen Ticari Araçlar’ın efsane modeli 

Transporter’ın büyük abisi olarak ta-

sarlandı. Geliştirilme aşamasında farklı 

müşteri gruplarıyla doğrudan iletişim 

yönetimin kullanıldığı araç, sektörde 

pek çok teknolojiyi de ilk kez sunarken 

keskin hatlarıyla dikkat çekiyor. 

Yeni Crafter ile Volkswagen Ticari Araç-

lar, büyük panelvanların zorlu reka-

betinde geçmişten gelen haklı ününü 

korumanın da ötesinde çok daha güçlen-

dirmek istiyor. Binek araçlardan gelen 

tecrübesini güçlü Transporter imajıyla 

birlikte ticari araçta konfor ve fonksiyo-

nelliği optimum bir şekilde sunma he-

defini de tutturmuş görünüyor. Geçen 

yola göre satışlarda yüzde 40’lara ulaşan 

artış ve bu yükselme trendinin devam 

etmesi ise bunun en açık göstergesi. 

Yükleme Alanı  

Şu an için Türkiye’de iki farklı donanım 

seviyesine sahip panelvan modeliyle sa-

tılmaya başlanan Yeni Crafter’da test 

aracımız modelin  uzun şasili yüksek ta-

vanlı versiyonu oldu. 

Aerodinamik yapısına rağmen 6 Euro 

paletlik kapasitesi ve 14,4 metreküp-

lük hacmiyle dikkat çeken aracımızın 

kayar kapı 1.311 mm genişliğinde açı-

labiliyor. Arkadan çekiş ve dört çeker 

versiyonlarına rağmen test aracımızın 

önden çekişli olmasının avantajıyla bir 

önceki nesline göre 10 santimetre daha 

alçak yükleme eşiği ile kullanıcılarına 

yükleme kolaylığı sağlıyor. Yeni Craf-

ter, yükleme alanında yük sabitleme ve 

farklı işlere uygun altyapısıyla da dikkat 

çekiyor. 

Motor ve şanzıman olarak sınıfının en 

iyilerinden birisine sahip olan aracımı-

zın kabin içi sahip olduğu bazı şık de-

taylarla birlikte gerçek bir ticari araç 

sadeliğine ve işlevselliğine sahipti. 

Markanın daha küçük ticarisi Trans-

porter ve hatta Caddy ile benzer çizgi-

ler taşıyan kabin içi tasarımda ilk olarak 

siyah-gri iç döşemeler modeli ayrıştırı-

yor ve işlevsel servotronik direksiyonu-

muz hem fonksiyonelliği hem de sürüş 

sırasında sağladığı kolaylıkla Crafter 

aracın en cazip noktalarından biri olu-

yor. 13 litrelik büyük torpido gözünün 

yanı sıra çok sayıda işlevsel saklama 

alanına yer veren test aracımızdaki rad-

yo sistemi bluetooth özelliğinin yanı 

sıra USB ve Aux bağlantılarını sunuyor. 

Kabindeki konforlu araç koltuklarıyla 

birlikte uygun sürüş pozisyonu ve gö-

rüş açısıyla dikkat çeken test aracımızda 

klimanın olmaması ise bütünlüğü bozan 

faktör oldu.  

Yeni Crafter’da kullanılan Aktif Şerit 

Takip Asistanı, pek çok binek aracı bile 

kıskandıracak hassaslıkla sürücünün 

bulunduğu şeritten farkında olmadan 

ayrıldığını tespit ettiğinde direksiyonu 

sertleştirerek ve hatta aracı şeride geri 

getirerek farkını gösteriyor. 

Test aracımız diğer yüksek güvenlik 

Volkswagen Ticari Araç’ın Polonya’da kurduğu fabrikasıyla yeni neslinin üretimine başladığı Crafter, 
Türkiye pazarına girdi. Pazar payı artan büyük van segmentinin önemli oyuncularından olan ve Türk 
kullanıcıların ilgi gösterdiği modellerden Yeni Crafter’ı test ettik.  

Uzun Şasi Yüksek Tavan Özellikleri
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YENI    CRAFTER
ISTANBUL    SOKAKLARINDA

Uzunluk (mm).......................................................... :6.836

Yük Bölme Uzunluğu (mm) ........................... :4.300

Yükleme Seçenekleri: 6 Euro Palet (800x1.200mm)

Dingil Mesafesi (mm) ......................................... :4.490

Tavan Yüksekliği (mm): 2.590

Kapı Açma Genişliği (mm) ...................................:1.311
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standartlarıyla bu alanda zirveyi zor-

luyor. Standart olarak sunulan İkincil 

Çarpışma Önleme Asistanı, kazadan 

hemen sonra bilinç dışı yapılabilecek 

hareketlerin önüne geçerek, aracı dur-

duruyor ve ikinci çarpışmanın olma ih-

timalini ortadan kaldırıyor. Özellikle bu 

büyüklükteki bir araç için Rüzgar Sav-

rulma Asistanı, viyadüklerde, fırtına-

lı havalarda ve yüksek süratlerde, Yeni 

Crafter’ın yola daha sıkı tutunmasını 

sağlıyor. 

Türkiye’de 2.0 litre hacimli turbo dizel 

140 ve 177 PS gücünde iki farklı motor 

seçeneğiyle satışa sunulan Yeni Craf-

ter, sağladığı yakıt tasarrufuyla dik-

kat çekiyor. İki gün boyunca yaklaşık 

500 kilometre test ettiğimiz aracımızla 

sürücü ve 2 yolcuyla 100 kilometrede 

ortalama 8,5 litre  yakıt tükettik. Bu 

değerlere ulaşırken seyahatimizin yak-

laşık 400 kilometresinin otoyolda 100 

kilometresinin de şehir içinde geçti-

ğini hatırlatarak 8 ileri otomatik vite-

se sahip aracımızın sınıfının en güçlü 

modellerinden bir olduğunu da ifade 

edelim.

Bu araca özel olarak geliştirilen 2.0 lit-

relik motor SCR katalitik konvertör-

lü olarak sorunsuz ve uzun ömür vaat 

ederken tork konvertörlü otomatik şan-

zıman bu büyüklükte bir araç için bile 

sarsıntısız geçişleriyle öne çıkıyor. Test 

sürüşü süresince, bu büyüklükteki bir 

aracın kontrolünde motorla kusursuz 

bir uyumla çalışan şanzımanla birlikte 

üzerimizden büyük yükü alan elektro-

nik direksiyon en büyük yardımcımız 

oldu. Sürücünün görüşünü engelleme-

yen dar ön sütunlar, çift bölmeli büyük 

aynalar ticari araç ihtiyaçlarını layıkıyla 

yerine getiriyor. 



Özel kaynak tekniğiyle yüksek yük kapasiteli römorklar ve yarı 
römorklar üreten DAF, zaman içinde gelişerek dünyanın en 
önemli ağır ticari markalarından biri haline geldi. 

46 TİCARİ   ARAÇ

TREYLERDEN    DÜNYA    MARKASINA 
DAF    TRUCKS    90    YAŞINDA

1996’DA Amerikalı PACCAR çatısı altına giren 

DAF, Eindhoven’da düzenlediği 90’ıncı yıl or-

ganizasyonuyla aralarında dergimizin de bulun-

duğu yayınlara geçmişini anlatırken firmanın 

bugüne kadar üretimini gerçekleştirdiği eski ve 

yeni araçlarını test etme imkanı sundu. 

Markanın geçen yıl tanıtımını yaptığı ve yüzde 

7’lik yakıt tasarrufu sağlayan motor, şanzıman 

ve diğer yeniliklerinin de tanıtıldığı organizas-

yonda, markanın dahil olduğu verimlilik ve çev-

reci projeler için üretilmiş özel araçlarını da test 

etme imkanı bulduk. 

Avrupa Ağır Ticari Pazarında 

Büyüme Devam Ediyor 

DAF Trucks Türkiye Genel Müdürü Gregor Van 

Der Mark’ın da katıldığı organizasyonda ilk ola-

rak markanın kuruluşundan itibaren gelişiminin 

anlatılmasından sonra Eindhoven’da bulunan 

DAF Müzesi gezildi. 

Yaptığı sunumda teknoloji gelişimiyle birlikte 

her zaman sürücülerin göz önüne alınarak on-

ların konforuna önem verildiğini ifade eden DAF 

Trucks Satış ve Pazarlama Direktörü Richard 

Zink, geleneğin başarılarında önemli rolü oldu-

ğunu da ifade etti. DAF’ın yakın geçmişte başta 

Motor Test Merkezi ve Yeni Kabin Boya Tesisi 

gibi çok önemli yatırımlar yaptığını kaydeden 

Zink, Avrupa’da son 4-5 yıldır gayri safi milli 

hasılanın düzenli olarak büyüdüğünü ve 16 ton 

üzeri kamyon pazarının 300 bin adeti aştığını ve 

bu eğilimin devam edeceğini söyledi. 2017 yılında 

dünyadan pek çok üreticiye Türkiye’den Temsa 

ve Otokar olmak üzere motor tedariği sağladıkla-

rını açıklayan Zink, 2018 yılında 5 bin adet motor 

satışına ulaşmayı beklediklerini de belirtti. 

Yarı Otonom Taşımacılık: DAF EcoTwin

Bağlantılı ve otonom taşımacılığın önemli mo-

del projelerinden biri olan EcoTwin projesi kon-

voydaki araçları birbirine bağlayarak hem CO2 

emisyonunda hem de yakıt tüketiminde yüzde 

10’luk tasarruf sağlıyor. Eindhoven’da özel bir 
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alanda teste dahil olduğumuzu projede geliş-

miş Wifi-P, radar ve kameralar, kablosuz ola-

rak bağlı birkaç kamyonun aralarında kısa bir 

takip mesafesiyle sürülmelerini sağlıyor. Arka-

daki araçlar filodaki ilk kamyondan gelen sürüş 

bilgileri kullanılarak otomatik şekilde hızlana-

bilir, fren yapabilir ve yönlendirilebiliyor. Filo-

laştırma, kara yolu taşımacılığında verimliliği 

artırırken diğer yandan da daha yüksek yol gü-

venliği sağlıyor. Filolaştırma uygulamasında, en 

baştaki araç fren yaptığında arkadaki araçlar da 

otomatik olarak aynı anda fren yapıyor. Bu şe-

kilde, kamyon grupları arasındaki boşluk en aza 

indirilir ve aerodinamik sürtünme azaltılarak 

yüzde 10 oranında yakıt tasarrufu sağlanıyor ve 

CO2 emisyonunda yine yüzde 10 oranında dü-

şüş elde ediliyor. Filolaştırma uygulamasının bir 

diğer avantajı da kamyonların vites değiştirme 

gereksinimini azaltarak trafiğin sorunsuz şekil-

de akmasını sağlıyor. Kamyonlar arasında daha 

az mesafe olması yolda boş alan kazandırıyor ve 

kamyonların sollama yapmaması şerit ihlalini 

azaltıyor. 

Dizel Motor ve Elektrikten Güç Alıyor: 

DAF Convenient

Test alanında kullanma imkanı bulduğumuz DAF 

Convenient, özellikle yük taşımacılığında gele-

ceğin sistemi olarak görülen hibrit teknolojinin 

uygulanabilir örneği olarak öne çıkıyor. Gürültü 

ve emisyon hassasiyetinin yüksek olduğu mer-

kezi alanlarda elektrikli motorun devreye girdiği 

kentsel alanlarda yoşullara göre, 3 ile 6 kilomet-

re arasında bir menzili bu şekilde gidebiliyor. 

Kentsel alandan çıktığı anda kamyona ultra ve-

rimli ve temiz 10,8 litre PACCAR MX-11 Euro 6 

motor tarafından tahrik gücü sağlanıyor. Dizel 

sürüşe geçildiği zaman ise frenleme sistemin-

den sağlanan geri kazanım enerjisi veya şarj 

modunda çalışan motor/jeneratör tarafından 

çok hızlı bir şekilde şarj edilen batarya bir son-

raki kullanım için tekrar hazır hale geliyor. 

DAF Convenient Innovation Truck’ın özellikle-

rinden biri, dizel motordan yayılan emisyonları 

en aza indirmek amacıyla aktarma organlarının 

performansını optimize etmek için yolu önceden 

analiz eden son derece gelişmiş bir sisteme sahip 

olması. Diğer yenilikler arasında, elektrikle çalışan 

klima sistemi ve genel olarak en yüksek düzeyde 

verimlilik elde etmek için dingil muhafazasındaki 

yağ seviyesini yöneten arka dingil sayılabilir.

Convenient Innovation Truck, aerodinamik sür-

tünmeyi en aza indirmek için birkaç pasif ve 

aktif aerodinamik özelliğe sahip. Olabilecek en 

iyi aerodinamik için ızgaranın havalandırma 

yarıkları aracın beklenen yükü ve aynı zamanda 

kamyonun GPS konumuna göre otomatik olarak 

kapanıyor. 

Ellisys Projesi  İle Treylerde 

Yüzde 20 Daha Fazla Hacim 

Intermodal konteyner taşımacılığında verim-

liliği artırma vizyonuyla yola çıkılan ve Avrupa 

Birliği konsarsiyomunda oluşturulan TelliSys, 

(Yenilikçi İntermodal Uzun Mesafe Taşımacılığı 

için Akıllı Taşımacılık Sistemi), için DAF ultra 

düşük beşinci tekerlek pozisyonuyla yüzde 20 

daha fazla kargo hacmi sağlayan çekici-yarı rö-

mork kombinasyonunu oluşturdu.  

RWTH Aachen Üniversitesi IMA Enstitüsü, Avru-

pa İntermodal Kuruluşu, DAF, GEFCO, Goodyear, 

WECON ve WESOB işbirliğinin ürünü olan Tel-

liSys, iç yüksekliği 3 metre olan konteynerlerin 

taşınmasını sağlamayı hedefliyor. Sonuç olarak, 

3 adet “bir metrelik tepsi” bir konteynerde üstü 

üste konabiliyor ve 100 metrekübe kadar yük ha-

cimleri karşılanabiliyor.

TelliSys konsorsiyumunda DAF, Süper Alçak Şa-

sili bir çekici geliştirdi. Şasi motorun altına indi-

rilerek ve döndürülen dingilde 22,5 inç jantlarla 

birlikte son derece kompakt bir arka süspansiyon 

kullanılarak beşinci tekerlekte sadece 85 santi-

metrelik yükseklik elde edildi. Ayrıca, özel Alçak 

Şasili çekici 44 ton GCW’ye ulaşabilmek için 17,5 

inç jantlarla 4,0 tonluk hafifi bir ön dingile sahip. 

Goodyear, proje için yönlendirilen ve döndürülen 

dingillere yönelik özel ve yeni alçak profilli las-

tikler geliştirdi. Bu lastikler, yüksek yük kapasi-

tesine sahip çok alçak profil ile sınıflandırılıyor.

DAF Trucks Türkiye Genel 
Müdürü Gregor Van Der Mark

DAF Pazarlama ve Ürün 

Planlaması Eski Başkanı 

ve DAF Müzesi Eski Yö-

neticisi Hans Staals’ın 

sunumuyla anlatılan DAF 

tarihçesi bilmeyenler için 

pek çok sürprizi içinde ba-

rındırıyor. 

Dönemin lamba ve radyo 

üreticisi Philips gibi yerel 

şirketler ve belediye için 

kaynak ve demir dövme 

işleriyle faaliyetlerine 

başlayan Hub van Door-

ne, kuruluş sermayesini 

ise Huenges meşrubatçı-

lıktan ödünç alıyor.  Hub 

van Doorne 1932’de trey-

ler üretmeye başladı ve 

kısaltması DAF olan, Van 

Doorne’s Aanhangwagen 

Fabriek (Van Doorne’un 

Yarı Römork Fabrikası) 

ismini aldı. 

Kaynaklanmış şasileri sa-

yesinde sundukları yüksek 

yük kapasiteleriyle bu kü-

çük fabrikada üretilen rö-

morklar ve yarı römorklar 

rakipleri arasında ön pla-

na çıkmıştı. 

1949’da ilk DAF kamyo-

nu üretim hattına girdi ve 

şirketin adı Van Doorne’s 

Automobiel Fabriek ola-

rak değişti. Bir yıl sonra 

kamyon üretimine özel 

fabrika kuruldu. 

GEÇMIŞTEN    GÜNÜMÜZE    DAF
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Mercedes-Benz Türk mühendisleri 
tarafından geliştirilen ve Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda üretilen 
Mercedes-Benz Arocs 2532 K; 
damper, asfalt distribütörü, itfaiye, 
su tankeri ve çöp kamyonu gibi pek 
çok üstyapı tipine uygun olacak 
şekilde geliştirildi.

AKSARAY Kamyon Fabrikası’nda üretilen Arocs 2532 K’da kullanılan ve Mercedes-

Benz tarafından geliştirilen, 320 beygir gücünde 7,7 litrelik çevreci Euro 6 motor, 

PowerShift 3 otomatik şanzıman ve akslar, birlikte uyum içerisinde çalışarak opti-

mum sürüş koşulları sağlıyor. Araçta standart olarak sunulan G211-12 PowerShift 3, 

12 ileri 4 geri otomatik şanzımanın kısa vites geçiş süreleri ile maksimum perfor-

mans garanti altına alınıyor ve doğru vites seçimi ile yakıt tasarrufuna katkı sağla-

nıyor. Araç, standart olarak sunulan yeni nesil PowerShift 3 şanzıman ile bir önceki 

jenerasyona göre yüzde 20 daha uzun şanzıman ömrüne sahip. Aynı zamanda Arocs 

2532 K ile birlikte standart olarak sunulan şanzıman yağı soğutucusu ile şanzıman 

üzerindeki ısıl yükler azaltılıyor ve farklı sürüş modları ile her işe özel şekilde artı-

rılmış performans sağlanıyor. Standart olarak PowerShift 3 otomatik şanzıman ile 

donatılan araçta ayrıca 9 ileri 1 geri G141-9 manuel şanzıman seçeneği de sunuluyor.

Arocs kamyonlarda yer alan, tekerleklerin kilitlenmesini engelleyen ABS ve patinajı 

engelleyen ASR’den oluşan elektronik fren sistemi (EBS) ve standart olarak sunulan 

üç kademeli motor freni sürücünün işini kolaylaştırıyor. Araçlarda opsiyonel olarak 

sunulan PowerBrake özelliği sayesinde ise motor freni gücü daha da artırılabiliyor.

Araçta standart olarak sunulan disk frenler, yüksek ısıl yük kapasitesi ile birlikte 

fren performansı kayıplarını minimuma indiriyor. Acil bir durumda azami fren gücü 

otomatik olarak sağlanırken; acil frenleme esnasında arkadan gelen trafiği uyarmak 

için flaşörler otomatik olarak yanıyor. Arocs 2532 K’da bulunan yokuş kalkış desteği 

(Hill-holder) sayesinde ise en dik yokuşlarda dahi aracın sorunsuz şekilde kalkışı 

sağlanıyor.

Aracın seyir halindeyken şeritte kalmasını sağlayan Şerit Takip Asistanı (LDWS) ve 

virajlarda ve ani manevralarda savrulmasını engelleyen ESP, Mercedes-Benz Arocs 

2532 K’da standart olarak sunulurken; opsiyonel olarak sunulan Aktif Frenleme Sis-

temi (ABA) ile sürüş güvenliği maksimuma çıkartılıyor.

MERCEDES-BENZ    AROCS
2532    K    6X2    TÜRKIYE    YOLLARINDA
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MAN’DAN    ORIJINAL    YAĞ    SERISI
MAN Satış Sonrası Hizmetler Direktörü 

Şinasi Ekincioğlu’nun moderatörlüğünü 

gerçekleştirdiği lansmanda  MAN Kam-

yon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdü-

rü Tuncay Bekiroğlu ve Shell & Turcas 

Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin 

Uzunçakmak’la birlikte her iki şirketten 

yöneticiler ve MAN yetkili servis yöneti-

cileri de yer aldılar. 

MAN Satış Sonrası Hizmetler Direktö-

rü Şinasi Ekincioğlu, yaptığı konuşma-

da global bir proje olarak MAN ve Shell 

uzmanlarınca MAN araçlarının teknik 

özelliklerine en iyi uyumla üretilen bu 

yağla birlikte üstün niteliğin birlikte dü-

şük maliyetle sunulacağını vurguladı. 

Shell’in doğal gazdan üretim teknolojisi 

olan GTL ile üretilen bu yağın daha dü-

şük sürtünme, daha düşük uçuculuk ve 

kükürt olmayan yapısıyla piyasada başka 

bir eşdeğeri olmadığını söyleyerek şunları 

söyledi: “Uzun ve titiz çalışmaları ve zorlu 

yol testleri sonucu geliştirilen MAN Oriji-

nal Motor Yağları, MAN’ın motor yağları 

(MAN 3277, MAN 3477, MAN 3677) şan-

zıman yağları (MAN 341 Z5) ve aks yağları 

(MAN 342 S1) için uyguladığı yüksek MAN 

normlarını fazlası ile karşılıyor”

Uzunçakmak: “MAN orijinal motor 

yağının alt yapısında GTL teknolojisi”

Daha sonra söz alan Shell & Turcas Ma-

deni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin 

Uzunçakmak dünyada ve Türkiye’de 11 

yıldır madeni yağlar pazar liderliğini sür-

dürdüklerini ve Derince üretim tesisle-

rinden 61 ülkeye ihracat gerçekleştirdik-

lerini belirtti. MAN ile gerçekleştirilen iş 

birliği ile birlikte Shell & Turcas’ın Tür-

kiye pazarındaki gücünü daha da artırmış 

olduğunu söyleyen Uzunçakmak, araçlar-

da üstün bir koruma sağlayan ve yüksek 

performans sağlayan MAN orijinal motor 

yağını Türkiye’deki tesislerinde ürete-

ceklerini de sözlerine ekledi. 

Bekiroğlu: “Yağ ürünlerinde de artık 

MAN güvencesi var”

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürü Tuncay Bekiroğlu ise üstün nite-

likli MAN araçlarını yüksek MAN norm-

larını karşılayan bileşenlerin oluşturdu-

ğunu söyledi. Bekiroğlu, doğru araçları 

sunmanın ötesinde müşterilerinin aracı 

kullanırken arızaya fırsat vermeden ara-

lıksız çalışmasını ve araç arızalansa bile 

en hızlı ve en iyi şekilde yola döndürme-

nin önceliklerini olduğunu söyledi. 

Bekiroğlu, bugüne kadar motor yağı dı-

şında bütün MAN parçalarını orijinal 

olarak müşterilerine sunduklarını ancak 

bu yeni gelişmeyle yağ grubunu da ken-

di güvenceleriyle sunmaya başladıklarını 

vurguladı. 

Kamyondan otobüse ve hafif ticariye kadar MAN araçlarının teknik 
özelliklerne göre MAN ve Shell mühendisleri tarafından geliştirilen  
MAN Orijinal Yağları – MAN Genuine Oil’in Türkiye Lansmanı, 10 
Mayıs 2018’te İstanbul’da gerçekleştirildi. 
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HIZLI ve KOLAY OPERASYONUN
ANAHTARI, TIRSAN MAXIMA PLUS
Tırsan Tenteli Perdeli Maksima Plus; sürüş pozisyonuna otomatik geçiş auto reset, kolay, hızlı açılır
çatı ve perde sistemi, 500 mm’ye kadar çatı kaldırma seçeneği, genişleyebilir arka baba sistemi, mega
ve maksima çekicilere uyumlu çift FH sistemi ile hem filoların hem de şoförlerin işini kolaylaştırıyor.

2.5 TON
EN 12642 CODE XL

ANNEX - B
VDI 2700 - PART 12

DAYANIKLI
VE SAĞLAM

2.480 mm

3.080 mm

7.2 TON
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