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Son sayımızda sonra döviz kurlarında yaşanan sert yükselişler ve etkileri Temmuz ve
Ağustos aylarında etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Taşımacılık sektörünün
olduğu kadar ülkemiz ekonomisinin de en önemli faktörlerinden olan ağır veya hafif
ticari araç satışlarında yaşanan düşüşler kaygı veriyor. Yılın ilk aylarında özellikle ağır
ticari araç pazarında yaşanan olumlu havanın ters dönmesiyle Temmuz ve Ağustos
aylarında kamyon ve çekici satışları neredeyse durma noktasına geldi. Hafif ticari araç

33

satışlarında ise Ağustos ayında gerçekleşen satışın geçen seneye göre yaklaşık yüzde
58’lik düşüş göstermesi ise görmezden gelinemeyecek kadar önemli gelişme olarak
önümüzde duruyor.
Ancak yine de Türk otomotiv endüstrisinin imza attığı hafif ticari üretiminde ihracat
kaynaklı talepten dolayı çok önemli oranda düşüşün yaşanmaması ise sanayiye umut
veren faktörlerin başında geliyor.

36

Aslında treylerde yaşanan durum da hafif ticari araç piyasasıyla benze bir eğilim
gösteriyor. Kötü geçen Türkiye treyler pazarında toparlanma beklentilerinin yerini
üretime ihracatla hız verme beklentisi aldı. Özellikle yatırımlarını bu yönde yaparak
ihracat hazırlıklarını tamamlayan şirketler, bu durgun dönemden fazla etkilenmeden
-hatta toplam satışlarını da arttırarak- faaliyetlerine devam ediyorlar. Aslında 3 bin
500’lerde seyreden 8 aylık Türkiye treyler pazarı potansiyeli çok daha yüksek olan ülkemiz
için kabul edilemez bir rakam. Ancak treyler ihracatında -bütün sektör bu alanda aynı
performansı göstermese de- artan eğilim endüstride çarkların dönmesini sağlıyor.

38

Türkiye’de pazarın açılmasını beklerken ihracatlarına devam eden üreticilerin bu ahengi
kaybetmemek için ürün geliştirme ve yeni pazarlar arayışına devam etmeleri artık bir
zorunluluk haline geldi. Bugüne kadar ihracat tarafında nispeten zayıf kalmış üreticilerin
de bu potansiyel pazarlar için analiz çalışmalarını tamamlayıp bu pazarlara uygun
kaliteli ürünlerini bir an önce kurdukları veya güçlendirdikleri ihracat departmanlarıyla
sunmaları gerekiyor. Yoksa Türk treyler pazarında devam eden yavaşlamanın bir süre
daha böyle gideceğini öngöremeyen şirketlerimizi daha da zor günler bekleyebilir.

Akın ÖCAL
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VOLVO TRUCKS
YETKILI SERVISI
ARTIFE SERVISONE
ŞEKERPINAR’DA HIZMETTE
EYLÜL ayında resmi açılışını gerçekleştirmeye hazırlanan Volvo Trucks yetkili servisi Artıfe ServisOne, 8 Ağustos itibarıyla Şekerpınar’da ilk araç kabulünü gerçekleştirerek bakım ve servis hizmetlerini
vermeye başladı.
Temsa İş Makinaları Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Ilgaz Korkmaz konuyla ilgili şu açıklamayı

TOYOTA’DAN HIDROJEN
YAKITLI ÇEKICI

yaptı: “Temsa İş Makinaları olarak, distribütörlüğünü yürüttüğümüz markaların tamamı için satış
yapmanın ötesinde bütünsel hizmet verme anlayışıyla çalışıyoruz. Bunun için satış ve satış sonrasını

TOYOTA, hidrojen yakıt hücreli ve 0 emisyonlu teknolojisini;

bütün olarak kapsayan, müşterilerimizin uzun so-

otomobil, otobüs, forklift ve teknelerden sonra şimdi de ticari

luklu çözüm ortağı olmaya yönelik bir stratejimiz

kamyonlara taşıyor. Toyota “0” emisyonlu kamyonun geleceğine

var. Bu stratejinin bir parçası olarak servis ağımızı

yönelik önemli bir adım attı ve ikinci jenerasyon hidrojen yakıt

da hem nitelik hem nicelik açısından zenginleşti-

hücreli elektrikli Class 8 çekicisini tanıttı.

riyoruz. 8 Ağustos’ta ilk araç kabulünü gerçekleştirmiş olan İstanbul Şekerpınar’daki Yetkili Ser-

“Beta” olarak adlandırılan yeni nesil çekici, her

visimiz Artıfe ServisOne ile satış sonrası hizmet

dolumda 480 km’yi aşan bir menzile

ağımıza yeni bir nokta daha eklemiş oluyoruz. Uç-

sahip olacak ve yalnızca su buharı

tan uca hizmet verme vizyonumuz ve müşterileri-

salımıyla çevreye hiç zarar ver-

mize, onların her zaman yanlarında olduğumuzu

meyeceği ifade ediliyor. Portal

hissettiren çözümlerimiz ile faaliyetlerimize de-

Projesi ile aracın kapasitesi-

vam ediyoruz. Şimdi Artıfe ServisOne’ın da dahil

ni artırmayı başaran Toyo-

olduğu, işlerinde uzman ekiplerimizden oluşan

ta, aynı zamanda çekicinin

yetkin servislerimizde araçlarımızın tüm bakım

kullanışlılığını ve manev-

ve onarımlarını kapsayan kontrat çözümlerimiz ve

ra kabiliyetini de geliştirdi.

destekleyici paketlerimiz ile müşteri odaklı hiz-

Çekicide, yataklı kabin ve

metlerimize devam edeceğiz.”

benzersiz yakıt dolabı kombinasyonuyla,

aks

aralığını

uzatmaya gerek kalmadan kabin içi alan da genişletildi.
2017’nin nisan ayında başlayan Portal
Projesi’nin ilk ürünü “Alpha” çekici, yaklaşık 16 bin kilometre
yol kat ederken sadece su buharı salımıyla ABD’deki limanlarda
gerçek drenaj operasyonlarına katıldı. Beta versiyonu çekici ise,
çok yakında operasyonlara başlayacak ve sıfır emisyonlu sürüşüyle çevreye olumlu katkılar sağlayacak.
Project Portal 2.0, 2017 aracı olan Alpha’dan alınan geri bildirimler üzerine yapıldı. Her alanda geliştirilen çekici, hem yük kapasitesi hem menzil anlamında daha da ileriye taşındı.
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WABCO’DAN BIR İLK; ELEKTRIKLI TREYLER
FREN kontrol sistemleri ve diğer gelişmiş tek-

Wabco Maxx hava disk frenleri, filo yönetim çö-

nolojileriyle emniyet, verimlilik ve bağlanabi-

zümlerini de sergileyecek. Treyler endüstrinin

lirlik alanında dünyanın önemli tedarikçilerin-

önemli tedarikçileri arasında yer alan marka-

den olan Wabco, IAA’da hem OEM’lere hem de

nın önemli sürprizi ise WABCO eTrailer olacak.

filo operatörlerine yönelik ürün ve teknolojile-

Elektrikli motorla ve onun kontrol sistemleriy-

rini sergileyecek.

le donatılan bu konsept çekici ve treyleri yakıt
tüketimin azalmasında önemli rol oynayacak.

Otonom araç ve güvenlikle ilgili kaza azaltma

Akıllı bir elektrikli motorla donatılan eTrailer,

çözümleri, şeritte kalma çözümleri ve şehir içi

frenleme esnasında çıkan enerjiyi elektrik ener-

kullanım çözümlerini tanıtacak olan Wabco,

jisine çevirerek aracın çekişinde veya araçtaki
elektrikli donanımın ihtiyacı için kullanacak.
Wabco, eTrailer ile yapılan kısa güzergah seferlerinde yüzde 20 uzun seferlerinde ise yüzde 10
yakıt tasarrufu sağlayacağını öngörüyor.
Bugün itibariyle Wabco portföyünde yer alan
treyler aerodinamik teknolojisi; OptiFlow, otomatize edilmiş manuel şanzıman; OptiDrive,
elektronik kontrollü hava süspansiyonu OptiRide, kavrama kompresörü c-comp, elektronik
hava işleme ünitesi FuelGuard ve öngörülü seyir kontrol OptiPace gibi verimlilik teknolojileriyle donatılan bir çekici treyler ünitesi yüze
20’ye varan tasarruf sağlayabiliyor.

EN GÜÇLÜ VOLKSWAGEN AMAROK V6 SATIŞTA
VOLKSWAGEN Ticari Araç’ın pick-up model ailesinin en güçlüsü Yeni Amarok
Aventura 3.0 litre V6 TDI 258 PS satışa sunuldu. Bir önceki versiyonundan 34
PS daha fazla güce sahip 258 PS gücündeki Yeni Amarok Aventura’da, Canyon
ve Highline donanım seviyelerinde opsiyonel olarak sunulan yeni “Titanblack”
tavan kaplaması da standart.
Yeni Amarok Aventura, sınıfında yalnızca Amarok model ailesinde sunulan
Volkswagen V6 motora sahip. 3.0 litre turbo dizel V6 motoru, 258 PS güç üretirken 580 Nm tork sağlıyor. 4MOTION sürekli 4 çeker sistemine sahip otomatik
şanzıman, Yeni Amarok Aventura’da standart olarak sunuluyor. Yüksek hızlarda ekonomi sağlayan 8. vitesi, devir düşürerek hem yakıt tüketimini hem de
kabin içine gelen sesi azaltıyor. 8 ileri otomatik vites ile 100 km’de 8,4 litre birleşik yakıt tüketimi değeri veriyor. Amarok Aventura’nın iç tasarımında kullanılan özel “Nappa” deri koltuklar ve kaplamalar iç mekanın görüntüsüne şıklık
katıyor. 14 yöne ayarlı elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğunda aynı zamanda
ısıtma özelliği de bulunuyor. Alman sağlık merkezi AGR tarafından sertifikalı
olan ön koltuklar, ergonomisiyle sağlıklı oturuş sağlıyor. Amarok Aventura’da
ısıtmalı ön cam yıkama fıskiyeleri, renkli yol bilgisayarı, direksiyon kenarlarında vites kumandası, paslanmaz çelik gaz/fren pedalı gibi standart olarak sunulan donanımlar üst düzey konfor sunuyor.
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S.CS tenteli treylerinde Power Curtain adı verilen sistemini de sergileyecek
olan Schmitz Cargobull, bu sistemi artan
nakliye verimliliği ve etkili zaman yönetimi taleplerini karşılamak üzere tasarlandı. DIN EN 12642 Kod XL’ye göre
sertifikalı araç, flexten bantlar ve brandaya entegre çelik tel sayesinde destek
çıtaları olmadan güvenlik standartlarını
sağlıyor. Yükü emniyete almak için zaman alıcı bir işlem olmaksızın daha hızlı
yükleme ve boşaltmada imkanı sunan
teknoloji hırsızlığa karşı yüksek koruma

SCHMITZ CARGOBULL’DAN AKILLI ÇÖZÜMLER

sağlıyor.
S.CS Mega perdeli yarı römorklar yeni haddelenmiş şasi

SCHMITZ Cargobull, IAA Ticari Araç-

S.CU soğutma ünitesi ve

lar Fuarında bir bölümünü tanıttığı

telematik sistemi içeren

bir dizi yeniliği sergileyecek. Schmitz

çözümü ile taşımacılık

hafifleyerek

Cargobull’un ürün ve servis uzmanları

soğuk zincir lojistiği

sına avantaj sağlıyor ve

son iki yıldır yoğun bir şekilde çalıştığı

için optimize edilmiş

temel ekipmanla 6,290

yeniliklerin temelini toplam sahip olma

komple bir paket ha-

kg’lık bir boş ağırlığı

maliyetini azaltmak oluşturuyor.

linde tanıtacak. Avrupa

sayesinde, 300 kg daha

sahip.

kullanıcı-

Schmitz

Cargo-

bull fuarda aynı zamanda

frigorifik treyler paza-

S.CS Universal kayar perde-

S.KO Yarı römork ürün serisi içinde bu-

rının lideri olan Schmitz

lunan S.KO Cool frigorifik modelini yeni-

Cargobull, telematik hizmet-

leyen Schmitz Cargobull, gelişmiş soğut-

lerini mobil hale getirerek akıllı telefon

römork ve Z.CS merkezi akslı tenteli

malı kutu gövdesi, yeni ve daha verimli

üzerinden araç kontrolü sağlayacak.

aracını da tanıtacak.

li treyler, M.CS perdeli kamyon

OTOKAR ÜRDÜN’E ALLISON’LU OTOBÜSLER İHRAÇ EDECEK
TÜRK otobüs üreticileri, global ve iç paza-

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç,

Amman’a teslim edilecek 60 adet Oto-

ra sundukları otobüs modellerinde Allison

Otokar otobüslerinin yurtdışında takdir

kar Doruk LE otobüs, Allison şanzı-

tam otomatik şanzıman donanımını ter-

gördüğünün altını çizerek; “Otokar ola-

manları manuel veya otomatikleşti-

cih ediyor. Son olarak Ürdün’ün başkenti

rak otobüslerimizin performans, konfor

rilmiş manuel şanzımanlardan (AMT)

Amman’da,

ve güvenliği kadar kullanıcılarımızın

ayıran entegre bir retardere sahip. Bu

ihaleyi kazanan Oto-

işletim

maliyetlerine

retarder, aracın fren sisteminde daha az

kar, 60 adet Doruk

de

odaklanıyoruz.

aşınma ile yavaşlamasına yardımcı olu-

Belediye’nin

açtığı

LE otobüsü Allison

Otobüslerimiz,

ta-

yor. Böylece sağlanan verimli frenleme,

donanımı ile teslim

sarımları,

güçlü

yolcuların ve sürücülerin güvenliğini

edecek.

motoru, yol tutuşu,

ve konforunu artırırken, aynı zaman-

üstün çekiş perfor-

da fren ömrünü de uzatıyor. Allison’ın

Otokar,

Ürdün’ün

başkentinden

aldı-

mansı ve konforu-

tork konvertörü sarsıntısız bir şekilde

nun yanı sıra düşük

motor torkunu çoğaltarak, tekerleklere

işletme giderleriyle de

daha fazla güç aktarılmasını sağlıyor.

global pazarda büyük ilgi

Patentli Allison Kesintisiz Güç Tekno-

Belediyesi’ne Allison T280R tam

görüyor. Türkiye’nin lider otobüs üreti-

lojisi™, sorunsuztam güç geçişleri ile

otomatik şanzıman donanımlı 60 adet

cisi olarak Otokar Doruk LE otobüsleri-

üstün hızlanma ve ivmelenme sunuyor.

Doruk LE otobüsü teslim edecek. Amman,

mizi Ürdün’e Allison tam otomatik şan-

Otomatik geçişler sayesinde sürücüler,

toplu taşımaya artan talebi karşılamak

zıman donanımı ile sunmaktan oldukça

vites değiştirmeye gerek kalmadan yola

üzere filosuna önemli yatırımlar yapıyor.

memnunuz” diye belirtiyor.

ve sürüşe konsantre oluyor.

ğı 100 araçlık siparişin
bir parçası olarak Amman
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FORD TRUCKS
4S PLAZA AĞINI
BALIKESIR İLE
GÜÇLENDIRDI
FORD Trucks, Türkiye’nin sanayi ve
taşımacılık faaliyetlerinin en önemli kesişim noktalarından biri olan
Marmara ile Ege Bölgeleri arasında,
ağır ticari araç trafiğinin yoğun olarak yer aldığı Yalova, Bursa, Balıkesir hattında hizmet verecek dev tesisini hizmete açtı. Açılış kapsamında
ayrıca, OPET’in Türkiye genelindeki
1.146, Balıkesir’deki 28’inci istasyonu Balıkesir Opet Erdeğer akaryakıt
istasyonu da hizmete açıldı.
Balıkesir Erdeğer Ford Trucks tesisinin açılışı devlet erkanı, Balıkesir
İl idari yetkilileri, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen,
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar
Yenigün, Ford Trucks Genel Müdür
Yardımcısı Serhan Turfan, Erdeğer Otomotiv Yönetim Kurulu Baş-

kanı Abdülkerim Erdoğan ve Ford
Otosan’ın üst düzey yöneticilerinin
katılımıyla gerçekleştirildi.
Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen; “Hedefimiz, Ford
Trucks‘ı dünya markası haline getirmek. Bu hedefimizi gerçekleştirme
yolunda büyük yatırım kararları aldık.
Fabrikamıza, Ar-Ge ve teknolojiye
yatırım yaptık. Organizasyonumuzu
ve bayilerimizi tamamen yeniledik.
Dünya standartlarının üstüne çıkardık. Bizi yönlendiren her zaman müşterilerimizin sesi oldu” diye konuştu.
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FORD’UN HAFIF TICARIDEKI
STRATEJIK ADIMI: PHEV
FORD, Belçika Lummel’de bulunan test
merkezinde hafif ticari araçlarda bir süredir Transit Custom’la geliştirmekte
olduğu PHEV teknolojisi ile ilgili detaylarını aktardı. Transit Custom Program
Baş Mühendisi Ian Poter’ın tanıtımını
yaptığı projede öncelikle piyasanın yüksek verimlilik sunan elektrikli araçları
talep ettiği vurgulandı. Ancak elektrikli araçlarda kısıtlı menzil, yüksek satın
alma maliyeti ve zayıf altyapı gibi endişelerin devam ettiğini açıklayan Porter,
Ford olarak özellikle hafif ticari araç-

Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde
bir süredir yoğunlaşan dizel
motorlu araçlara tepki otomotiv
üreticilerini yeni adımlar atmaya
zorlarken hafif ticaride Avrupa’nın
lider üreticilerinden olan Ford,
orta van segmentindeki güçlü
modeli Transit Custom’ı PHEV
teknolojisiyle üretime hazır hale
getiriyor.

Londra Deneyi’nde gelen ilk verilere
göre 53 bin kilometreye ulaşan araçların
bu mesafenin 19 bin kilometresini elektrikli olarak gittiklerini kaydeden Porter,
Geofencing olarak bilinen teknoloji sayesinde şehrin belirli alanlarından elektrikli modun otomotaik olarak devreye

larda Plug-in Hibrit teknolojisinin şehir içi kullanımlarında etkin bir çözüm

için 1 litrelik EcoBoost benzini motor

girdiğini ve şehir merkezlerinde emis-

olduklarına inandıklarını kaydetti. Sıfır

kullanılacak. Bu motor ise ihtiyaç anında

yon salınımını minimuma çektiğinin

emisyon sunmasının yanında menzil

bataryayı şarj ediyor.

altını çizdi. Büyük Londra, İç Londra ve
Sıkışık Alan olarak üç bölgeye ayrılan şe-

gerginliği yaşamadan ve taşıma kapasitesinden ve hacminden ödün vermeden

Sıfır Emisyon ve Uzun Menzil Bir Arada

hirde toplam yapılan kilometrenin yüz-

operasyon imkanı sağlaması hedeflenen

Elektrikli menzilinin 50 kilometreye çık-

de 36’sının tamamen elektrikle sürüşle

Transit Custom PHEV’le ilgili önem-

ması beklenen Transit Custom PHEV’in

gerçekleştirildiği kaydedilirken Sıkışık

li teknik bilgileri açıklayan Porter, he-

özellikle şehir merkezi operasyonları için

Alan olarak tabir edilen alanda bu oranın

nüz geliştirilme aşamasında araçla ilgili

ideal olduğunu aktaran Porter, aracın

yüzde 61’e çıktığı vurgulandı. İç Londra

detayların zaman içinde açıklanacağını

toplam menzilinin ise 500 kilometrenin

olarak adlandırılan bölgede ise tamamen

söyledi. Netleşen teknik bilgiler arasında

üzerinde olacağını aktararak yaklaşık 1

elektrikli sürüş yüzde 54 olarak gerçek-

gücünü sadece 50 kW gücündeki elekt-

tonluk taşıma kapasitesi sunacağını da

leşti ve şehrin kenar semtlerini de içine

rikli motorla hareket edecek olan Tran-

sözlerine ekledi. 3 farklı seçilebilir EV

alan Büyük Londra bölgesinde elektrikli

sit Custom PHEV’de menzil uzatması

moduna sahip olan araç, güç kaynağı-

modda gerçekleşen menzil yüzde 48 ola-

na bağlı olarak 5 saat ve 3 saatlik olmak

rak gerçekleşti.

üzere iki farklı zamanda şarj edilebiliyor.
Aracın geliştirilme aşamasında Londra

Farklı kullanıcı filolarına göre yapılan

Deneyi adı verilen ve ticari kullanıcılar-

değerlendirmede bazı filoların sade-

dan polis ve kamu hizmetlerine kadar

ce elektrikli sürüşle yüzde 65 elektrikli

geniş bir yelpazede kullanıcı deneyimle-

modda gittikleri görüldüğünü aktaran ve

rini yakından gözlemlemek istediklerin

bazı filolarda yüzde 96 oranında sadece

açıklayan Porter, bunun için 20 Transit

elektrikli sürüş kullandıklarını kaydeden

Custom PHEV aracı 12 ay boyunca gerçek

Porter, meydana gelen farklılıklarda yol-

çalışma koşullarında test edilmesi için

culuk tiplerine ve şarj etme davranışla-

kurumlara teslim ettiklerini açıkladı.

rına göre değişim gösterdiğini kaydetti.
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SAF-HOLLAND TEKNOLOJISI
TAŞIMACILIKTA VERIMI
AZALTMAYA YARDIMCI OLUYOR

akslı römorklarda 18 kilograma kadar ağırlık tasarrufu sunduğundan daha fazla yük taşınması
mümkün oluyor. Ayrıca lastik ve yükleri korumak için yük durumuna otomatik olarak uyum
sağlıyor.
Otomatik Lastik Basıncı İzleme

SAF-HOLLAND,
ürünleri ile taşımacılık
alanına ekolojik ve
ekonomik değer
katıyor. SAF Tire
Pilot lastik basıncı
izleme sistemi, SAF
Uyarlanabilir Hava
Sönümleme sistemi
veya Recolube
yağlama pompası
gibi parçalar ve
yeni geliştirilen
ürünler, filoların CO2
emisyonlarını ve uzun
vadede operasyon
maliyetlerini
azaltmalarına
yardımcı oluyor.

SAF Tire Pilot lastik basıncı izleme sistemi, lasTREYLER aks sistemleri uzmanı SAF-HOLLAND,

tik aşınması ve yakıt tüketimi açısından olumlu

müşteri araçlarındaki CO2 emisyonlarını azalt-

katkılarda bulunuyor. Sistem, lastik basıncını

mak için ürünlerin ar-ge sürecinde çevre dostu

sürekli kontrol ediyor ve lastikleri otomatik ola-

teknolojilere ve enerji tasarrufuna odaklanıyor.

rak önceden ayarlanan seviyede koruyor. Böyle-

Darmstadt Teknik Üniversitesi tarafından yü-

ce yolda yaşanabilecek sıkıntılar önleniyor, las-

rütülen SAF Intradisc Plus II Integral aks üni-

tik kullanım ömrü uzatılıyor ve yakıt tüketimi

tesinin, hizmet ömrü boyunca değerlendirmesi

yüzde 1.25’e varan oranlarda azaltılıyor. Ayrıca

buna bir örnek oluyor.

SAF Tire Pilot, daha düşük maliyet, daha fazla güvenlik ve daha az CO2 emisyonu sayesinde

Daha Fazla Yük İçin Daha Hafif Parçalar
SAF-HOLLAND, ürün tasarımı sırasında özellik-

filo operatörleri ve çevreye uzun vadeli faydalar
sağlıyor.

le kullanılan parçaların dayanıklılık ve kalitesine
odaklanarak hafif parça üretiminde uzmanlığını

Yağ Dağıtımına Özel Sistem

gösteriyor. Hafif parçalar, aksların ve dolayısıyla

Recolube yağlama pompası, çevre dostu ve eko-

da treylerin ağırlığını azaltarak filo operatörle-

nomik bir kullanım sunuyor. Sistem, beşinci te-

rinin daha fazla yük taşımasını ve operasyonla-

kere otomatik olarak yağ beslemesinde bulunan

rını daha tasarruflu sürdürmesini sağlıyor. Buna

beş adet bağımsız pompa elemanı kullanıyor.

örnek; hava süspansiyonunun işlevinin yarı rö-

Yağ miktarları, fazla yağ veya gres yola sızma-

morklardaki amortisör ile birleştirerek hidrolik

yacak ve çevreyi etkilemeyecek şekilde ayarla-

amortisörlerin kullanımını gereksiz kılan SAF

nıyor. Sürücü veya servis ekinin beşinci tekeri

Uyarlanabilir Hava Sönümleme sistemidir.

manuel olarak yağlaması gerekmediğinden Recolube ile filo operatörleri maddi açıdan da ta-

Sistem, aks başı 6 kilogram ve dolayısıyla üç

sarruf ediyor.
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TIRSAN’IN EN YENI ÜRÜNLERI
IAA’DA SERGILENECEK
Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan, geniş ürün yelpazesinde yer
alan yenilikçi ürünlerini ve hizmetlerini, 67. IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda
ulaşım ve lojistik dünyasına tanıtacak.

AVRUPA’NIN en geniş ürün gamına sahip
Tırsan, Almanya’nın Hannover kentinde
20-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 67. IAA fuarı süresince üç farklı fuar
alanında geniş ürün yelpazesi ve yeni özelliklere sahip dijital çözüm seçeneklerinin
örneklerini ziyaretçiler ile buluşturacak.
Tırsan, müşterilerinin ihtiyacına göre her
daim genişlettiği ürün gamını IAA fuarında sergileyecek. Bünyesindeki Kässbohrer
ve Talson marka standlarında, Tenteli
Perdeli Maxima K.SCX, 500 kilo hafifletilmiş Kimyasal Madde Taşıyıcı Tanker
K.STC 30, Damperli Silo K.SSK 90, çevre
dostu intermodal taşımacılığa uygun Code
XL sertifikalı Kässbohrer Tenteli Perdeli K.
SCS M, 2 ve 3 dingil opsiyonlu K.SLL LowBed serisinden K.SLL 2 ile Talson hava
kargo aracı TAG TAL’ı sergileyecek. IAA
fuarı esnasında Tırsan, ürün geliştirme ve
iyileştirmesinde bulunduğu iki ürünün de
lansmanını yapacak.
Tırsan, Tenteli Perdeli treylerden Tanker
ve Siloya, ağır yük taşımacılığı için özel
geliştirilmiş Low-Bed ve Platform araçlarına kadar uzanan Avrupa’nın en geniş
ürün yelpazesini genişletmeye ve satış
sonrası hizmetlerini geliştirmeye devam
ediyor.
Tırsan, müşterilerine maksimum operasyonel verimlilik sunmak için son teknolojiyi ürün ve hizmetlerine uyarlıyor.
Tırsan, geliştirdiği Dijital Treyler Kontrolünü (DTC) ilk olarak 2014 yılında 65. IAA
Fuarı’nda sergiledi. 2016 yılında “Dijital
Treyler Kontrolü” (DTC) ile uzaktan kumanda edilebilen ve Almanya’nın bitüm
taşımacılığında uzmanlaşmış firması Hoyer Bitumen-Logistik GmbH ile birlikte
geliştirilen Kässbohrer Yüksek Güvenlikli
Bitüm Tankeri ile IAA Fuarı kapsamında
verilen, dünyanın en prestijli inovasyon
ödülü olan Trailer Innovation 2017 ödülünün sahibi oldu.
Tırsan bu seneki fuarda Dijital Treyler
Kontrolü (DTC)’nün damperli ve dampersiz silolarındaki güncellenmiş yeni seçenekleri IAA inovasyon ödüllerine de aday
seçildi.
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OKT TRAILER’DAN
AYDIN BÜYÜKŞEHIR
BELEDIYESI’NE TanıTIR
SOSYAL ve kültürel etkinlikleri halkın ayağına
götürmek için özel istek üzerine OKT Trailer
tarafından yapımı tamamlanan TanıTIR, Aydın
Büyükşehir Belediyesi adına Belediye Başkanı
Özlem Çerçioğlu’na şirket yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları tarafından düzenlenen törenle
teslim edildi.
TanıTIR, özellikleri ve donanımları ile Başkan

OKT Trailer;
Aydın Büyükşehir
Belediyesi’nin kültürel
etkinliklerini tüm
halka ulaştırmak
ve yerinde hizmet
sunmak üzere
geliştirilmesini istediği
tanıtım aracı talebine
özel çözüm üretti.

Çerçioğlu’dan tam not aldı. TanıTIR’a özel
geliştirilen mühendislik çözümleri ile iniş biniş ve iç hareket alanında ergonomi artırılarak, uzaktan kumanda edilebilen hidrolik
mekanizması sayesinde duvar ve tabanı tek
yöne açılarak alan genişliği sağlandı. 10 metrekare alanın tek kapak ile açılarak kolonsuz
halde kullanımı olması ile birlikte hava muhalefetine karşı hızlı ve pratik kullanımı ile

Bunların yanı sıra teknolojik donanımına ve

kapağının kapatılması, kapaklar kapalıyken

teçhizatına uygun alt yapı oluşturulurken izole

de içinde etkinlik yapılabilmesi, klimalı süit

edilmiş dış cephesi ile konforu sağlanan Tanı-

odasının bulunması, aracın her koşulda kul-

TIR emniyet tedbirleri ile donatıldı ve çok fonk-

lanımını sağlıyor.

siyonlu hale getirildi.

OKT TRAILER YENI YÜZÜNÜ IAA’DA GÖSTERECEK
ÜSTYAPI ve treyler sektörünün ülkemiz-

cari araç sektörünün en önemli fuarı IAA

ki petrol türevleri, kimyasal, kimyevi

deki önemli firmalarından OKT Trailer,

2018’e bu yıl 6. kez katılacak. Yenilenen

ve gıda maddeleri taşıyan tanker, toz

markasının yeni yüzünü IAA Ticari Araç-

imajıyla standart ürünü haricinde iki

ve granül halindeki çimento, kireç, silis

lar fuarındaki lansmanla açıklayacak

yeni ürününü fuarda tanıtacak olan OKT

kum ve gıda maddeleri taşıyan silobas,

Trailer ziyaretçilerini ağırlayacak

katı haldeki agrega, kömür, hafriyat,
asfalt ve buğday gibi dökme yükleri ta-

40 yılı aşkın birikimiyle ve uzmanlaştığı ürünlerle dikkat çeken OKT Trailer,

OKT Trailer, karayolunda her türlü teh-

şıyan damper, tarım ve hayvancılık ile

Hannover’de 67.si düzenlenecek olan ti-

likeli ve tehlikesiz; gaz ve sıvı halinde-

genel yüklerin taşındığı treyler ve kamyon üstü ekipman çözümleri sunuyor. 3
kıtada olan ve her geçen gün yeni coğrafyaların ihtiyaçlarına özel çözümler
üreten ve bununla birlikte kalıcı değer ve
güçlü işbirlikleri inşa eden firma, treyler ve üst yapı ekipmanları sektöründeki
ihtiyaçları, “daha ihtiyaç değilken” fark
edip; yenilikçi, kullanıcı dostu ve verimlilik esaslı ürünler üretiyor.
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TIRSAN 49 ÜLKEDE GEÇERLI
ATP SERTIFIKA TESTLERINI YAPACAK
TIRSAN, Adapazarı tesislerinde yeni kurduğu
ATP test merkezinde, ulusal-uluslararası tüm
markaların araçlarını test edebilecek. Tırsan,
Türkiye’de 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren
uygulanmaya başlanan ATP anlaşmasına göre
uluslararası bozulabilir gıda taşımacılığı yapan firmaların alması gereken ATP sertifikası
için gerekli testleri ATP Tip Test Merkezinde
yapılabilecek. Ar-Ge merkezinde uluslararası mevzuatlara uygun çeşitli testler yapabilme
yetkinliğini kanıtlayan ve uluslararası ödüller
alan Tırsan, ulusal ve uluslararası tüm mar-

TIRSAN FRIGO İLE GÜVENLI İLAÇ TAŞIMASI
TIRSAN, üstün teknolojiye sahip sand-

taşımacılığı standartlarına uygun araç

leranslarda işlenirken; oluşan yekpare

viç panelli frigo araçlarıyla elde ettiği

ölçüleri ve soğutucu ünite modelleri ile

yapı, ısı ve nem yalıtımında güneş ko-

kusursuz izolasyon yapısı ve kapı kilit

beşer derece aralıklarla sıcaklık değişim

rumasında en güvenli çözümü sunuyor.

sistemleri

ilaç taşımacılı-

testi, üç noktada ısı sensörü kalibras-

Ayrıca S700MC çeliğinden imal edilen

ğında güven, hijyen ve sağlık garantisi

yon testi, arka kapı izolasyon ve kilit

hafif ve yüksek mukavemetli gömme

sunuyor.

sistemi testlerini başarıyla geçerek İlaç

deve boyunlu şasi yapısıyla iç net ka-

Taşımacılığı Sertifikasını almaya hak

zanımı hedeflenen Tırsan Frigo, 2.650

kazandı.

mm-2.900 mm iç net yüksekliğiyle de

sayesinde

İlaç taşımacılığında kullanılacak frigo

yüksek hacimli yük taşımacılığına im-

araçlarının, Avrupa Birliği ve Dünya
Sağlık Örgütü GDP protokülüne uygun

Tırsan Frigo ile Verimlilik ve

kan sunuyor.

olarak üretilmesi şart. GDP kurallarına

Son Teknoloji Bir Arada

göre ısı değişikliklerine duyarlı olacak

Tırsan, soğuk zincir taşımacılığı ge-

Çift katlı Tırsan Frigo araçları, panelle-

şekilde, taşınma ısısının 2°-8°C ve 15°-

rektiren ilaç ürünlerinin taşınmasına

re gömme çift kat ray teknolojisi ile iç

25°C derecelerde sabit kalması ve ilaç

ek olarak frigo araçları ile verimlilik

genişlik kazanımı sağlayarak, 24 ray ve

taşımacılığı için belirlenen araç tasarım

ve son teknolojiyi bir arada sunuyor.

22 bar ile dizayn edilmiş. Standart ola-

ve donanım standartlarına göre üretil-

Aracın izolasyonunda, düşük ısı ile-

rak sunulan 22 adet yük sabitleme barı

mesi gerekiyor.

timi ve nem almama özelliğine sahip

ile ikinci katta 10 tona kadar yük taşıma

DIN EN 13165 normuna uygun preslen-

imkanı sunar ve toplamda 66 Euro pa-

İlaç taşımacılığında gerekli olan tüm

miş sandviç paneller yer alıyor İç ve dış

let kapasitesi ile multifonksiyonel çö-

koşulları sağlayan Tırsan, ödüllü Ar-Ge

katmanda, güneş ışınlarını direkt geri

züm avantajı sağlar. Ara bölme duvarı

merkezinde geliştirdiği frigo araçları

yansıtan özel Gel-coat kaplamalı GRP

opsiyonu ile donatılabilen frigo araçları

ile ATP mevzuatına ve hijyen kural-

levhalar kullanılıyor. Preslenmiş pa-

iki farklı sıcaklıkta yük taşımacılığına

larına tam uyum sağlıyor. Tırsan, ilaç

neller otomatik makinelerde düşük to-

olanak sağlar.

TREYLER
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Avrupa’nın ilk 4 treyler üreticisinden biri olanTırsan, uluslararası bozulabilir gıda taşımacılığı yapan firmalar için
zorunluluk haline gelen ATP sertifikasını, ödüllü Ar-Ge merkezinde verebilecek. 49 ülkede tüm marka araçlar
için geçerli olacak TSE onaylı sertifika testlerini kendi Ar-Ge merkezinde gerçekleştirecek Tırsan, aynı zamanda
nakliyeciler için maliyet ve zaman tasarrufu da sağlayacak.
kaların araçlarını test ederek Türkiye dahil 49 ülkede geçerli sertifikayı

doğru müşteriye doğru araç çözümünü sunmak

TSE’den sağlayacak.

için araştırma-geliştirme projelerine ve iş birliklerine yatırım yapıyoruz. 2009 yılından bu yana
Uluslararası Standartlara Sahip

faaliyette olan Adapazarı Ar-Ge merkezimizde

Ödüllü Ar-Ge Merkezi

fiziki kapasitenin sınırlarına ulaştık. Şirketimi-

2009 yılında Türkiye treyler sektörünün ilk ve tek Ar-Ge merkezini kuran

zin yılda 20.000 adet treyler üretimine ulaşma

Tırsan, Gebze’de 2. Ar-Ge Merkezi’nin temelini attı. Tırsan, 2017 Otomotiv

hedefini

ve Yan Sanayi Ar-Ge Merkezi 1.si Ar-Ge’sinde teknoloji geliştirirken, müş-

ürünlerle desteklerken, bazı ürün gruplarının

yeni

merkezimizde

geliştireceğimiz

terilerine de hizmet sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tırsan, yeni kur-

tasarımlarını, prototip üretimlerini ve geliştirme

duğu test merkezi ile ATP sertifikası için yalnızca Türkiye’den değil, diğer

testlerini yeni tesisimizde gerçekleştireceğiz. Bu

ülkelerden başvuruları da test ederek onay verebilecek ve araçların periyodik

sayede nakliyeci dostlarımızın hem zamandan

muayenelerini gerçekleştirecek.

hem de maliyetten tasarruf etmelerini sağlayarak, sektörde karşılaştıkları zorlukların üstesin-

Teknolojinin gelişim ve dönüşüme ayak uyduran şirketlerin ayakta kaldığını

den gelebilmeleri için fırsat sunuyoruz. Son tek-

ve büyüdüklerini, ayak uyduramayan şirketlerini ise rekabette geri kaldıkla-

noloji ile donattığımız 2. Ar-Ge merkezimiz ile

rına değinen Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Tırsan olarak

sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en büyük

önceliğimiz değer üretmek olduğundan, dünya çapında 55’ten fazla ülkede

test merkezi olacağız” dedi.

Tırsan Frigo araçları, sunduğu Telematik

dırılarak cep telefonu, tablet ve kişisel

ri, araç kapılarının açık veya kapalı olma

çözümleriyle de uydu sistemi üzerinden

bilgisayarlar ile izlenebiliyor. Tırsan Te-

durum bilgileri ve frigo araçları için çok

treylerleri izleyerek sürekli bilgi akı-

lematik ile kullanıcı sürüş performansı,

önem taşıyan soğutucu ünite çalışma

şı sağlar. GPS üzerinden çalışan sistem

dingil yükleri, araç hızı, toplam kilomet-

performansı, araç içi sıcaklık ve yakıt

müşterilerin isteklerine göre yapılan-

re, bir sonraki servis zamanı, EBS verile-

tüketimi gibi bilgilere ulaşmak mümkün.
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YENİ ARAÇ

EN GÜÇLÜ LNG’LI ÇEKICI
IVECO STRALIS NP460 TÜRKIYE’DE
STRALIS NP 460 tanıtım toplantısında Iveco Türkiye Genel Müdürü Roberto
Camatta, Genel Müdür Yardımcısı Tansu Giz, Ağır Vasıta Satış Müdürü Hakkı

Alternatif yakıtlı ağır ticari araçlarda doğalgazlı teknolojilerin
gelişimine odaklanan Iveco, 1600 kilometre menzil sunan yeni
Stralis NP 460’ın Türkiye tanıtımını yaptı.

Işınak, Ağır Vasıta Ürün Müdürü Tarkan
Özyönüm, Satış Sonrası Genel Müdür
Yardımcısı Mustafa Er, Pazarlama Müdürü Tülay Gürler ve Sürücü Eğitim Yöneticisi Mehmet Er yer alarak gazetecilere bilgi verdiler.
Toplantının açılış konuşmasını yapan
Iveco Genel Müdür Yardımcısı Tansu Giz,
Türkiye’nin ilk LNG’li çekicilerini tanıttıklarını ve LNG’li araçlara Avrupa’da
büyük bir ilginin olduğunu söyleyerek bu
aracın bugüne kadar üretilmiş en güçlü
doğalgazlı araç olduğunun altını çizdi.
Camatta: “Iveco 20 yıldan üzün süredir
alternatif yakıtlar üzerinde çalışıyor”
Türkiye’ye gelen ilk 2 aracın Shell ve
İpragaz markaları tarafından kullanılacağını söyleyen Iveco Türkiye Genel
Müdürü, Roberto Camatta ise çevre ko-

emisyon

yakalayabilmesiyle

ğını da kaydeden Camatta, Avrupa’daki

nusunda acil adımların atılmasına ihti-

uzun mesafe görevlerinde performans ve

önemli limanların LNG altyapısı kurma-

yaç olduğunu kaydederek Iveco olarak bu

verimlilik sağlıyor. Son dönemde Belçi-

ya başladıklarının bilgisini de vererek,

sorumluluğu hissettiklerini açıkladı.

kalı Jost firmasının sipariş ettiği 500 adet

yakın gelecekte Türkiye’de LNG altya-

Stralis NP 460 bunun önemli göstergele-

pısın oluşacağına inandıklarını kaydetti.

Camatta toplantıda şunları söyledi: “Ive-

hedefini

rinden biri.”
Araçla ilgili teknik detayları aktaran

co, 20 yıldan uzun süredir doğal gaz başta
olmak üzere alternatif çekiş teknolojile-

Yeni Stralis NP 460’ın Euro VI dizel

Iveco Ağır Vasıta Ürün Müdürü Tar-

rine öncülük etmektedir ve sürdürülebilir

kamyonlara kıyasla yüzde 99 daha dü-

kan Özyönüm, ise LNG’li Stralis NP’nin

taşımacılığın öncüsüdür. 30 binden fazla

şük Partikül Madde ve yüzde 90 daha az

kullanım sürecinde ömür boyu parti-

doğalgazlı motorumuz yollarda çalışıyor.

NO2 salınımı, biyometan kullanımında

kül üretmediğini söyleyerek daha önce

Türkiye, daha önceki yıllarda sattığımız

ise yüzde 95 daha düşük CO2 emisyonları

yetersiz güce ve yetersiz menzile sahip

CNG kamyonlarımıza büyük ilgi göster-

sunduğuna dikkat çeken Camatta, 1600

olan araçların geliştirilmesiyle piyasanın

di ve bugün, uzun mesafe taşımacılığın

km’ye kadar menzile sahip aracın sağ-

ihtiyacı olan unsurların tamamlandığını

en etkili noktası etrafında toplanan tek

ladığı yakıt tasarrufunun yüzde 35’i bul-

söyledi.

yakıtlı, doğal gazla çalışan araçlardan

duğunu aktardı.
Özyönüm, konuşmasında “Stralis NP

oluşan tam bir filonun tanıtımıyla bu başarıyı takip ediyoruz. Yeni Stralis NP 460

Bir İtalyan şirketinin 2 büyük Cruise ge-

4x2 çekicimiz, 6 silindirli. Dingil mesa-

hp, biyo-LNG kullanımında sıfıra yakın

misinin üretimini LNG motorla yapaca-

fesi 3800, 40 ton yük taşıyor. EGR yok,

YENİ ARAÇ
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St ralis NP460
STRALIS NP 460, olan yeni IVECO
Cursor 13 NP tek yakıtlı motoru sunuyor. Ayrıca, önceki modelin mükemmel sürüş konforunu ve performansını daha da geliştirmenin yanı sıra GPS
tabanlı Hi-Cruise tahmine dayalı sürüş gibi yeni özellikleri de ekleyen 12
vitesli Hi-Tronix otomatik transmisyon da yeni özelliklerinden biri. Çift
LNG deposu, 1600 km’ye kadar rekor
bir menzil sağlıyor. Ayrıca doğal gaz
yerine tarım ve kentsel atıklardan,
kanalizasyon atıklarından veya gıda
sektörünün atıklarından üretilebilen
biyometan da yakıt olarak kullanılabiliyor. Bu nedenle biyometan kullanı-

DPF yok, SCR yok, rejenerasyon yok,

mı, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma

Adblue yok” diyerek aracın avantajları-

avantajının yanı sıra yerel ekonomiye

na dikkat çekerek dizel bir çekicide 78db

de yardımcı oluyor.

olan ses seviyesinin LNG’li Stralis’te 71
db olduğunun da altını çizerek bunun
hem sürücü hem de hem de çevre için

avantajlar sunduğunu açıklayarak ara-

önemli bir başarı olduğunu da kaydetti.

cın alım maliyetlerindeki farkın yakıt fiyatlarına göre ve aracın kullanıma göre

Işınak: “Hem çevreci hem maliyet

değişmekle birlikte 1,5-2 yılda amorti

olarak avantajlı”

edilebileceğini açıkladı. Dizel araçlar için

Toplantıda söz alan Iveco Türkiye Ağır

maksimun fayda hesabının 5 yıl ve yıllık

Vasıta Satış Müdürü Hakkı Işınak ise her

120 bin kilometre üzerinden yapıldığını

koşulda LNG’li Stralis’in çevre konusun-

söyleyen Işınak, LNG’li araçlar için bu

daki özelliklerinin yanı sıra toplam sahip

hesabın 7 yıl ve 150 bin kilometre üze-

olma maliyetlerinde dizele göre önemli

rinden yapıldığını da sözlerine ekledi.

Iveco Cursor 13 NP’nin yüzde 100 doğal gazla çalışmasını sağlayan “tek
yakıtlı” çözüm olarak dikkat çekiyor.
Egzoz emisyon işlemi, rejenerasyon
veya katkı maddesi(add blue) gerektirmeyen kompakt ve hafif 3 yönlü
katalizöre dayanır. Iveco Cursor 13 NP,
stokiyometrik yanma 12:1 kompresyon
oranıyla (17:1 olan dizel çevrim oranından çok daha düşük) çalıştığı ve bu
nedenle son derece sessiz olduğu için
düşük gürültü ve titreşim avantajını
da sunar. Yakıt verimliliğine ek olarak,
sürüş davranışını izlemek ve iyileştirmek amacıyla Sürüş Tarzı Değerlendirme gibi yakıt tasarrufu sağlayan çözümlere de sahip. Öngörülü hız
sabitleme ve vites değiştirme gibi GPS
tabanlı sistemleri içeren ve Eco-Roll
işlevini daha da geliştiren Hi-Cruise
entegre sürüş sistemini sunuyor.
Önceki modelde zaten sektörün en
uzunu olan servis aralığı, rakiplerinin
iki katı olan 90.000 km’ye çkarılan,
araç yolda daha çok vakit geçirir ve
bakım maliyetleri azalmasına katkıda
bulunuyor. Karmaşık son işlem sistemleri, partikül filtreleri, aktif rejenerasyon olmaması, Stralis NP 460’ın
daha az bakıma ihtiyaç duymasına
katkı sağlayan avantajları arasında.
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KRONE’DEN
IAA ÖNCESİ TANITIM
KRONE Grubu Genel Müdürü Bernard Krone’nin
ev sahipliği yaptığı bu etkinlikte aynı zamanda
Werlte’deki ana fabrikada devreye alınan ve 40
Milyon Avro yatırım bedeli bulunan yeni Krone
Kataforez Kaplama Merkezi resmi olarak ilk kez
tanıtıldı. Bu tesis aynı zamanda 112 yıllık Krone
tarihinde yapılan en yüksek yatırım olma özelliğini taşıyor.

Krone, ticari araç
endüstrisnin merkezi
olan IAA Hannover
Ticari Araçlar
Fuarı öncesinde
sektöre yön verecek
yeniliklerini tanıttı.

masını sağlıyoruz. Kullanıcılarımız için en yüksek standartları belirliyor ve yolculuğun daha
da kârlı geçmesi için kaliteye olan bağlılığımızı
daki standımıza çağırıyorum. Akıllı taşımacılık

rilen 16 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu

sistemleri, geleceğin hizmetleri ve yenilik yel-

ve 20 metre yüksekliğe sahip yeni Krone Katafo-

pazesinin tamamı ile 27. Salondaki E33 numaralı

rez Kaplama Merkezi’nde şasilere, çevresel etki-

standımızda tanışacaksınız” şeklinde konuştu.

lere ve paslanmaya karşı en üst düzeyde koruma
sağlayan kataforez (KTL) kaplama uygulanıyor..

Krone’nin IAA Ticari Araçlar fuarında tanıtaca-

Bir şasinin bu tesisteki yüzey kaplama sürecini

ğı yeni ürün serisinin de tanıtıldığı etkinlikte,

bitirmesi ise 7 dakikadan daha kısa sürüyor.

treylerlerin açık alanda gösteri sürüşleri ve tanıtım sunumları yapıldı. Krone’nin geliştirdiği

20-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan

teknolojilerle, daha verimli yüklemenin, daha

IAA Ticari Araçlar fuarına dair açıklamalar ya-

güvenli sürüşlerin ve kârlılığın iyice artacağına

pan Krone Grubu Genel Müdürü Bernard Krone,

vurgu yapılan tanıtım kapsamında kısa bir de-

“Taşımacılık dünyasını zekice bir araya getir ve

meç veren Krone Grubu Pazarlama Müdürü Ingo

birinci sınıf katma değerler oluştur; bu yılki IAA

Lübs, “Krone’nin 360 derece kullanıcı odaklı

Ticari Araçlar Fuarı sloganımız ‘Clever Connec-

yaklaşımını hiç bırakmadığını ve kullanıcıları-

tions’- ‘Akıllı Bağlantılar’ bunu temsil ediyor.

na her zaman en iyisini sunmak konusunda eş-

Yapay zeka ile treylerimizi geleceğe hazırlarken,

siz bir deneyimi olduğunu belirtmek istiyorum.

ürünlerimizi daha hareketli ve verimli bir lojistik
riyoruz. Böylece nakliyenin güvenli bir şekilde

nakliye verilerinin de hızlı bir şekilde hazırlan-

yineliyoruz. Herkesi IAA Ticari Araçlar fuarın-

Etkinlik kapsamında basın mensuplarına gezdi-

operasyonu için akıllı hizmetler ile bütünleşti-

yapılmasını garanti altına alırken tüm önemli

Krone Grubu Genel Müdürü
Bernard Krone

Hem buradaki etkinlikte gördüğünüz hem de
IAA Ticari Araçlar fuarında tanıtacağımız yeniliklerle taşımacılık dünyasında Krone adını yine
kullanıcılarımıza özel geliştirdiğimiz çözümlerle

Krone Yedek Parça ve Lojistik Merkezi

birlikte duymaya devam edeceksiniz” şeklinde
konuştu.
Krone, satış sonrası hizmetlerde de Avrupa’da
öncü olmayı sürdürüyor. 8,5 milyon Avro yatırım yapılarak geçtiğimiz aylarda devreye alınan
yeni Lojistik ve Yedek Parça merkezinin kapıları
da, Krone Grubu Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Ralf Faust’un ev sahipliğinde basın mensuplarına açıldı. Basın mensuplarına hem tesisi
gezdirip hem de detaylı bir sunum yapan Krone
Grubu Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Ralf Fa-
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rüntüleri sisteme aktarıyor ve treylerin güncel
durumu ile hedeflenen verimliliği kıyaslamaya
olanak tanıyor. Böylece, henüz nakliye başlamadan önce kullanıcılarımız, treylerin verimliliğini
ve yol güvenliğini arttırabilecek önlemleri görmüş oluyor. Filo yönetimi açısından da treylerin
durumu her anlamda ölçülebilir kılınmış, aynı
zamanda varsa bazı riskler öngörülerek hem zamansal hem de maddi tasarruf sağlanmış oluyor.
Krone Yeni Kataforez Kaplama Merkezi

‘Akıllı treyler kontrolü’ ile ‘Treyler Yenilikleri
2019’ da ödül adaylarından birisi konumundayız” dedi.

ust, “İstanbul, Budapeşte, Lyon, İskandinavya ve
Baltık bölgesindeki önemli bölgesel Krone yedek

Krone’nin dijitalleşme anlamında yenilikleri-

parça merkezlerini tedarik eden bu tesisle bir-

ni hız kesmeden sürdürdüğünü aktaran Faust,

likte Krone’nin tüm yedek parça dağıtım ağının

“Yine Krone Telematik’e bağlı çalışacak bir di-

kontrolü tek merkeze geçmiş oluyor. Her ay 23

ğer yeniliğimiz ise 2022 yılında yasalarla zorun-

binden fazla siparişi, bir gün içerisinde hazırla-

lu kılınacak olan ‘Akıllı lastik basıncı kontrolü’.

yıp sevk etme becerisine sahip bu tesiste sadece

Bu donanım, treyler üzerindeki her aksa monte

40 çalışan bulunurken, Endüstri 4.0 ışığında işin

edilen 2 adet sensör yardımıyla lastiklerin sı-

büyük bölümünü robotlara teslim eden bir sis-

caklığını ve hava basınçlarını ölçümlüyor. Ve-

tem inşa ettik” dedi.

rileri gerçek zamanlı olarak Krone Telematik
üzerinden filo yöneticilerine aktaran donanım

Faust: “Akıllı treyler kontrolü’ ile

sayesinde Krone kullanıcıları lastik hava ba-

‘Treyler Yenilikleri 2019’da

sınçlarında bir kayıp ya da lastiklerde aşırı ısın-

ödül adaylarından birisi konumundayız”

ma problemlerine gerçek zamanlı olarak müda-

Gelinen çağda dijitalleşmenin gerekliliğinin al-

hale edebilir konuma geliyorlar. Aynı zamanda

tını çizen Faust, “Krone Telematik’in içerisin-

lastiklerin bu ölçümlenen değerlerinin verimli

de çalışacak olan ‘Akıllı treyler kontrolü’ adını

bir nakliye operasyonunu etkilediğini düşünür-

verdiğimiz yeni bir sistemi sizlere tanıtıyoruz.

sek, ‘Akıllı lastik basıncı kontrolü’ lojistikçiler

‘Akıllı treyler kontrolü’, treylere monte edilen

için daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük

kamera ve sensörlerin yardımıyla zengileştiril-

işletme maliyetlerine ulaşmak için çok faydalı

miş gerçeklik yöntemini kullanarak, gerçek gö-

olacaktır” şeklinde konuştu.
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FORD TRUCKS’IN YENI ÇEKICISI
DÜNYA YOLLARINA HAZIR
Ford Trucks, uluslararası pazarlara uygun olarak Türkiye’de geliştirip ürettiği yeni çekicisinin ön gösterimini
İstanbul Sancaktepe’deki Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirdi. Ford Trucks’ın yeni çekicisi, 500 PS’lik güce sahip
olacak. Uzun yol kullanıcılarının görüşleri alınarak baştan tasarlanan araç, 2,5 metre kabin genişliğe sahip.

FORD Trucks, uluslararası uzun yol ta-

Ford Trucks’ın yeni çekicisinin temelle-

toplamda 5 milyon kilometre teste tabî

şımacılığına uygun olarak geliştirdiği

rini oluştururken, yurt içi ve yurt dışın-

tutulduğunu da sözlerine ekledi.

yeni çekicisinin ön gösterimini yap-

daki müşterilerini dinledi ve farklı pazar

tı. Ford Otosan’ın İstanbul’daki Ar-Ge

koşullarına uygun olarak baştan sona

Ford Trucks ile 2010 yılında yeniden bir

Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Ford

yepyeni bir çekici geliştirdiğini kaydeden

marka yolculuğuna çıktıklarını ve bu

Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün,

Yenigün, geliştirilme sürecinde Türkiye

yoldaki stratejilerinin Türkiye pazarın-

Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı

dâhil 5 ülkede süren saha çalışmaların-

daki bilgi ve tecrübesini uluslararası bo-

Lisa King, Ford Otosan Ürün Geliştirme-

da 900 şoför, 44 filo yöneticisi ile görü-

yuta taşımak olduğunu belirten Yenigün,

den

şüldüğünü belirterek 4 kıtada 11 ülkede

“Ford Trucks markası ile Türkiye’de,

Sorumlu Genel Müdür Yardımcı-

sı Burak Gökçelik ve Ford Trucks Genel

tamamen ağır ticari araçlara özel ve son

Müdür Yardımcısı Serhan Turfan katıldı.

derece modern bayi yapılanmamızı, 30
plaza ile tamamlayarak ilk adımımı-

Ford Trucks’ın Ekim ayında pazara su-

zı attık. Bayi yapılanmamızı Türkiye’de

nacağı yeni çekicisinin ilk tasarımından

geliştirirken uluslararası pazarlarda da

üretimine kadar geçen 5 yıllık süreçte,

Ford Trucks markamızı güçlendirme-

1.200 Ford Otosan mühendisi görev al-

ye devam ettik. Orta Doğu, Afrika, Rus-

dığını söyleyen Ford Otosan Genel Mü-

ya ve Türkî Cumhuriyetlerin ardından,

dürü Haydar Yenigün, ürettikleri aracın

büyümemizi Doğu Avrupa’da gerçek-

1959’da kurulan markanın deneyim ve

leştirdiğimiz bayi açılışlarıyla sürdür-

birikimini yansıttığını söyledi.

dük. Bugün itibarıyla 32 ülkede faaliyet
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çalışmalarımıza başladık. 2019 yılında

Türkiye’den yola çıkan Ford Trucks’ın,

geliştirme çalışmalarını tamamlamayı,

8. Avrupalı marka olarak yer almasını

2020 yılından itibaren de kamyonları-

hedefliyoruz.”

mızda kendi ürettiğimiz şanzımanları-

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan,
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford
Otosan Genel Müdür Yardımcısı Lisa King, Ford
Trucks Ürün Geliştirme Müdürü Burak Gökçelik.

mızı kullanmayı planlıyoruz. Yeni şan-

Daha Büyük Daha Güçlü Daha Akıllı

zımanımızla beraber yerlilik oranımız

Törende Ford Trucks Genel Müdür Yar-

daha da yükselecek. Ancak, sadece bu

dımcısı

ürünlerimize değil test ve üretim tesis-

yaptı. Kamyonda her ülkeye kendile-

lerimize de yatırım yaparak yerliliğimi-

ri giderek yapılanma oluşturduklarını

zi, yani rekabetçiliğimizi artırdık. Ford

açıklayan Turfan sözlerine şu şekilde

ağır ticari araçlar için Avrupa’daki tek

devam etti: “Yeni çekicimiz, çok zorlu

test merkezini İnönü fabrikamızda açtık.

iklim ve arazi şartlarındaki testleri gücü

Bu sayede, Avrupa’da yaptığımız birçok

ve performansıyla başarı ile tamamladı.

testi artık kendi tesislerimizde gerçek-

Motor gücünü 420 ve 480 PS’den 500’e

leştiriyoruz. Mühendislerimiz tarafından

çıkardık. Konfor, verimlilik ve teknolo-

tasarlanan ve yeni teknolojilerle donat-

ji ürünümüzün en önemli karakteristik

tığımız boyahanemizi 15 Milyon avro ya-

özellikleri. 2,5 metre genişliğe ulaşan

tırımla hayata geçirdik. Yine İnönü fab-

yeni kabinimiz, ayrıca kullanıcılara uzun

Serhan

Turfan

da

konuşma

rikasında kurduğumuz yeni kabin hattı
ile üretim verimliliği sağladık.” dedi.
Hedef Avrupalı 8. Marka Olmak
Yol

kamyonu

segmentinde

Ford

göstermekteyiz. 2018 sonu itibarıyla 40;

Trucks’ın uzun yıllardır lider olduğunu

2020 sonu itibariyle de 50 ülkede var ol-

ve satılan her iki yol kamyonundan bi-

mayı hedefliyoruz. Global büyüme stra-

rinin Ford Trucks olmasının haklı gu-

tejimiz kapsamında rekabette ön plana

rurunu yaşadıklarını belirten Yenigün,

çıkmamızı sağlayan unsur, yerli tasarım

sözlerine şöyle devam etti:

ve üretim kabiliyetimiz. Bu kadar kısa

tesis yatırımlarımız karşılığını buluyor

zamanda, bugün bu noktaya gelmemizi

ve müşterilerimiz tarafından liderlikle

sağlayan gücümüzü, yüzde 89’a ulaşan

ödüllendiriliyoruz. 2016 model yılı lans-

yerlilik oranımızdan alıyoruz.” Dedi.

manımızla birlikte inşaat serisi araçla-

“Ürün ve

rımız, Türkiye’nin yükselen inşaat sekYenigün: “Kendi motorumuzdan sonra

törünün vazgeçilmezi oldu. En büyük

kendi şanzımanımızı da üreteceğiz”

projelerden en zorlu şantiye koşullarına

Fikri ve sınai hakları yüzde 100 Ford

kadar Türkiye’nin her bölgesinde tercih

yolda ihtiyaç duydukları konforu ve fe-

Otosan’a ait olan Ecotorq motoru ge-

edildik. Ford Trucks inşaat araçlarının

rahlığı vadediyor. Yüksek performansı,

liştirerek yetkinliklerini bir üst seviyeye

yüzde 39 ile lider segment lideri oldu-

500 PS’lik gücü ile yeni ve daha da ve-

taşıdıklarını vurgulayan Yenigün, “100

ğunu mutlulukla belirtiyoruz. Yurt içi

rimli çekicimiz sektörde rekabetin güçlü

milyon doları aşan yatırımla 2016 yılında

taşımacılıkta kullanılan çekici araçları-

bir oyuncusu olacak. Yeni çekicimizde,

devreye aldığımız Ecotorq motorumuz,

mızın pazarda kabul görmesiyle bugüne

geleceğin teknolojilerine odaklanıyoruz.

Türkiye’de geliştirilip üretilen ilk ve tek

kadarki en yüksek pazar payımızı elde

ConnecTruck kapsamında kullanıcıla-

ağır ticari araç motoru oldu. Yeni Eco-

ederek yüzde 17’ye ulaştık. Hedefimiz

rın araçlarına, kurumlarına ve tüm dış

torq motorumuz, özellikle performansı

inşaat ve yol kamyonlarında olduğu gibi

dünyaya entegre olmasını sağlıyoruz.

ve yakıt tüketimi açısından Avrupa’daki

çekici pazarında da lider olmak. Eylül

Topoğrafik harita destekli hız kontrolü,

müşterilerimizden beğeni kazandı. Ağır

ayında Almanya Hannover Uluslararası

multi medya sistemi gibi aynı zamanda

ticari araçlar üretiminde önemli unsur-

Ticari Araçlar Fuarı’nda dünyaya tanı-

şoförlerin ve filo yöneticilerinin hayatını

lardan biri olan arka aks, mühendisleri-

tacağımız

yeni çekicimiz, uluslararası

kolaylaştıracak yeni teknolojileri ile ara-

miz tarafından geliştirilerek 2015 yılında

büyüme stratejimiz doğrultusunda çok

cımız optimum seçenek olarak öne çıka-

üretilmeye başladı. Türkiye’nin ilk yerli

büyük öneme sahip. Yeni çekicimiz için

cak. Yeni ürünümüzün yalnız Ford Oto-

şanzımanının arkasında yine Ford Oto-

Rusya, Afrika, Ortadoğu ve Avrupa’da

san için değil, Türkiye otomotiv sektörü

san ismi var. Bu yıl 49,5 milyon avro

60’ı aşkın bayi ve servis noktamızı hiz-

adına da ciddi kazanımlar getireceğini

yatırımla yerli şanzıman üretimi için

mete aldık. 7 Avrupalı markanın yanında

düşünüyoruz ”
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KÖGEL IAA’YA YENI TREYLER MODELLERI
VE SISTEMLERIYLE KATILIYOR
Özellikle son 2 yıldır parlak bir dönem geçiren Alman treyler üreticileri arasında yer alan Kögel, yaklaşan
IAA fuarında sergileyeceği yeni ürün ve sistemleri Münih’te Alianz Arena’da özel bir organizasyonla
tanıttı. 10 yıl öncesine kadar Türkiye’de Koluman tarafından da üretilen ancak iflasının ardından
Humbaur’a satılan Kögel, bugün 760 çalışana ve 450 milyon Avro’yu aşan ciroya sahip.

SON yıllarda geleceğe hazırlandıklarını söyleyen Kögel Genel Müdürü Thomas Heckel robot kaynak ve robot vidalama sistemleriyle verimliliği arttırdıklarını söyleyerek karlı ve güçlü bir şirkete dönüştüklerini kaydetti.
2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 34 artışla kapatan yılsonunda 18 bin adet
treyler satışına ulaşmayı hedefleyen Kögel’in satışlarını en çok arttırdığı Batı Avrupa ülkeleri Almanya, İspanya ve Belçika oldu.
Satış sonrası hizmetleri güçlendirmek için yeniden yapılandıklarını ve ikinci el organizasyonu kurmak için bazı ülkelerde çalışmalarına başladıklarını kaydeden yöneticiler Kögel’in yeni ürün ve teknolojilerini tanıttılar. Hannover’de düzenlenecek
IAA Ticari Araç Fuarı’nda sergilenecek yeni ürünler arasında Kögel Cool PurFerro
frigorifik treyleri, konteyner taşıyıcısı Port 45 Triplex ve rulo taşımacılığı için üretilen Kögel Light Plus gibi araçlar da bulunuyordu. Humbaur’un hafif ticari araç
üzerindeki farklı ihtiyaç alanlarına göre üretilmiş kapalı kasalarının da sergilendiği
organizasyonda markanın hafif modeller geliştirmeye devam edeceği de kaydedildi. Dağıtım işine yönelik olarak daha önce Flexbox konseptini tanıtan markanın bu
konsepti da da geliştirerek pek çok hafif ticari araç markasıyla işbirliğine gittiği
ifade edildi.

PANEL

EasyFix
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Novum Generation
Novum Jenerasyonu, Kögel’in tanıttığı yeni nesil treyleri temsil ediyor.
Daha fazla taşıma kapasitesi sunan ve
kolay elleçlemenin merkeze alındığı
modellerde yeni teknoloji ekipman ve
sistemler yer alacak.
Gelecekte, tüm Novum jenerasyon römorkları, daha yüksek yük kapasitesi için tam
genişlikte çapraz kirişlere sahip, sağlam, burulmaya dayanıklı kaynaklı bir çerçeveye sahip olacak. Daha ince ve daha güçlü bir arka kapak plakasının yanı sıra, yan
duvardaki kuvvetleri çerçeveye taşıyan yeni hava ve aydınlatma konsolu ile araç
stabilitesinin de artması amaçlanıyor. Yeni dış çerçeve profili, VarioFix bağlama
noktalarının erişilebilirliğini büyük ölçüde arttırıyor ve kargo, VarioFix delikli çelik
dış çerçeveye, branda kapalıyken ve isteğe bağlı olarak mevcut damla kenarları ile
birlikte takılabiliyor. Novum’un üstyapısının temel tasarımda, ön duvar, ön hacim
köşe direkleri, arka köşe direkleri ve arka duvar kapıları dahil olmak üzere alüminyumdan yapılmıştır. Kaldırma tavanı olan ve olmayan köşe direklerinin standartlaştırılması, bütün bir avantaj sağlar. Ağırlık tasarrufları, özellikle bir kaldırma çatı
ile bağlantılı olarak elde edilir. Bu ayrıca paletlerin yandan yükleme sırasında ön
duvar boyunca konumlandırılmasını kolaylaştırır. Ayrıca, tüm yan duvar aralıkları

YARI römorku bir vinç ile yüklemek veya
boşaltmak için kayar tavana ihtiyacınız
duyulur. Kullanımın kendisi ve özellikle de açılmış olan çatının sabitlenmesi
günlük kullanımda zorluk olduğu için
Kögel, EasyFix’i kayar çatılar için yeni
stoper olarak geliştirdi. Sürgülü çatıyı
güvenli bir şekilde yerinde tutan EasyFix ilave kilit açma olmaksızın tavanı
kapatma olanağı sağlar.
Kullanımda kayar çatı öne itilirse güvenli bir şekilde ön konumda tutulur,
çatının arkaya doğru itilmesiyle tavan
kolayca açılabilir. Çatıyı Kögel EasyFix
Stopper’ın üzerine itebilmek için eskiden olduğundan biraz daha fazla çaba
gerekiyor.

Novum römorklarda standart bir boyutta sunuluyor. DIN EN 12642 Kod XL yük sabitleme sertifikasına sahip olan Novum römorklar ayrıca yeni bir Kögel Strong & Go
gövdesi ile de sunuluyor. Bu, sertleştirici kayışlarla güçlendirilmiş bir Kögel entegre
çatı brandası ile birleştirilmiş Novum jenerasyon gövdesinden oluşuyor.
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Mega Rail Euro Trailer
KÖGEL, Mega Rail Euro Trailer’ı tasarlarken, FlexiUse gövdesi ve otomatik aks
duruşları sayesinde 1,3 metreye kadar
uzayan ve T3000 ve T5 raylı cep vagon-

FastFix

larında taşınan yüksek hacimli treyleri

VID 2700’e göre ve Daimler direktifi 9.5’e

hacmi, bir mega treylerin karayolun-

göre, kargoyu palete sabitlemek için bir

daki avantajları ile kombine taşımacı-

engelleme sistemi olması gerekiyor. Bir

lığın esnekliği ve fırsatlarını kombine

sınırlama sisteminin gerekliliğini yerine

etmeyi hedefliyor. Mega Rail Euro Trai-

getirmek için kullanılan standart, ahşap,

ler, standart bir mega treylerden 4 tane

alüminyum veya çelikten yapılmış kafes-

daha fazla palet yuvasına sahip.

üretti. Yaklaşık 111 metreküp yükleme

lerdir. Ahşap, alüminyum veya çelikten
yapılmış normal kafesler ağır, kullanımı
zor, saklanması zor ve kolayca zarar görebildiğinden yola çıkarak ve ek olarak, bir

Strong & Go

kafesin düşmesi durumunda insanlara zarar verme riskinin yüksekliğine dikkat çe-

KÖGEL, Novum-Generation’un Cargo,

ken Kögel, yaralanma riskini en aza indirgemek için tekstil kafes Kögel FastFix’i

Mega ve Light yarı römorkunun tüm

geliştirdiğini açıkladı. Kögel tarafından içerde yapılan testlerin yanı sıra “Amtlich

versiyonları için yeni bir Kögel Strong &

anerkannter Sachverständiger” tarafından gerçekleştirilen testle FastFix’in gele-

Go-body seçeneği sunuyor. Gövde, DIN

neksel kafeslerden daha emniyetli olduğu ifade ediliyor. Sadece 495 gramlık düşük

EN 12642 Kod XL ve Daimler direktifi

ağırlık, kolay montaj ve demonte etme gibi özelikler sistemin öne çıkan yanları.

9.5 gerekliliklerini kafes kullanılmadan
karşılar. İçecek taşımacılığı için gerekli olan kafeslerin sayısı önemli ölçüde

Kögel Light Plus

azaltılırken bu çözüm kısa yükleme sü-

2020 yılında uygulanacak olan CO2 vergisi ve giderek ağırlaşan çekici üniteleriyle,
yarı römorkların hafifleştirilmesi giderek daha fazla önem kazanıyor. Kögel Light
Plus boş ağırlığını azaltmanın yanı sıra sefer naşına yakıt tüketimi azaltılmasına
veya taşınan yükün artmasını amaçlıyor. Bugüne kadar, yarı römorkta, sırasıyla
S355MC veya S460MC çelik
korurken ağırlığı

kalitesi kullanılarak inşa edilmişti. Sağlamlığı
önemli ölçüde azaltmak ise her zaman önemli zorluktan yola çıkan
Kögel, panelde ve çapraz kirişlerde
S700MC kalite ince çelikle değiştirilen malzemeyle ve yeni ağırlık azalıtıcı delik mimarisiyle toplamda yarı
römork ağırlığını 648 kg azalttı.

resi için pazarın gereksinimlerini karşılıyor ve kolay- güvenli bir kullanım
sağlar. Yeni Kögel Strong & Go üstyapısı, Kögel Integral çatı brandası için güçlendirilmiş bir çatı kayışı ile kombinasyon halinde sunuluyor.

GÜNCEL

KNORR-BREMSE
TICARI ARAÇ
ENDÜSTRISININ
TRENDLERINI
YANSITIYOR
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RAYLI ve ticari araçların fren ve güvenlik teknolojileri üretici ve sistem çözümü tedarikçisi olan Knorr-Bremse, Eylül ayında IAA Commercial Vehicles ve
Automechanika’da yeni ürün ve çözümlerini tanıtacak.
Knorr-Bremse AG Ticari Araç Sistemlerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr.
Peter Laier, şöyle diyor: “Önümüzdeki birkaç yıl içinde, trafik güvenliğinin yanı
sıra taşıma sektörünü şekillendiren mega trendler emisyonları azaltma, elektrikli
araçlar, otomatik sürüş ve bağlantı imkanları olacak. Knorr-Bremse, bu koşullarda
müşterilerinin gelişimi için ideal bir sistem ortağı olacak. Eylül ayında, ticari araç
sektörünün en önemli iki fuarı olan IAA ve Automechanika’da öncü trafik güvenliği
teknolojileri ve otoyol ve şehir uygulamaları için otomatik taşıma çözümleri de dâhil
olmak üzere ürün ve hizmet portföyümüzü tanıtacağız.”
IAA Fuarında Knorr-Bremse
Knorr-Bremse, IAA’daki standında iki adet yeni nesil disk frenini ilk kez tanıtacak:
SYNACT® kamyonlar için iki pistonlu fren ve düşük aks yükü olan kamyonlar ve
treylerler için NEXTT tek pistonlu fren. Şirketin yeni nesil Global Ölçeklendirilebilir
Fren Kontrolü (GSBC) sistemi de IAA’da tanıtılacak. GSBC, müşterilerimize ABS ve
EBS uygulamalarını takarken maksimum esneklik sağlayan modüler yapısının yanı
sıra çok çeşitli otomatik sürüş işlevleri için bir entegrasyon platformu oluşturacak.
Bu da Knorr-Bremse’nin direksiyon sistemi portföyü ile birlikte GSBC’yi ticari araç
sektöründe otomatik sürüşü mümkün kılmak için önemli bir modül haline getiriyor.
Knorr-Bremse, New Mobility World Live dış alanında otomatik sürüş işlevleri için
sistem çözümlerini tanıtacak. Knorr-Bremse standı burada tamamen yarı römork
ve treylerlere yönelik çözümlere ve satış sonrası için TruckServices ürünlerine ayrılacak. Burada odaklanılan ana konular yeni nesil (G3) Treyler EBS’si ile fren kontrolü ve şasi yönetimi, tüm teker sonu portföyü ve iTAP ile uzaktan treyler kontrolü,
kullanıcı dostu mobil uygulama da dahil olmak üzere akıllı Trailer Access Point teknolojisi olacak. Ayrıca fuarda orijinal ekipman standartlarına göre yenileştirilmiş
EconX ürün çeşitleri de tanıtılacak.
Knorr-Bremse’nin IAA’da tanıttığı yenilikler, sektörün mega trendlerine karşılık
gelen trafik güvenliği ve kazaları azaltma, bağlantı imkanları, emisyon azaltma ve
elektrikli araçlar ve otomatik sürüş gibi dört ana konu etrafında gruplara ayrılacak.
Knorr-Bremse standında, sürüş destek sistemleri (DAS) ve otomatik sürüş için gereken parçaların yanı sıra HAD için benzersiz işlevler, güvenlik ve tasarruf sağlayan
yedekleme konseptlerini tanıtacak. Knor Bremse araç kontrolü aldığında, sistemler
güvenlik açısından kritik önem taşıyan parçalar arızalansa bile aracın kontrol dışına
çıkamayacağı bir şekilde tasarlanması gerektiğine inanıyor.
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Mercedes’in Hafif Ticarileri Elektrikleşiyor:

eVITO HAZIR - eSPRINTER GELECEK YIL GELIYOR
2017 yılı sonunda Vito’nun elektrikli
modeli E- Vito’yu tanıtarak siparişe hazır hale getiren Mercedes Benz, gelecek
yıl satışa sunmak üzere şimdi de Yeni
Sprinter’in elektrikli versiyonunu tanıttı. Almanya’nın liman şehri Hamburg’da
sebze meyve halinde düzenlenen elektrikli hafif ticari araç organizasyonunda

Mercedes Benz’in hafif ticari
grubundaki amiral gemisi
Sprinter’ın yeni nesli tanıtılırken
markanın ticari araçlardaki
elektrikleşme stratejisini de son 2
yıldır yeniden ele alıyor.

konuşan Mercedes Benz eDrive@VANs

ve herhangi bir şekilde kargo alanı içinde
yer almıyor bu şekilde 6,0 ile 6,6 metreküp arasında bir kargo hacmi sağlıyor.
eSprinter 2019’da Hazır Olacak
Mercedes Benz, gelecek yıl eSprinter ile
hafif ticarideki elektrikleşme sürecine
devam edecek. Yeni eSprinter, ilk olarak
yük hacmi için gerekli olan yüksek tava-

isimli elektrikli Hafif Ticari yöneticisi

En yüksek hız, kullanım durumuna göre

na ve 3500 kilogram brüt araç ağırlığı-

Benjamin Kaehler, elektrikleşme de sı-

uyarlanabilir. EVito büyük ölçüde şehir

na sahip bir panelvan olarak sunulacak.

ranın daha sonra markanın küçük vanı

merkezi ortamlarda kullanılıyorsa, 80

İçten yanmalı motorlu bir Sprinter gibi,

Citan ile devam edeceğini söyledi. Daha

km/saatlik bir üst hızla enerji tasarrufu

maksimum kargo hacmi 10,5 metreküp.

sessiz ve emisyonsuz araçlarla yaşam

sağlar ve menzili artırır. Alternatif ola-

55 kWh kurulu pil kapasitesi ile bekle-

alanlarının daha iyi bir yer olacağını

rak, 120 km/saate kadar bir maksimum

nen menzil, maksimum 900 kilogramlık

kaydeden Kaehler, ticari araç söz konusu

hız için de yapılandırılabilir.

olduğu zaman ise aracın çok iyi çalışması

Orta boy van iki farklı dingil

gerektiğini ifade etti.

aralığı seçeneğiyle sipariş
edilebiliyor.

eVito Şimdiden Çalışıyor

bir yük ile yaklaşık 150 kilometre. Ayrıca ikinci pil seçeneği,
müşterilerin kullanım ihtiyaçlarına göre seçenek
yapmasını

da

sağlıyor.

Yeni eVito, öncelikli olarak şehir içi dağı-

Temel versiyonun top-

Daha kısa menzilin yeter-

tım trafiğine uygun ve bununla birlikte,

lam uzunluğu 5140 mili-

li olduğu durumlarda 41

menzil ve yük kapasitesi, esnaf ve servis

metre ve maksimum 1073

teknisyenlerinin taleplerini de karşılıyor.

kilogramlık taşıma kapasi-

41 kWh batarya kapasitesi 150 kilomet-

tesiyle geleneksel Vito ile eşit

relik bir mesafe sunan eVito, koşulların

değerlere sahip. Ekstra uzun ver-

elverişsiz olması bile, müşteriye hala

siyon 5370 milimetre. Geniş kargo alanı-

kapasitesi yaklaşık 140 kilogram artarak

100 kilometre menzil sunuyor. Altı saat

nın yanı sıra 1048 kilogramlık bir taşıma

yaklaşık 1040 kilograma çıkıyor. Elekt-

şarj olduktan sonra tam menzile tekrar

kapasitesi sağlıyor. Aracın maksimum

rikli Sprinter, giriş seviyesi dizel motora

ulaşan araç kentsel kullanım için uygun

brüt ağırlığı ise 3200 kilogramdır. Enerji

sahip bir araçtaki gibi, 84 kW güç ve 300

84 kW ve 300 Nm’ye kadar tork üretiyor.

depolama üniteleri aracın altında bulunur

Nm’ye kadar tork üretecek.

kWh kapasiteli üç batarya
ünitesi yaklaşık 115 kilometre menzil sunarken bunun
karşılığında

maksimum

taşıma

TEKNOLOJİ
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Mercedes Benz’in
Yeni Otonom Konsepti:
VISION URBANETIC
Klasik yük taşıma aracı olarak hizmet veren aracın kargo modülü 10 metreküplük bir alana hacme sahip ve son
kilometre teslimatları için de mobil istasyon olarak kullanılabiliyor ve farklı uygulamalar için kişiselleştirilebiliyor.

MERCEDES

Benz

Vans,

gelecekteki

kentsel zorlukları ele alarak bütünsel bir
sistem çözümünün bir parçası olarak,
Vision URBANETIC’i sundu. İnsanların
hareket etmesi veya mal taşımacılığı için
farklı değiştirilebilir üniteleri taşıyabilen, kendi kendine hareket edebilen ve
elektrikle çalışan bir şasiye dayanan Vision URBANETIC, 12 yolcuyu ağırlayabilecek ve kargo modülüyle 10 adete kadar
EPAL palet taşıyabilir.
3.70 metre uzunluğundaki bir yük alanıyla ve toplam 5.14 metreye sığan araç
uzunluğuyla, konsept, tanımlanmış bir

işlem ile sadece birkaç dakika sürecek

teslimatları için de mobil istasyon ola-

alandaki arz ve talebi gerçek zaman-

şekilde otomatik veya manuel olarak

rak kullanılabiliyor ve farklı uygulamalar

lı olarak analiz eden bir IT altyapısını

değiştirilebiliyor. Tüm sürüş fonksi-

için kişiselleştirilebiliyor.

içeriyor. Sonuç olarak ise mevcut ulaşım

yonlarını bünyesinde barındıran araç-

ihtiyaçları temelinde kendi kendine sü-

ta, güvenlik, direksiyon yönetimi, fren

Sürücüsüz operasyon imkanıyla işletme

rüş yapabilen, esnek ve verimli bir şekil-

ve hızlanma gibi tüm ilgili hareketler

maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeyi

de planlanan rotalarla kentsel hareketli-

araçtaki ek sistemlerle garanti altına

hedefleyen Vision URBANETIC, şarj olma

lik sağlayan bir filo hedefleniyor.

alınıyor.

zamanları hariç her an kullanılabilecek.
Sürücüsüz olmanın bir diğer avanta-

Kullanım amacına göre farklı değiş-

Klasik yük taşıma aracı olarak hizmet

jı olarak araç sürücü kabinin olmaması

tirilebilir gövdeler ile donatılan Visi-

veren aracın kargo modülü 10 metre-

hem yolcu hem de yük kapasitesinin ar-

on URBANETIC’te modüller, otomatik

küplük bir hacme sahip ve son kilometre

tamasına katkıda bulunuyor.
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YENI OPEL COMBO
YOLLARA ÇIKMAYA HAZIR

K9 ismi verilen ve Peugeot’un Partner, Citroen’in Berlingo,
Opel’in de Combo modellerini içine alan B segment hafif
ticari araç tanıtımlarının son ayağı Opel’in Russelheim’daki
tesislerinde gerçekleştirildi.
PSA Grubu’nun Opel’i satın alması geçtiğimiz ay birinci yılını doldururken,
grup markalarının hafif ticarideki ilk ortak modelinin tanıtılmasına da ağırlık
veriliyor. K9 ismi verilen ve Peugeot’un Partner, Citroen’in Berlingo, Opel’in
de Combo modellerini içine alan B segment hafif ticari araç tanıtımlarının

Yeni Combonun yük alanı özelliklerini özet-

son ayağı Opel’in Russelheim’daki tesislerinde gerçekleştirildi. Peugeot Part-

leyecek olursak; 4.4 ‘e kadar yük hacmi, 1.000

ner, Citroen Berlingo modelleriyle birlikte yapılan tanıtımın odağında bu se-

kilograma varabilen yük taşıma kapasitesi ve iş

fer Yeni Combo yer alırken K9 olarak isimlendirilen hafif ticari araç projesi-

malzemeleri veya uzun yükler için 3,440 mm’ye

nin grubun büyüme stratejisinde önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.

kadar yükleme uzunluğu öne çıkıyor.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan PSA Grubu’nun LCV’den Sorumlu
Kıdemli Başkan Yardımcısı Phillippe Narbeburu, toplam satışların yüzde 9,1

Yük alanında arak tekerleklerin çamurluk dav-

gibi önemli bir oranının B segmentindeki hafif ticari araçlardan oluştuğunu

lumbazları arasındaki mesafenin iki Euro pale-

ifade ederek yenilenen modelleriyle bu alandaki satışlarını artırmayı hedef-

tin yüklenmesini sağlayacak kadar geniş olma-

lediklerini açıkladı. Opel’in PSA bünyesindeki birinci yılını da değerlendiren

sı ise aracı pek çok rakibinden ayırıyor. Ayrıca

Narbeburu, yüksek entegrasyonla birlikte Opel’in yarım yılda 502 milyon

segmentte ilk olan ve sürücünün veya operatör

Avro kar ettiğini de sözlerine ekledi.

şirketin aracın aşırı yüklenmediğinden emin olmasını sağlayan sensör tabanlı bir aşırı yük gös-

Beşinci Nesil Opel Combo

tergesi de hem yasal limitlere uygunluğu garanti

Yeni Combo panelvan, aslında tasarımındaki farklılıklarını bir yana koydu-

altına alırken hem de aracın aşırı yüklenmesin-

ğumuz zaman PSA Grubu’ndaki diğer kardeşleriyle hemen hemen aynı özel-

den kaynaklanabilecek sorunların önüne geçil-

liklere sahip. 19 Eylül 2018’de Hannover’deki IAA Ticari Araçlarında dünya

mesine yardımcı oluyor.

prömiyeriyle sergilenecek olan araç, standart versiyonda 4,40 metre uzunluğa sahip. Uzun versiyonuyla 4,75 metrelik uzunluğa sahip olan Combo’da beş

Şantiye Donanımlı Combo

kişilik ekip kabini faydalı yük alanı ve pratik yükleme ekipmanlarıyla kulla-

Yük alanındaki yeniliklere ek olarak, yeni Com-

nışlı hale getirilmiş.

bo konfordan güvenliğe ve pratikliğe kadar

HAFİF TİCARİ

Yeni Opel Combo Ölçüler:
• Standart versiyon: 4,403 / 1,848 / 1,825
(Uzunluk / yan aynalar hariç genişlik, yükseklik width-mm)
• XL versiyon: 4,753 / 1,848 / 1,820 (Uzunluk / yan aynalar hariç genişlik, yükseklik
width-mm)
• Standart versiyon yük hacmi: 3.3’ten 3.8’e
(Metreküp)
• XL versiyon yük hacmi: 3.9’ten 4.4’e (Metreküp)
• Standart versiyon yükleme uzunluğu: 3,090
mm - (yük geçmeli kapakla)
• XL versiyon yükleme uzunluğu: 3,440
mm(yük geçmeli kapakla)
• Taşıma Kapasitesi: up to 1,000 kg
• Yükleme eşiği: 580 mm

OPEL’IN HAFIF TICARIDEKI KÖKLÜ GEÇMIŞI
1953 yılında piyasaya sürülen Opel Olympia Rekord Caravan, markanın hafif ticari mirasının en önemli kilometre taşlarından biri olarak dikkat çekerken tam
10 yıl sonra devreye alınan Opel Kadett Caravan ise küçülmüş boyutlarıyla ve
dönemine göre pratik eşya taşıma çözümleriyle dikkat çekiyordu. 1985 yılında ise
Kadett Combo yüzünü gösterirken tam anlamıyla bağımsız bir araç olarak Combo modeli 1993 yılında yollara çıktı. Ön tarafı markanın binek aracı Corsa’dan
alınan ve yük alanı genişletilen Combo B ilk defa Euro palet taşıma kapasitesine
getirildi.
Üçüncü nesil Combo yine Corsa’dan alınan ön kısmıyla 2011 yılına kadar üretilirken 3,200-litrelik largo alanı ve 2.70 metreye uzayan yükleme uzunluğuyla ve
19 destek sistemine sahip. İsteğe bağlı olarak

iki yan kayar kapısıyla ülkemizde de büyük ilgi görmüştü.

sunulan Surround Rear Vision panelvan sü-

2012 yılında itibaren ise Bursa’da Tofaş fabrikasında üretilmeye başlanan Com-

rücüsünü görüş kabiliyetini arttırırken yolcu

bo D ise 2,755 mm ve 3,105 mm olmak üzere iki farklı dingil aralığıyla ve yüksek

tarafındaki dış kapı aynasında yer alan ikin-

tavan özelliğiyle daha geniş müşteri yelpazesine hitap etti.

ci bir kamera, sürücünün kör noktadan endişelenmemesini sağlar. Combo düşük hızlarda
dönerken meydana gelebilecek darbeleri veya
çizikleri önlemeye yardımcı olan yeni sensör
tabanlı Flank Guard-Yan Koruyucu sistemine
de opsiyonel olarak sahip olacak. Ayrıca asfalt
dışı kullanımlarda veya çamur, kum veya karda
daha fazla çekiş gücü gerektiren durumlar için
elektronik IntelliGrip çekiş kontrol sistemine sahip Şantiye tipi araçlarla kullanım alanını genişletmeyi hedefliyor. Şantiye donanımlı
araçlar, 30 mm daha yerden yüksekliğe, rijit ön
denge çubuklarına, artırılmış lastik çapı ve arka
değişken oranlı yaylara da sahip olarak sunulacak. Araçta aynı zamanda Apple CarPlay ve
Android Auto bilgi-eğlence sistemleri de seçenek olarak sunulacak.
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IVECO DAILY 40. YAŞINI KUTLUYOR
1978 yılında sahneye çıkan Daily, çok
yönlülük, güvenilirlik ve verimlilik sunan arkadan itişli ve bağımsız ön süspansiyona sahip, kamyondan esinlenilen
şasisiyle hafif ticari araç kavramıyla pa-

Daily Blue Power ailesi ile 2018
Yılının Uluslararası Yılın Ticari
Aracı ödülünü alan Daily 40.
Yılını kutluyor.

çapında pek çok ödüle layık görülmüştür. Daily her zaman geleceğe odaklanan
ve temel değerlerimiz olan çok yönlülük,
güvenilirlik ve verimliliğe sadık kalarak
müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörmeyi bilen, bu şekilde de müşterilerimizin

zarda önemli bir yere sahip.

işletmeleri ve çevresel sürdürülebilirlik
1978 yılında ilk defa yola çıkışından bu

dünya çapındaki müşterilerimizin spesi-

yana Daily pek çok yeniliğe imza attı. Bun-

fik ihtiyaçlarına uyum sağlayabilme ko-

ların arasında arkadan itişli ve bağımsız

nusundaki üstün yeteneğinin kanıtıdır.

ön süspansiyona sahip kamyondan esinle-

için ideal iş ortağı olan bir araç ailesi.”
3,3 ton ila 7,2 ton brüt araç ağırlığı ve 7,3
metreküp ile 19,6 metreküp argo hacmi ile

nilen şasiden, dünyada bir ilk olarak 1999

Konuyla ilgli açıklama yapan Iveco Mar-

endüstrideki en geniş yelpazeye sahip olan

yılında Common Rail teknolojisini devreye

ka Müdürü Pierre Lahutte, şunları söy-

Daily, Blue Power ailesi gelişmiş dizel ve

almasına veya dönüş ve frenleme esnasın-

ledi: “Bu yıl, başlangıçtan beri sektörün

alternatif çekiş teknolojilerine sahip. 2020

da aracın kullanımını düzenleyen gelişmiş

lideri bir araç ailesi olan ve 40 yıldır

Gerçek Sürüş Emisyonları düzenlemele-

Elektronik Stabilite Programı (ESP) prog-

endüstrinin çevreci, sürdürülebilir ta-

rine hazır ilk LCV (hafif ticari araç) olan

ramına kadar pek çok yenilik yer alıyor.

şımaya geçmesinin öncülüğünü yapan

Daily Euro 6 RDE 2020 Ready, LCV endüst-

Daily’nin ömründe önemli bir kilometre

risinde 8 vitesli otomatik dişli kutusuna

3 kıtada üretilen ve 110 ülkenin asfalt-

taşını kutluyoruz. Uzun tarihi boyunca

sahip ilk CNG araç olan Daily Hi-Matic

larında yol kateden 3 milyondan fazla

Daily, taşıma operatörleri ve sektör uz-

Natural Power ve sıfır emisyona sahip Da-

Daily aracı bu ailenin popülerliğinin ve

manlarının takdirini kazanmış ve dünya

ily Electric ile IVOTY 2018 ödülünü almıştı.

DAILY: 40 YILDIR ÖDÜL KAZANAN BIR BAŞARI
DAILY ailesi tarihi boyunca sayısız

• En İyi KEP Taşıyıcısı 2015 (Alman Kur-

• Avrupa Yenilikçilik Ödülü 2016 - Daily

ödül kazandı ve mevcut nesline gurur-

ye, Ekspres ve Posta Teslimat endüstrisi

Hi-Matic (Avrupa Karavan endüstrisi)

la göstereceği oldukça geniş bir ödül

- Almanya)

• En İyi Ticari Araç 2016 (Şili)

koleksiyonu bıraktı:

• KEP Taşıyıcısı Yenilikçilik Ödülü 2015

• 3,5 tona kadar En İyi Ticari Araç 2016

• Uluslararası Yılın Panelvanı 2015

- Daily Hi-Matic (Alman Kurye, Ekspres

(Almanya)

(Avrupa)

ve Posta Teslimat endüstrisi - Almanya)

• Yılın Büyük Panelvanı 2017 (What Van?
Ödülleri - Birleşik Krallık)
• Ulusal Taşıyıcı Ödülü 2017 (İspanya)
• Yılın Sürdürülebilir Panelvanı 2017 Daily Electric (İtalya)
• Uluslararası Yılın Minibüsü 2017 - Daily Tourys (Avrupa)
• Yılın Sürdürülebilir Panelvanı 2018 Daily Hi-Matic Natural Power (İtalya)
• Uluslararası Yılın Panelvanı 2018 - Daily Blue Power (Avrupa)
• Çin Yılın Panelvanı 2018 - Çin Daily panelvan (Çin)
• Yılın Panelvanı 2018 - Daily Blue Power (Danimarka Otomotiv Gazetecileri
Birliği)
• En İyi Hizmet Aracı 2018, 3 kategori:
3,5 tona kadar olan taşıyıcılar, 3,5 ton
üzeri taşıyıcılar, minibüsler (ETM Verlag
Okur Seçimi Ödülleri - Almanya)

HAFİF TİCARİ
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Daily Tarihçesi
1978: İlk Daily, 210 cm iç yüksekliğine

yerek 176 hp beygir gücüne erişen tur-

azaltımı sağlayan akıllı EcoSwitch PRO

sahip 17 metreküplük bir panelvandı ve

bodizel motoruna sahip 3,0 litrelik mo-

sistemi gibi gelişmiş özelliklerle perfor-

endüstride ilk defa 2,5 litrelik bir dizel

del ile daha güçlü bir üye edindi. Aynı yıl

mans çıtasını daha yukarıya taşıdı. Aynı

motor kullanıyordu.

Çin’de de Daily üretimi başladı.

zamanda devrim niteliğindeki uygula-

1984: Aile, ilk Daily 4x4’ün gelişiyle ge-

2006: Yeni tasarım ile dönüş ve frenleme

ması Business Up ile bağlanabilirliği yeni

nişledi.

esnasında aracın kullanımını düzenleyen

bir seviyeye çıkardı.

1985: TurboDaily, turbodizel teknolojisi-

ESP (Elektronik Stabilite Programı) tanıtıldı.

2017: Çevreci Daily Blue Power ailesi üç

ne sahip ilk hafif ticari araç oldu.

2009: Geniş aile, 7 tonluk modelin de pi-

teknolojiyle pazara giriş yaptı. Zama-

1992: İspanya’daki Valladolid Fabrika-

yasaya sürülmesiyle daha da genişledi.

nından üç yıl önce 2020 Gerçek Sürüş

sındaki ilk ünite üretim hattından çıktı

2009 yılında ayrıca yenilikçi Daily Elect-

Emisyonlarına uyum sağlayan elektrik,

1996: Daily yelpazesi iki motor seçeneği

ric kuruldu.

doğalgaz ve pazardaki en gelişmiş dizel

ile genişledi. Bunlar 2,5 litrelik turbodi-

2010: Daily, dünya çapında 2 milyon

teknolojisini müşterilerine sundu. Bu

zel ile birlikte yeni ve daha güçlü olan 2,8

ünitelik satış rakamına ulaşarak yeni bir

araç “2018 Yılının Panelvanı” seçildi.

litrelik motordu.

kilometre taşına erişti.

1998: ECODaily, Sıkıştırılmış Doğalgaz

2014: Üçüncü nesil Daily satışa sunul-

(CNG) motoru kullanan ilk hafif ticari

du ve derhal “2015 Yılının Panelvanı”

araç oldu.

ödülünü aldı. Geniş takımın üyeleri ara-

1999: Daily’nin ikinci nesli pazarlara gi-

sında, çıkar çıkmaz çok satanlar arasına

riş yaptı ve derhal “2000 Yılının Panel-

giren Iveco’nun sınıfına özel 8 vitesli

vanı” ödülünü aldı. Bu araç, endüstride

otomatik şanzımanı olan yeni Daily Hi-

Ortak Yakıt Yolu teknolojisini kullanan

Matic de vardı.

ilk araçtı.

2016: Daily Euro 6 bu başarıyı daha da

2000: Suzzara’daki üretim fabrikasına

ileri götürdü ve sürücü müdahalesine

ek olarak Brezilya’da üretim başladı.

gerek kalmadan yakıt tüketimini azal-

2004: Daily ailesi bir kez daha genişle-

tıp verimliliği koruyarak otomatik tork
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TICARI ARAÇ ENDÜSTRISI
GELECEĞI TARTIŞIYOR

VDA toplantılarının en merakla beklenen bölümü olan panel oturumunda
bu yıl; ‘Yarının sürüşü - sürdürülebilir, etkin ve akıllı taşımacılık ve lojistik’ konusu tartışıldı. Oturum konukları Daimler Yönetim Kurulu Başkanı
Martin Daum, Volkswagen Truck & Bus CEO’su Andreas Renschler, Schmitz

Ticari araç patronları “Sadece araç
üreticisi değil lojistik ekosistemin
önemli bir oyuncusuyuz” diyor.

Cargobull Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Schmitz ve Alman taşımacılık ve
lojistik operatörü Wiedmann & Winz CEO’su Micha Lege oldu.

Bu arada endüstrinin karbondioksit ve emisyon
oranlarının azaltılmasında son 15 yılda elde et-

Renschler: “Gerçekçi olmayan emisyon hedefleri

tiği başarılara bakarsanız bunları yönetmelik

taşımacılık maliyetlerini arttırır”

olmaksızın yaptığımızı göreceksiniz çünkü en

Panel oturumunun öncelikli konusu, karbondioksit oranlarının azaltılması-

iyi yönetmelik ürünün kendisidir. Yönetmelik-

na yönelik hedeflerin fazla iddialı olmasıydı. Bunun taşımacılık dünyasına

ler iyidir ama bunların endüstriye ve endüstrinin

ne şekilde yansıyacağına ilişkin soruya yanıt veren Daum, AB komisyonunun

çözümlerine uyumlu olması gerekir. Vizyon sa-

belirlediği değerler konusunda endişeleri bulunduğunu ve bu oranları tut-

hibi olmak da harikadır ama gerçekçi olmalıyız.

turmanın son derece zor olduğunu söylerken Renschler, bazı konuların tam

Bu konuda normal fikirlere sahip olmadığımızı

olarak anlaşılmadığını, yönetmeliklerin taşımacılık maliyetlerini önem-

düşünüyorum, sonra da lojistik maliyetler ar-

li oranda arttıracağını söyledi. Bu oranların yakalanabilmesi için mutlaka

tınca şaşırıyoruz.” Bu konuda toplantıya katılan

teknolojik anlamda çözümler üretilebileceğini söylen Renschler, “Ancak
bunun anlamı olup olmadığına ve maliyetlerine bakmak lazım. Geliştirme
safhasındaki maliyetler, taşıma maliyetlerini de yukarı çekecek ve sonuçta bu da tüm ekonomi için bir engel teşkil edecektir. Yollardaki herkesin
bu konuda bir fikri var; ticari araçlar için de aynı yönetmelikler uygulansın
istiyorlar. Ancak yolda giden beton kamyonu ile çekici-treyler kombinasyonu arasındaki farkın algılanamıyor olması çok çarpıcı. Ekolojiye ve taşıma maliyetleri açısından uygunluğa bakılması gerekir,” dedi. Renschler,
uzun yolda kullanılacak bir elektrikli kamyonun bir yıl boyunca bir ailenin
kullanacağından daha fazla elektriğe gereksinim duyacak olması konusunda da şunları söyledi; “Çin’e bakıyoruz ve elektromobiliteden söz ediyoruz.
İnsanların aklına bu takılıyor. Onlar bunu teşvik ediyorlar, pazara teşvikler
veriyorlar ama Almanya’da ve Avrupa’da durum böyle değil, bizim fırsatlarımız çok daha kısıtlı. Diğer yandan onların nükleer enerji santralleri var.

Volkswagen Truck & Bus CEO’su Andreas Renschler
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bir gazeteciden gelen “Brüksel’de bu hedefler belirlenirken sizler de masada
oturup lobi yapmıyor muydunuz? Şimdi tüm endüstriyi gerçekçi olmayan
hedeflere sürükleyen üçüncü güç nedir?” sorusuna Renschler’in verdiği yanıt şöyle oldu: “Bazen biz de başarısız olabiliyoruz. ‘Sizin de orada sözünüz
geçiyor, konuşmaların, tartışmaların bir parçasısınız’ demek hoş ama işler
böyle yürümüyor. Taşımacılık endüstrisi onların odağında değil. Yolcu araçları ile aynı kefeye koyuyorlar. Burada ya siyah ya beyaz durumu var. Şunu
kabul etmek zorundayız; taşımacılık her toplum için en önemli şeydir ve bazı
tuhaf insanların korumacılık veya her ne olursa olsun başka yaklaşımları ile
engellenemez,” şeklinde yanıtladı.
Treyler Endüstrisi Ev Ödevini Yapıyor
Emisyon oranlarının azaltılmasında treyler üreticilerinin üzerine düşeni

Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Martin Daum

yaptığını söyleyen Schmitz, “Konuya sadece yönetmelikler açısından bakarsak sadece kilometre başına karbondioksit salınımını azaltmak anlamına

lendirme yapan ilk şirketiz. Bugünlerde fırsatlar

gelir ki bu da son derece zor. Ama bakış açımızı geliştirip treylerler için te-

çok daha fazla ve taşıma zincirinin tamamını di-

lematik çözümleri nasıl geliştiririz diye bakarsak durum değişir. Treylerle-

jitalleştirmek mümkün. Araçların ağ üzerinden

rin ağırlığını azaltırsak elbette daha fazla kargo taşınabilir. Bu maliyetlerin

birbirine bağlanması çok büyük bir gelişme. Bu,

azalması anlamına gelir ki maliyetlerin azalması da otomatik olarak birim

boş seferleri önleyeceği gibi CO2 emisyonlarının
azaltılmasına da katkı sağlayacaktır,” şeklinde
konuştu. Lege, gelecekte yüklerinin bir kısmının şoförsüz araçlarda taşınması konusunda ne
düşündüğüne ilişkin soruya da şöyle yanıt verdi:
“Tamamen olmasa da kısmen bu şekilde taşımalar geleceğin bir parçası olacak. Otonom çekicilerin tamamen profesyonel şoförlerin görevini yapacağını söylemek yanlış olur çünkü çok ilerleme
sağlandığı doğru ama otonom çekicilerde de her
zaman şoför olacaktır. 30-40 yıldır otomatik pilotlar ile uçuyoruz ama kimse bunun otomatik
olarak yapılması konusunda endişe duymuyor.
Çekicilerde de endişelenmeye gerek olmadığını düşünüyorum. İlerde çekiciler ilginç çalışma
mekanları olacak.”
Şoförlük Mesleği Ortadan Kalkacak mı?

başına tüketimin düşmesidir. Ayrıca daha iyi yalıtım sunabiliyoruz. Sürekli

Otonom çekiciler ile birlikte akıllara gelen ‘bu

olarak bunlar üzerinde çalışıyoruz çünkü müşteri her durumda maliyetleri

akıllı araçlar şoförlerin mesleğini elinden mi

azaltıcı tedbirler talep ediyor. Politikacılar ve yönetmelikler açısından bakar-

alacak’ sorusu panel oturumunda da tartışıldı.

sak, biz ev ödevimizi yapacağız. Gelecekte daha çok çalışmamız gerekecek ve

Özellikle uzun yıllardır şoför sıkıntısı yaşanan

bizim endüstrimiz aslında bunu yapıyor.” Treyler endüstrisinin bir başka

Avrupa’da gündemdeki başlığı değiştiren bu ko-

önemli oyuncusu Schmitz Cargobull’un Yönetim Kurulu Başkanı Andreas

nuda radikal yorumda bulunan Daum, “Her şey-

Schmitz de akıllı treylerlere değindi. “Bundan birkaç yıl önce pazara akıllı

den önce önde giden bir kafa var. Şoför bunun

treylerleri sunduk. Bu römorklarda internet bağlantısı var; taşınan malın

hızlanmasını ve durdurulmasını sağlıyor. Bugün

niteliği, ısının daima uygun seviyede olması gibi bilgilere sürekli olarak eri-

otomatik çekiciler ile bir insanın yapabileceğin-

şim mümkün. Böylece lojistik operatörler ve onların müşterileri kendi işle-

den daha efektif şekilde hızlanıp daha güven-

rinde daha etkin olabiliyorlar. Bu aynı zamanda karbondioksit emisyonlarını

li biçimde fren yapabiliyoruz. Yanal sapmalar

da düşürmek anlamına geliyor. Ağ bağlantılı kamyon ve treylerler de giderek

çok daha önemli çünkü yolun uzunluğu elbette

artıyor,” diyen Schmitz, treylerin tek başına akıllı olmanın ötesinde aynı

genişliğinden daha fazla. 60 cm.’lik mesafeler

zamanda müşteriler, yükleyiciler ve göndericiler ile ağ üzerinden bağlantılı

kontrolü sağlamada güçlük yaratacaktır. En bü-

durumda olduğunu söyledi. Dijitalleşmenin lojistik operatörler üzerindeki

yük tehdit, yoldaki çok sayıda beklenmeyen olay

etkilerini değerlendiren Lege de, “2000 yılından bu yana dijitalleşme ko-

olacaktır. İnsan, bir araçta konumlandırılabilecek

nusu gündemimizde. Araçtan teknik bilgiyi alarak şoför konusunda değer-

uzak ara en iyi bilgisayardır. Sorunları tamamen
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güvenli şekilde çözebilmek üstesinden gelinmesi gereken en önemli konu

tik araçların bir süredir kullanılmakta olduğunu

olacak” dedi. Otomatik sistemlerin şoförler tarafından devre dışı bırakılma-

da hatırlattı. “Bana göre en önemli şey, şofö-

sı riskine ilişkin olarak da Renschler, sürüş yardım sistemlerinin kazasız

rün görev tanımının değişecek olması. Otoma-

seyri hedeflediğini hatırlatarak bunu her zaman suiistimal edecek insanla-

tik pilotta olduğu gibi, şoför de sonuçta sistemin

rın olabileceğini söyledi. Araçlardaki bazı sistemlerin kapatılabilir olacağını

kontrolünü elinde tutacak ancak lojistik, yükün

ancak acil durumlarda çalışmaya devam edecek sistemler geliştirmek üzere

optimize edilmesi, yükleme ve boşaltma gibi ko-

çalışmalarının sürdüğünü anlatan Renschler, 1-4 arası seviyelerde otoma-

nularda farklı görevleri olacak. Şoförlük mesleği
tamamen değişecek ve aynı zamanda daha cazip
hale gelecek. Bizler de şoför sıkıntısı çekmekten
kurtulacağız. Kesin olan bir şey var ki; onyıllar
boyunca daha şoförlere ihtiyacımız olacak,” diyen Renschler otomatik pilot benzetmesini çok
beğendiğini ekledi. Daum ise bu benzetmeye,
“Hava trafiğinin otomatikleştirilmesinin daha
kolay olduğunu düşünüyorum çünkü orada üç
boyutlu bir alandan söz ediyoruz. Sağa, sola,
yukarı ve aşağı gidebilirsiniz ve iki boyutlu yol
şartları ile karşılaştırırsanız oldukça boş bir alan
var. Bu nedenle yoldaki tehditler çok daha fazla,”
diyerek çok katılmadığını belirtti.
Ticari araç endüstrisinde yine gündemdeki bir
başka konu olan; birbirini takip eden şoförsüz
çekici katarlarının ise şimdilik iki liman arası
gibi belirli hatlarda iki nokta arasında git-gel
yapacak şekilde mümkün olabileceği öngörülüyor. Panelde vurgulanan bir başka konu da uzun
araçların Avrupa karayollarında ‘demiryoluna
rakip görüldüğü iddiası ile’ desteklenmemesinin
yarattığı hayal kırıklığı oldu.

AĞIR TİCARİ

DAF Trucks, 1 Ocak 2019 itibarıyla üretim hattından çıkacak kamyonlar için
Avrupa CO2 düzenlemesi beyanını benimsediğini açıklayarak bu yılın dör-
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DAF CO2 BEYANINA HAZIR

düncü çeyreğinde, yasal gereksinimlerin
gerektirdiği zamandan önce onaylı CO2

ve sipariş onay belgesinde yayınlamaya

midir, CO2 emisyonu da doğrudan yakıt

değerlerini yayınlayacağını belirtti.

başlayacak. Böylelikle DAF bayisi, müş-

tüketimine bağlıdır. Yeni CF ve XF’in

terilerin teslim alacakları kamyonların

piyasaya sürülmesiyle DAF, yakıt tüke-

Avrupa düzenlemeleri, Ocak 2019 itiba-

CO2 değerlerinin nasıl olacağını müşte-

timinde yüzde 7 oranında etkileyici bir

rıyla tüm yeni 4x2 ve 6x2 ağır hizmet

rilere önceden bildirebilecek. Standart

iyileştirme elde etmiştir. Bu iyileştir-

tipi Euro 6 kamyonların (16 ton+) fab-

çekici/römork kombinasyonu veya nor-

me, aynı zamanda CO2 emisyonlarında

rikadan CO2 emisyonu beyanıyla çıkma-

mal kutu tipi kasalı mesleki kamyonlar

da elde edilerek bu kamyonları sektör-

sını gerekiyor. Diğer araç yapılandırma-

için Vecto değerleri, üç tip uygulama

de lider konumuna taşımıştır” şeklinde

ları da 2020 yılında bunu takip edecek.

için standart güzergahlar kullanılarak

konuştu.

Emisyon beyanı değerleri tek tip bir

ve onaylı giriş verileri uygulanarak he-

hesaplama aracı olan Vecto ile elde edi-

saplanıyor.

lirken bu durum standart haline getiril-

Akıllı TOPEC Yapılandırma Aracı
“Akıllı DAF TOPEC araç yapılandırma

miş ve onaylı bir prosedür gerektiriyor.

Sektörde Lider Yakıt Tüketimi

aracımızla, halihazırda yarı römork veya

Bu sayede yeni CO2 beyanı düzenleme-

Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama ve

üstyapı donanımını ve hatta güzergah-

siyle birlikte taşıma operatörleri, yeni

Satış sorumlusu Richard Zink: “Geze-

ları hesaba katarak müşterilerimizin

bir kamyon sipariş etmeden önce farklı

genimize ve gelecek nesillerimize en

kamyonlarına ait özel yakıt tüketim de-

kamyon modellerinin ve hatta üreticile-

üst düzey özeni göstermekte kararlıyız.

ğerlerini sağlayabiliyoruz,” diyen Zink

rinin CO2 emisyon değerlerini kolaylıkla

Bu nedenle kamyonlarımızı gelecek-

şöyle devam etti: “Bu da bayilerimizin

karşılaştırabilecekler.

te daha da temiz yapma çabalarımızı

ilgili işe en uygun ve aynı zamanda en

sürdürmemiz gerekiyor. Kamyon satın

ekonomik, en çevre dostu kamyonu be-

DAF, onaylı CO2 beyanı değerlerini yılın

alırken göz önünde bulundurulan en

lirlemesini sağlıyor. İşte DAF Transport

son çeyreğinde fiyat teklifi aşamasında

önemli unsurlardan biri yakıt tüketi-

Efficiency tam olarak budur.”
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ŞİRKETLERDEN

FIAT Professional Ailesi’nin önden çekişli motor gücü ve geniş yükleme alanı ile
dikkat çeken üyelerinden Ducato, yeni bir
gövde seçeneğine daha kavuştu. Dinamik
tasarımı, fonksiyonel iç mekânı ve düşük işletim maliyetleriyle ön plana çıkan
Ducato’nun, 9,5 m3’lük hacme sahip kısa
aks mesafeli yeni versiyonu düşük işletim
maliyeti, daha fazla yük kapasitesi, daha
iyi kontrol ve yüksek görüş alanı gibi pek
çok özelliği bünyesinde barındırırken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçebilme özelliğiyle de ticari araç kullanıcılarına
avantaj sağlıyor.
Sınıfının en verimli araçlarından olan Ducato Van’da 2,3 litrelik 130 HP güç ve 320
Nm tork üreten turbo dizel motor, 6 ileri

FIAT DUCATO’DAN
FSM KÖPRÜ GEÇIŞINE
UYGUN VERSIYON

vitesli manuel şanzımanla kombine ediliyor. Yük ve performans verimliliği ve
maksimum yükleme kapasitesi ile dikkat
çekmesinin yanı sıra yüksek konfor seviyesiyle de dikkat çeken Fiat Ducato’da çok
amaçlı akıllı cihaz tutucu, soğutmalı eşya
gözü, bardak tutucular, büyük eşya gözleri, kol dayama, Bluetooth bağlantısı gibi
donanımlar sunuluyor.

FIAT YOL ARKADAŞIM CONNECT ILE
DOBLO VE FIORINO’LARA UZAKTAN KONTROL
FIAT, Türkiye’deki kullanıcılarının alışkanlıklarını ve otomobille olan ilişkisini değiştiren bağlantı teknolojisi Fiat Yol Arkadaşım Connect’i, Fiat Doblo ve Fiorino modellerinde sunarak ülkemizde hafif ticari araçlar sınıfında bir ilki gerçekleştiriyor.
Tofaş bünyesinde geliştirilen Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması Fiat Doblo
ve Fiat Fiorino kullanıcılarına bu sınıftaki ilk uzaktan erişim teknolojisini sunuyor.
Aracın elektronik kontrol ünitesine takılan bir cihazla aktif hale gelen Fiat Yol Arkadaşım Connect, Apple Store veya Google Play Store’dan indirilebilen Fiat Yol
Arkadaşım uygulaması aracılığıyla kullanılabileceği gibi yolarkadasim.fiat.com.tr
web sitesi üzerinden de erişime açık olacak. Fiat Yol Arkadaşım Connect ile uzaktan otomobilin kapı ve bagaj kilitlerini açma-kapama, lastik basınçlarını, yakıt ve

Fiat İş Birimi Direktörü
Altan Aytaç

akü durumunu takip etme, geçmiş servis işlemlerini takip edebilme ve online servis
randevusu alabilme ile aracın park konumunu ve sürüş detaylarını görebilme, hız
ve mesafe limiti belirleyerek bildirim alabilme, acil yol yardım ile ambulans hizmeti

etti. Aytaç, “Fiat Yol Arkadaşım Connect’i

alabilme gibi birçok faydalı fonksiyona sahip olunuyor.

ilk olarak, Nisan 2018’de tüm Egea model ailesi araç sahiplerimize sunduk. Bu

Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç dünyada otomotiv teknolojileri alanında ya-

teknolojiden artık kendi sınıflarının güç-

şanan gelişmeler ile küresel anlamda dijitalleşmeye yönelik adımları yakından ta-

lü modelleri Doblo ve Fiorino sahipleri de

kip ettiklerini ve ürünü müşteri ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştirdiklerini ifade

faydalanabilecek” dedi.

TEKNOLOJİ
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RENAULT TRUCKS 3.5 TONDAN
26 TONA ELEKTRIKLI KAMYON
ARALIĞINA ULAŞIYOR
10 yıllık test sürüşlerinin ardından Renault Trucks, 3.5 ile 26 ton arasındaki şehir içi kullanımında ideal, ikinci
nesil elektrikli Renault Master Z.E., Renault Trucks D Z.E. ve Renault Trucks D Wide Z.E araçlarını sunuyor.
Renault Trucks D ve D Wide Z.E. modelleri, Renault Trucks’ın Blainville-sur-Orne’de bulunan tesisinde
üretilerek 2019 yılında piyasaya sunulacak. Renault Master Z.E. ise 2018 yılında satışa başlayacak.

RENAULT Trucks’a göre CO2 emisyon-

aynı oluyor. Master Z.E. serisi, şehir içi

Rennault Trucks Z.E. aracı, kullanım ve

larının yanı sıra şehir içi hava kirliliği

uygulamalarında çalışan profesyonellerin

batarya yapılandırmasına bağlı olarak

ve gürültü sorunlarının kesin çözümü,

tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere

300 km’ye kadar mesafe kat edebilecek.

elektromobiliti oluyor. Bu nedenle Re-

tasarlanan altı versiyon (dört panelvan ve

Elektrikli kamyon alırken sahip olunan

nault Trucks, elektrikli araçların kulla-

iki platform kabini) ile sunuluyor.

en maliyetli parça, batarya paketidir. Bu
nedenle Renault Trucks, yük kapasitesi

nımı, batarya, hareket, şarj istasyonları ve özel bakım gereklilikleri ile ilgili

Şehir İçi Teslimat ve Atık Toplama

ve işletme maliyetlerinden ödün ver-

önemli noktaları geliştirmek üzere on yıl

Operasyonları İçin Renault Trucks D

memek adına müşterilerin ihtiyaçları-

ve Renault Trucks D Wide Z.E.

na göre çeşitli uygulamalar ve kullanım

Renault Trucks D.Z.E’nin özel olarak ta-

alanları için alternatif modeller sunuyor.

boyunca müşteri ve iş ortaklarıyla birlikte saha testleri gerçekleştirdi.

sarlanmış yeni 16 tonluk versiyonu, şeRenaul Trucks Başkanı Bruno Bilin yap-

hir içi ve sıcaklık kontrollü teslimatlar

Hızlı alçak akım şarj özelliği sayesinde

tığı açıklamada; “On yıl önce elektrikli

için ideal. Renault Trucks D Wide Z.E. ise

Renault Trucks D.Z.E ve Renault Trucks

kamyonların şehir içinde hava kirliliği-

daha etkili atık toplama operasyonları

D Wide Z.E. lityum-iyon bataryaları bir

nin azaltılması için kullanımına önderlik

için 26 tonluk versiyonu ile sunulacak.

ila iki saat gibi kıs süreler içinde 150 kW

ettik. Bugün ise performansı kanıtlanmış

Modellerden ikisi de 2019 yılının ikinci

Combo CCS konektör aracılığıyla şarj

elektrikli araç serimizi sunuyoruz ve ser-

yarısında Renault Trucks’ın Blainville-

edilebiliyor. Bu durumda üç fazlı 380V

vis ağımızdaki uzmanlar elektromobilite-

sur-Orne, Normandiya, Fransa’da bulu-

32A’lık bir endüstriyel elektrik prizi kul-

ye geçiş konusunda müşterilerimize yar-

nan tesislerinde üretilecek.

lanımı tamamen uygun oluyor.

dım etmekte üzere hazır,” diye belirtti.
Orta ağırlıktaki hizmetRenault Trucks Master Z.E.
Eylül 2018 tarihinde satışa sunulacak
Eylül 2018 tarihinde piyasaya sunulacak,
kısa mesafeli teslimatlar için ideal Renault Trucks Master Z.E., katı trafik kurallarına sahip şehir içi bölgelerine dahi
erişim sağlıyor. Tamamen elektrikle çalışan bu aracın bataryası, altı saat içinde
şarj ediliyor.
Bataryalar ön koltukların altına monte
edildiği için yük taşıma kapasitesi, geleneksel dizel Renault Master modeli ile

ler için kullanılacak
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THERMO KING’TEN
SLXI HYBRID
SOĞUTUCU

bir ünite olmasının yanında, hem yakıt
tüketimini minimum seviyeye indirerek
toplam giderleri azaltıyor hem de düşük
CO2 salınımı sayesinde daha çevreci operasyonların gerçekleştirilmesini sağlıyor.
Hibrit

model’in

sağladığı

rakamsal

avantajları Thermo King yetkilileri şöyle açıklıyor: “Hibrit modda kullanılan
her araçta yılda 5 bin litreye kadar yakıt
tasarrufu sağlamaktadır. Ünite çalışma
ses düzeyini 60 desibele kadar düşererek daha sessiz çalışmaya imkan sağlamaktadır. 13 bin 500 kg daha az CO2
salınımı ile çevreci bir kimliğe sahiptir.
SLXi Hybrid, gelişmiş uydu takip sistemleri sayesinde otomatik olarak ünite
sıcaklığı ve aracın bulunduğu konumu
inceliyor. Buna göre dizel motor kulTHERMO King, sektörün ilk gerçek hibrit

Dizel ve elektrik motor gücünün avan-

lanımının yasak olduğu bir alandaysa

treyler soğutma ünitesi olan SLXi Hybrid’i

tajlarını bir arada kullanan SLXi Hybrid,

elektrikli moda geçerek çalışmaya de-

“Geleceğe Hazır” sloganıyla tanıttı.

2025 Avrupa dizel uyum yasasına uygun

vam ediyor.”

SLXI DAHA VERIMLI DAHA UZUN ÖMÜRLÜ
TREYLER ünitesi olarak en çok tercih

ve en ufak bir hatanın bile telafi

edilen SLXi modeli yakıt maliyetleri-

edilemeyeceğini belirten Doğuş

ni azaltırken, 0,5 °C’deki ısı çalışma

Otomotiv Thermo King Marka

aralığı sayesinde performansı daha

Müdürü Suna Türk, “Gıda mad-

verimli hale getiriyor ve ünitenin ça-

deleri kolay bozulabilir ürünler

lışma ömrü de uzuyor.

olduğundan hammadde aşamasından,

satış

aşamasına

kadar

Türk: “Kullanırken de kazandırıyor”

gıda güvenliği ve soğuk zincir

Soğuk zincir taşımacılığının en has-

uygulamalarının

sas alanlardan bir tanesi olduğunu

çekleştirilmesi ve denetim altında
tutulması

titizlikle

gerekmekte.

ger-

Thermo

King markası olarak soğuk zincirin en üst düzeyde sağlandığı
ortamlarda düşük yakıt tüketimi
ile nakliyecilerimize de işletme
giderleri açısından destek sağlıyoruz. Ünitelerimizde yer alan
GreenTech motoru ve yenilenmiş yapısı

ve kontrolünün yapılmasına ve ünite

ile sektördeki en düşük yakıt tüketimi

ayarlarına uzaktan müdahale edilme-

ve emisyon değerlerini sağlamaktayız”

sine yardımcı oluyor. TracKing siste-

şeklinde konuştu.

mi ile soğutucu uzaktan çalıştırılabiliyor ve ayarlanan sıcaklığa müdahale

Doğuş Otomotiv Thermo King
Marka Müdürü Suna Türk

TracKing uydu takip, sıcaklık kontro-

edip değiştirilebiliyor. Bunun yanı sıra

lü ve filo yönetim sistemi, ünite ile çift

standart olarak sunulan USB portu ile

yönlü iletişimi sağlamak amacı ile geliş-

de daha kolay ve hızlı veri indirme-

tirildi. Bu sistem tüm verilerin takibinin

yükleme olanağı sağlanıyor.

GÜNCEL

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK
SCANIA TESISI KAYSERI’DE AÇILDI
Kayseri’de açılışı gerçekleştirilen Özaltın Ağır Vasıta, ağır ticari
araç pazarının en çok tercih edilen çekici markaları arasında yer
alan Scania’nın Türkiye genelindeki 21’inci yetkili satıcı ve servisi
olarak faaliyetlerine başladı. Özaltın Ağır Vasıta, Türkiye’nin
en çok tercih edilen soğutucu ünite markası ThermoKing’in de
yetkili satıcı ve servisi olarak hizmet verecek.
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Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü
İlhami Eksin

yaklaşık 500 kişiye ekmek sağlanacak.
Bundan daha önemlisi katma değerli hizmetlerin meydana getirdiği bilgi ve beceriler ile hem iş dünyasına hem akademik
dünyaya önemli katkılar getirir” şeklinde konuştu. Eksin, Scania’nın Türkiye’ye
olan katkılarından da söz etmek istediğini belirterek, “Scania, 1990’lı yıllarda

ÖZALTIN Ağır Vasıta açılış töreni Kayse-

strateji olarak pazarlamayı, iş yöneti-

ri Valisi Süleyman Kamçı, Nevşehir Valisi

mini, teknolojiyi getirdi. Türkiye’de ilk

İlhami Aktaş, Kayseri Büyükşehir Bele-

uydu takipli araçlarımızı getirdik. Bu bir

diye Başkanı Mustafa Çelik, Nevşehir

verimlilik artışıydı, hem yüzde 10 daha az

Belediye Başkanı Atila Seçen, Kayseri Ti-

yakıt tüketerek ekonomiye katkı sağlar-

caret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Doğuş

ken, işletme maliyetlerini düşürüyor ve

Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Vekili

aynı zamanda çevreye de daha az zarar

Gür Çağdaş, Doğuş Otomotiv Yönetim

veriyoruz. Bu tesisin de hepimize hayırlı

Kurulu Üyesi Koray Arıkan, Doğuş Oto-

olmasını diliyorum” dedi.

motiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin
ve Özaltın Grup Yönetim Kurulu Başkanı

Özaltın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fa-

Faruk Özaltın ile diğer yetkililerin katılı-

ruk Özaltın ise “Scania markası, bölge-

mı ile gerçekleşti.

mizde faaliyet gösteren nakliye firmaları

Çağdaş: “Yatırımlarımız

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Gür Çağdaş

kesintisiz sürüyor”

tarafından yakından tanınmaktadır. Öyle
ki burada ortalama her 5 araçtan 1 tanesi
Scania’dır. Bugün itibarıyla bölgemizde

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan

Scania bayrağını Özaltın Ağır Vasıta ola-

Yardımcısı Gür Çağdaş açılış töreninde

dan dolayı teşekkür ederken “ Son 4-5

rak devralıyoruz. Hedefimiz bu bayrağı

yaptığı konuşmada Doğuş Otomotiv’in

yılda markamızın pazar payını yüzde

daha da ileri götürmek” şeklinde konuştu.

otomotiv sektöründe binek otomobil-

4-5’lerden 10-12’lere çıktı. Çekici pa-

Özaltın, Kayseri bölgesinde mobilya sek-

den, Scania’ya, soğuk zincir markası

zarındaki gücümüzü yüzde 7’den yüzde

törünün yoğun bir şekilde talep gördü-

ThermoKing’e dünyanın önde gelen bü-

20’lere çıkarak üçe katlaması yatırımcı

ğünü sözlerine eklerken şöyle konuştu;”

yük markalarını temsil ettiklerini belirtti.

Özaltın ailesini bu şehre kazandırdı. Bir

Aynı zaman da Nevşehir bölgemizden de

ilde özellikle otomotiv yatırımı açılıyorsa

ponza ve yapı malzemeleri Türkiye’nin

Eksin: “Otomotiv yatırımı

o yere bereket getirir. Ama aynı zaman-

hemen her köşesine taşınmaktadır. Ülke

o bölgeye bereket getirir”

da dünyaya entegre olmayı, Berlin’de,

ekonomisine büyük katma değer sağlayan

Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü

Stockholm’de New York’da ne oluyor-

bu ürünlerin en güvenli şekilde taşınması

İlhami Eksin ise Özaltın ailesine bu gü-

sa buraya getirmeyi de sağlıyor. Burada

için, Scania markası olarak en iyi hizmeti

zel tesisi Scania ailesine kazandırmasın-

sağlanan istihdam ile ailelerle birlikte

verme amacındayız” dedi.

46

GÜNCEL

KARSAN ATAK ELECTRIC
300 KILOMETRELIK İDDIALI MENZILLE GELIYOR

TÜRKIYE’NIN yerli ticari araç üreticisi

prototipi Karsan, diğer elektrikli araç

for sunan 57 kişilik yolcu kapasitesine

Karsan, 8.1 metre uzunluğundaki şehir

geliştiren markalardan farklı olarak, ti-

sahip Karsan Atak Electric’te, karoser

içi yolcu otobüsü Atak’ın elektrikli versi-

cari olarak da kendini kanıtlamış yüksek

yüksekliğini ayarlamaya imkan tanıyan

yonunu ilk kez IAA Hannover Fuarı’nda

teknolojik altyapı kullanarak; çok kısa

Elektrik Kontrollü Havalı Süspansiyon

dünyanın beğenisine sunuyor. Tasarı-

sürede seri üretime geçebilecek şekilde

sistemi de sunuluyor.

mıyla dikkat çeken Atak Electric, sade-

geliştirdi” ifadelerini kullandı.

ce 2,5 saatte şarj olabilen ve 300 km’ye

Karsan Atak Electric’in sahip oldu-

kadar menzil sunan tamamen elektrikli

230 kW güç ve tam 2.400 Nm tork üre-

ğu ileri teknolojiyle yüksek verimlilik

altyapısıyla dikkat çekiyor.

ten tamamen elektrikli motor, sıfır

ve konfor vaat ettiğini söyleyen Karsan

emisyon ve sessizlik özelliğiyle birlikte

CEO’su Okan Baş, “Atak Electric, 300

Karsan Atak Electric’in 2019 yılının yaz

yüzde 24 eğimli yol koşullarında dahi

km’ye kadar olan menzili ile rakipleri-

aylarında

belirten

tam performans sağlıyor. BMW tara-

ne ciddi oranda fark atıyor, böylece hiz-

Karsan CEO’su Okan Baş, “Atak Elect-

fından geliştirilen 5x44 kWs’lik batar-

met saatleri içerisinde aracı şarj etmek

ric, Karsan AR-GE ekibinin BMW ile bir-

ya sistemiyle toplamda 300 km’ye ka-

için bekleme yapmaya gerek kalmıyor ve

likte, BMW’nin binek otomobillerinde

dar menzil sunan Karsan Atak Electric,

kesintisiz şekilde hizmet verebiliyor. İlk

kullandığı teknolojik altyapıyı kullana-

sadece 2,5 saatte hızlı şarj olabiliyor.

kez IAA Hannover Fuarı’nda gün yüzüne

rak endüstriyelleştirmek üzere geliştir-

Panoramik ön görüş alanı, ergonomik

çıkacak olan Atak Electric, için öncelikli

diği bir prototip ve Hannover Fuarında

kokpiti ve tamamen dijital gösterge

hedefimiz ise Batı Avrupa ülkeleri pazarı

da bu prototipi ilk kez gösteriyoruz. Bu

tablosu ile sürücüsüne de yüksek kon-

olacak” ifadelerini kullandı.

yollarda

olacağını
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TIRSAN MULTIRIDE:
ÇEKİCİ AYIRT ETMEZ.
Farklı plate yüksekliğine sahip çekiciler için farklı treylerlere ihtiyacınız yok.
Tırsan Multiride ayarlanabilir 5. teker yüksekliği sayesinde farklı çekiciler ile kusursuz şekilde eşleşirken
2.75 metreden 3 metreye kadar iç net seçenekleri sunar.
Hiçbir iş kaçmaz, kazanç kaçınılmaz.
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