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2019 Treyler İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu
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IAA Yerli Üreticiler İçin Lansman Platformu Oldu
Dünya ticari araç endüstrisinin yei araçlarını ve en son teknolojilerini sergiledikler Hannover’deki

Reklam ve Halkla İlişkiler

IAA Ticari Araçlar Fuarı’na Türk ticari araç ve otobüs üreticilerin de yoğun ilgi gösterdiler. Yerli ve yabancı
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sermeyeli önemli otobüs üreticilerinin merkezi haline gelen Türkiye, son dönemde elektrikli araçlar için de
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önemli bir merkez haline geliyor.
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Tırsan, Fuarda 13 Modelini Sergiledi
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IAA Ticari Araç Fuarı Teknoloji Gösterisine Dönüştü

Kögel NOVUM Treyler İnovasyon Konsept Ödülünü Kazandı
BPW Teknolojileri Treylerde Yeni Bir Döneme İşaret Ediyor
SAF Holland’dan Treyler Akslarında Geleceğin Teknolojisi
Yalçın Dorse Fuarda 4 Yeni Model Sergiledi
Kozmaksan IAA’da Müşterilerini Ağırladı
Atek Lift Yeni Liftlerini IAA’da Sergiledi
OKT Yeni Sloganıyla IAA’da

Biracılar Sok. No:10
34387 Mecidiyeköy-İSTANBUL
Tel: +90 212 217 49 95
Faks: +90 212 211 62 77

IAA 2018’e başta elektrikli ticari araçlar olmak üzere farklı alternatif motorlu araçlar,

www.kasadergisi.com

her geçen gün daha gelişen otonom sistemler ve bağlanabilirlik teknolojileri damgasını vurdu.

info@kasadergisi.com
ISSN: 1306-7338
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Ford Trucks’a Yılın Kamyonu Ödülü

Baskı

Uluslararası taşımacılık için geliştirdiği yeni çekicisi F-MAX’i, IAA’da dünyaya tanıtan Ford Trucks,

Kalmak Ofset

bu araçla 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülüne de layık görüldü.

Yüzyıl Mah. Massit Matbaa ve
Ambalajcılar Sanayi Sitesi
5. Cad. No:7 Bağcılar/İSTANBUL
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Tel: +90.212 629 46 95

WABCO Türkiye’de Lojistik Merkezini Törenle Açtı
Dünya genelinde ticari araçlara yönelik güvenlik ve verimlilik teknolojileri geliştiren WABCO,
100 milyon TL yatırım ile lojistik ve dağıtım merkezini İstanbul’da faaliyete açtı.
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Krone Modern Treyleri Akıllı Bağlantıyla Bir Araya Getirdi
Krone, 20-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda ‘Clever Connections’
-Akıllı Bağlantılar- mottosuyla yer aldı.

48

OKT Trailer CurIosity Center İsimli AR-GE Merkezini Törenle Açtı
OKT Trailer adını “Curiosity Center” koyduğu özgün tasarımlı Ar-Ge Merkezinin açılışını yurtiçinden ve
yurtdışından gelen müşterileri, tedarikçileri ve iş ortaklarıyla birlikte gerçekleştirdi.

Kasa Dergisi’nde yer alan yazı ve fotoğraflar izin
alınmaksızın kısmen ya da tamamen kullanılamaz.
Kasa Dergisi Basın Meslek ilkelerine uymaya söz verir.
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TREDER Treyler ve Üstyapı sektörünün Avrupalı temsilcilerini İstanbul’da Ağırladı
Schmitz Cargobull’un Akıllı Çözümlerine Treyler İnovasyon Ödülü
Volvo Şekerpınar Servisi Hizmete Girdi

YAZI İŞLERİ’NDEN
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Treylere Destek Olmayacak mı?
ÜLKEMIZ ekonomisinin hareketli döviz kurları ve yatırım yapmayı zorlayan faiz
oranlarından etkilenmeye başlaması yaz aylarında meydana gelmişti ancak yine de asıl
etki kendisini Ağustos ve Eylül aylarında gösterdi. Türkiye’den katılımcı ve ziyaretçilerin
karamsarlık havasıyla yer aldıkları IAA fuarı, fuar süresince bir nebze de olsa azaldı.

46

Ford Otosan tarafından Türkiye’deki üretilen yeni çekicisi F MAX ile 2019 Uluslararası
Yılın Kamyonu ödülünü alması; Tırsan’ın bir kez daha Treyler İnovasyon ödüllerinde
birincilikle dönmesi sadece bu şirketlere değil tüm ticari araç endüstrisi için moral oldu.
Almanya’daki dev fuarda yer alan treylerden otobüs üreticisine üstyapı sistemlerinden
elektronik parça üreticisine kadar çok sayıda Türk markasının büyük daralma yaşayan
iç pazar şartlarına takılmayıp dünya piyasalarında daha fazla var olma isteği ise bana
olduğu kadar orada bulunan sanayici ve şirket profesyonellerine de moral olduğunu
düşünüyorum.

48

Türkiye’de son yıllarda ağır ticari araç ve treyler satışlarını etkileyen şartlar geçtiğimiz
2-3 ay içinde daha da zorlaşırken yakın zamana kadar bu durumdan fazla etkilenmeyen
hafifi ticari ve binek araç endüstrisini de etkiledi. Hatta satışlarda yaşanan düşüşün
derinleşmesiyle ilk başta gündeme gelen hurda teşvikini Ekim ayının son günlerinde
gündeme alınan ÖTV ve KDV indirimleri takip etti. Sektör yetkilileri tarafından olumlu bir
gelişme olarak değerlendirilen bu hamleyle satış adetlerindeki keskin düşüşün bir nebze
de olsun yavaşlaması bekleniyor. Ancak özellikle yatırım kredilerinde kullanılacak kredi
faizlerinin yüksekliği büyük bir soru işareti olarak devam ediyor.

50
Atılan son adımlarla otobüsten hafif ticari araca ve kamyona kadar neredeyse tüm
alanlarda söz konusu olan KDV veya ÖDV indiriminin treyler için konuşulmaması da
dikkat çeken bir diğer unsur. Uzun süredir düşen satışlardan şikayetçi olarak ihracata
yoğunlaşan yerli treyler üreticilerimiz, böyle bir desteği hak ediyorlar. Yarattıkları katma
değerle ülke ekonomisine katkıda bulunan treyler üreticilerine yönelik verilebilecek
böyle bir destek, yatırım yapmakta zorlanan taşımacılar tarafından da alkışlanacaktır.

Akın ÖCAL
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ŞİRKETLERDEN

2019 TREYLER İNOVASYON
ÖDÜLLERI SAHIPLERINI BULDU
TARIHINDE ilk defa bir Türk yayınının jüri üyesi olduğu

TICARI ARAÇ TRENDLERI
KNORR-BREMSE STANDINDA

Trailer Innovation Ödülleri, IAA Fuarında düzenlenen özel
bir törenle sahiplerini buldu.
İlki 2002 yılında verilen Trailer Innovation Ödülleri, Avrupa treyler ve üstyapı endüstrileri ve kamyon ve hafif ticari

ARAÇ üreticileri ve filo işletmecileri birlikte yolcu ve yüklerin

araçlarına da dokunacak şekilde inovasyonları destekle-

verimli ve kazasız bir şekilde taşınması yönünde adım atan

mek hedefiyle ortaya çıktı.

Knorr-Bremse, IAA’daki standında iki adet yeni nesil disk frenini ilk kez tanıttı.

Her dönem olduğu gibi Alman Otomotiv Sanayi Derneği
VDA’nın desteklediği ödüller ve birinciliğe layık görülen

SYNACT kamyonlar için iki pistonlu fren ve düşük aks yükü

şirketler şöyle:

olan kamyonlar ve treylerler için NEXTT tek pistonlu frenlerle

Gövde 1. Goldhofer Bladex-rüzgar tribünü kaldırma

birlikte şirketin yeni nesil Global Ölçeklendirilebilir Fren Kont-

Şasi · 1. Kässbohrer Multifonksiyonel Konteyner Taşıyıcı

rolü (GSBC) sistemi de IAA’da tanıtıldı. GSBC, kullanıcılara ABS

Komponent · 1. Lamberet Ergowall,

ve EBS uygulamalarını takarken maksimum esneklik sağlayan

Konsept · 1. Kögel Novum

modüler yapısının yanı sıra çok çeşitli otomatik sürüş işlevle-

Çevre · 1. Carrier Transicold CNG’li ünite

ri için bir entegrasyon platformu oluşturuyor. Bu da Knorr-

Güvenlik · 1. Krone (DE). Smart Trailer Check

Bremse’nin direksiyon sistemi portföyü ile birlikte GSBC’yi

Akıllı Treyler · 1. Schmitz Cargobull (DE). Smart Trailer

ticari araç sektöründe otomatik sürüşü mümkün kılmak için
önemli bir modül haline getiriyor. Knorr-Bremse, New Mobility
World Live ie fuarın dış alanında otomatik sürüş işlevleri için
sistem çözümlerini de uygulamalı olarak tanıttı. Knorr-Bremse
standı burada tamamen yarı treyler ve treylerlere yönelik çözümlere ve satış sonrası için TruckServices ürünlerine ayrıldı.
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 oldu.
Ayrıca fuarda orijinal ekipman standartlarına göre yenileştirilmiş EconX ürün çeşitleri de tanıtıldı.

KOLUMAN VE SCHMITZ CARGOBULL’DAN STRATEJIK İŞBIRLIĞI ANLAŞMASI
TÜRKIYE’NIN önde gelen treyler üreticisi Koluman Otomotiv Endüstri ve Avrupa’nın lider treyler üreticisi Schmitz Cargobull, önemli
bir işbirliğine imza attıklarını duyurdu. Almanya’nın Hannover şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Ticari Araç Fuarı IAA’da yapılan
görüşmelerde varılan anlaşmaya göre; Koluman, 2018 yılı sonuna
kadar Schmitz Cargobull için farklı prototipte treylerler üretecek.
Söz konusu ürünlerin satış faaliyetlerine ise 2019 yılında başlanacak.
Son dönemde üretim süreçleri ve kapasite artışı yönünde önemli yatırımlar gerçekleştirerek Koluman Otomotiv Endüstri, iç ve dış
pazarlara yönelik kendi marka römorklarını üretmeye ve satmaya
devam edecek.

700 LUMEN
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IAA YERLI ÜRETICILER İÇIN
LANSMAN PLATFORMU OLDU
Dünya ticari araç endüstrisinin yei araçlarını ve en son teknolojilerini sergiledikler Hannover’deki
IAA Ticari Araçlar Fuarı’na Türk ticari araç ve otobüs üreticilerin de yoğun ilgi gösterdiler. Yerli
ve yabancı sermeyeli önemli otobüs üreticilerinin merkezi haline gelen Türkiye, son dönemde
elektrikli araçlar için de önemli bir merkez haline geliyor.

BMC, TUĞRA İLE AĞIR TICARI PAZARINA DÖNÜYOR
1964 yılında kurulan Türkiye’nin en bü-

Tuğra’nın tanıtıldığı IAA Hannover Ti-

mührü’ anlamına gelen Tuğra, BMC’nin

yük ticari ve askeri araç üreticilerinden

cari Araçlar Fuarı’nda açıklama yapan

yollardaki yeni sembolü. Titiz Ar-Ge ça-

BMC, 2014 yılından bu yana gerçekleş-

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Ya-

lışmalarımızın sonucu olan BMC Tuğra,

tirdiği Ar-Ge, mühendislik ve üretim sü-

sin Öztürk yeni kamyon serisiyle il-

modern, kentli ve şık bir kimliğin tem-

reçlerinin sonucunda yeni kamyon aile-

gili şu bilgileri verdi: “Oğuz lisanında

silcisi. Yarım asrı aşan tasarım dene-

sini IAA’da tanıttı.

‘Hakan’ın mührü’ Osmanlı’da ‘Padişah

yimimizle ve DNA’mızdaki ‘teknoloji’
ögesinin harmanlanması sonucu ticari araç dünyasına yeni bir boyut kattık.
Tuğra,

ergonomik

yapısıyla

özellikle

uzun yolculuklarda rahat bir yaşam alanı
ve keyifli bir sürüş vadediyor. Çağdaş ön
konsol tasarımı, full TFT gösterge, bluetooth ve navigasyon özelliğine de sahip
olan 7 boyutunda multimedya, geniş hacimli kabin içi saklama alanları, pek çok
özelliğe sahip sürücü koltuğu, buzdolabı,
yataklar, multifonksiyonel direksiyonu
ve özel tasarım kabin içi aydınlatmalarıyla BMC Tuğra, gündüz ve gece her
türlü göreve hazır.”
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ŞEHIR
İHTIYAÇLARINA
KARSAN’DAN
ALTERNATIF
ÇÖZÜMLER

ülkesinde hizmet vermekten gurur du-

versiyonu Jestronic ise boyutları ve tasarı-

yuyoruz. İnovatif marka DNA’mız ve

mıyla fark yarattı” ifadelerini kullandı.

IAA’DAKI standında bir basın toplantı-

sürdürülebilir çözüm üretme misyonu-

sı düzenleyen Karsan Ticari İşler Genel

muz ile yüzde 100 elektrikli araçlar ko-

Atak Electric 2,5 Saatte Şarj Oluyor!

Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu,

nusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve

Karsan Ar-Ge ekibinin BMW ile birlikte,

şirket yapısı ve yeni ürün ve teknoloji-

ürün gamımızı bu yönde geliştireceğiz”

BMW’nin binek otomobillerinde kullandı-

dedi. Fuarda ikisi yüzde 100 elektrikli ol-

ğı teknolojik altyapıyı kullanarak endüst-

mak üzere 4 farklı modeli sergilediklerini

riyelleştirmek üzere geliştirdiği Karsan

Şehirlerin ihtiyaçlarını görüp, her şehrin

belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “Kar-

Atak Electric, 230 kW güç ve tam 2.400 Nm

farklı ihtiyacına özgün çözümler ürettik-

san olarak BMW ile yaptığımız işbirliğinin

tork üreten tamamen elektrikli motoruyla

lerini belirten Karsan CEO’su Okan Baş

ürünleri olan Atak Electric ve Jest Electric,

dikkatleri çekiyor. Sıfır emisyon ve sessiz-

ise “Elektrikli araç teknolojisindeki ye-

gerek sahip olduğu üstün teknoloji gerekse

lik özelliğiyle birlikte yüzde 24 eğimli yol

nilikleri yakından takip ederek çalışma-

çevreciliğiyle fuarın en dikkat çeken mo-

koşullarında dahi tam performans sağ-

larımızı geliştiriyoruz. Gelecek nesillere

delleriydi. Star Okul Otobüsü, sunduğu üst

layan Atak Electric, BMW tarafından ge-

daha iyi bir dünya bırakmak için inovatif

düzey güvenlik önlemleriyle büyük beğeni

liştirilen 5x44 kWs’lik batarya sistemiyle

ürün çözümlerimizle dünyanın 20 farklı

toplamayı başardı. Jest’in otomatik vitesli

toplamda 300 km’ye kadar menzil sunu-

lerle ilgili bilgi verdi.

TEMSA’NIN 12 METRELIK AVENUE
ELECTRON’ U SERI ÜRETIME HAZIR

yaklaşık yüzde 5’ini Ar-Ge çalışmalarına

HANNOVER Ticari Araç Fuarı’nın açılışı

tirmek için var gücüyle çalıştığını ifade

Hasan Yıldırım, “Bugünden itibaren, yıl-

kapsamında Temsa standında düzenle-

ederken, “Bu hayallerin başında da akıllı

lardır üzerinde konuştuğumuz bu elekt-

nen basın toplantısında şirketin faali-

araçlarla dolu akıllı şehirler geliyor… Biz

rikli araçları yollara çıkarıyoruz. Temsa

yetleri ve gelecek vizyonu hakkında de-

de Temsa olarak bu vizyonla tüm faa-

olarak baktığımızda bu sadece yeni bir

ğerlendirmelerde bulunan Temsa Genel

liyetlerimizi şekillendiriyor; en faydalı

yatırım hamlesi değil, aynı zamanda şe-

Müdürü Hasan Yıldırım, fuara katılan

çözümleri hayata geçirmeye çalışıyoruz.

hirlerimizi, dünyamızı daha sessiz, daha

bütün firmaların hayallerini gerçekleş-

Bunun için de her yıl toplam ciromuzun

temiz hale getirecek bir seferberliğin de

ayırıyoruz” dedi.
Daha Sessiz, Daha Temiz Bir
Geleceğin İlk Adımı

kıvılcımı; çok daha akıllı, çok daha temiz
bir geleceğin ilk adımı. 2050 yılında dünya
nüfusu 10 milyara dayanacak. Bu açıdan
baktığımızda, başlattığımız bu elektrikli
araç seferberliğinin, bizim gibi geleceği
tasarlama şansı bulunan firmaların dünyaya karşı en büyük sorumluluklarından
biri olduğuna inanıyoruz” dedi.
Temsa olarak geliştirdikleri ve bugün
itibarıyla seri üretime hazır durumdaki
Avenue Electron’un, bu vizyonun öncüsü
olacağına inandıklarını ifade eden Hasan

yor. 57 kişilik yolcu kapasitesine sahip
Atak Electric, sadece 2,5 saatte hızlı
şarj olabiliyor.
Geleceğin Ulaşım Çözümü Jest
Electric!
Yenilenen 10’’ dokunmatik ekranı ve
dijital göstergesiyle teknolojiyi yakından takip eden Jest Electric’de,
BMW üretimi elektrikli motor 170 HP
güç ve 290 Nm tork üretirken, tek
oranlı şanzımanla işbirliği yapıyor.
33 ve 66 kW-saat’lik bataryalarla
tercih edilebilen Karsan Jest Electric,
165 km’ye kadar menzil sunarken,
geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 1,2 saatte şarj olabiliyor.
Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan
rejeneratif fren sistemi sayesinde
bataryalar yüzde 25 oranında kendi
kendini de şarj edebiliyor. BMW üretimi bataryalar için de 3 yıl veya 120
bin kilometreye kadar pil garantisi
veriliyor. Karsan Jest Electric, 26 kişiye varan yolcu kapasitesi sunuyor.

Yıldırım, 9 metrelik MD9’un ardından
12 metrelik Avenue Electron ile elektrikli araç ürün gamını genişlettiklerini
ifade etti. Böylece elektrikli araç konusunda müşterilerine birden fazla model
alternatifi sunabilen dünyadaki ender
otomotiv

markalarından

biri

haline

geldiklerini ifade eden Hasan Yıldırım,
“Dünyada otomotiv endüstrisi artık
akıllı şehirler etrafında şekilleniyor. Bu
açıdan akıllı şehirler bugün sektörün
büyümesindeki en büyük itici güç konumunda. Temsa olarak geliştirdiğimiz
bu ürün gamımızın otomotiv endüstrisinin geleceğini şekillendirecek ‘smart
mobility’ çözümlerine çok büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz” dedi.
35 Kişi Kapasiteli,
menzili 230 Kilometre
Temsa’nın ilk elektrikli aracı olan MD9
electriCITY’nin 9 metre uzunluğunda
olduğunu dile getiren Hasan Yıldırım,
“Bu aracımız dar yolları ve nispeten zor
yol koşulları gözetilerek hazırlandı.
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TIRSAN
FUARDA
13 MODELINI
SERGILEDI
AVRUPA’NIN en geniş ürün gamına sahip treyler markası Tırsan, 67. IAA fuarı
süresince geniş ürün yelpazesi ve yeni
özelliklere sahip dijital çözüm seçeneklerinin örneklerini ziyaretçiler ile buluşturdu.
Tırsan, iç alandaki standında çevre dostu intermodal taşımacılığa uygun Code
XL sertifikalı Kässbohrer Tenteli Perdeli
Mega, akıllı kontrol sistemli ve güvenlikli Damperli Silo, 2 ve 3 dingil opsiyonlu K.SLL Low-Bed serisinden 3 dingilli Low-Bed aracı ve lansmanı 67. IAA
Fuarı’nda gerçekleştirilen sektörün en
hafif Swap Body aracını sergiledi. Dış
alanda ise lansmanı 67. IAA Fuarı’nda
yapılan, her türlü zorlu yol koşuluna
uygun yüksek mukavemetli Alüminyum
Damper ve otonom boşaltım sistemli
akıllı Yatay Silobas aracını ziyaretçilerin

lı hizmetlerimiz oluşturuyor. Yenilikçi

segmentinin pazar lideri Talson, Gü-

beğenisine sundu.

yaklaşımımız ve güçlü ekibimiz sayesin-

venli Kutu ürünü ile Treyler İnovasyon

de başarılarımızı bu yıl da ödüllerle taç-

ödüllerinde “Konsept” kategorisinde

sunduğu

landırıyoruz. Bundan sonraki süreçte de

3.’lük elde etti. Fuarda katılımcılarla

ürün ve teknolojiler ile sektöründe fark

başarılarımızı büyüterek sürdüreceğiz ve

buluşan Talson Güvenli Kutunun ken-

yaratmaya devam edeceğine değinen

sektöre daha fazla katma değer sağlaya-

dinden destekli alüminyum gövde ya-

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı

cağız” dedi.

pısı, güvenliği en yüksek seviyeye ta-

Tırsan’ın

üretimdeki

gücü,

şıyan özel donanımıyla dikkat çekiyor

Çetin Nuhoğlu, “41 yıldır Türkiye treyler sektöründeki liderliğimizin temelini,

Tırsan, Talson Güvenli Kutu Ürünü İle

başarı kriteri olarak müşteri memnuni-

“Konsept” Kategorisinde 3. Oldu

yetini ilke edinmemiz ve tüm paydaşla-

Dünyanın önde gelen kutu üreticisi

rımıza sunmuş olduğumuz çözüm odak-

ve Avrupa’da hava kargo taşımacılığı

ve her marka kapı ve kilit sistemleri ile
uyumlu çalışıyor.
Tırsan, Avrupa’nın En Hafif Swap
Body’sini Sergiledi
Tırsan ödüllü Ar-Ge merkezi tarafından
geliştiren, sektörün en hafif Swap Body
aracı K.SWAU CL, 67. IAA fuarında yoğun ilgi gördü. Kara, deniz ve demiryolu
taşımalarında en ekonomik geçişi sağlamak için geliştirilen Kässbohrer Perdeli Swap Body aracı, C64 taşıma kodu,
34 euro palet kapasitesi ve 3.900 kg’lik
boş ağırlığı ile maksimum verimlilik
sağlıyor.

www.ssab.com.tr/hardox
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KÖGEL NOVUM
TREYLER
İNOVASYON
KONSEPT
ÖDÜLÜNÜ
KAZANDI
MODÜLER sisteme sahip yeni sistemle-

yan duvardaki kuvvetleri çerçeveye taşı-

riyle yeni jenerasyon treyler tanıtımını

yan yeni hava ve aydınlatma konsolu ile

yapan Kögel, NOVUM Jenerasyonu ile

araç stabilitesinin de artması amaçlanıyor.

Treyler İnovayon ödüllerinin Konsept

Yeni dış çerçeve profili, VarioFix bağlama

dalında birinciliği aldı.

noktalarının erişilebilirliğini büyük ölçüde

ile bağlantılı olarak elde edilir. Bu ayrıca

arttırıyor ve kargo, VarioFix delikli çelik

paletlerin yandan yükleme sırasında ön

Farklı modellerinde kullanmaya başladığı

dış çerçeveye, branda kapalıyken ve iste-

duvar boyunca konumlandırılmasını ko-

yeni sistemleri temsil eden NOVUM Je-

ğe bağlı olarak mevcut damla kenarları ile

laylaştırır. Ayrıca, tüm yan duvar aralıkları

nerasyonu, daha fazla taşıma kapasitesi

birlikte takılabiliyor. NOVUM’un üstyapı-

NOVUM römorklarda standart bir boyutta

sunarak ve kolay operasyonun merkeze

sının temel tasarımda, ön duvar, ön hacim

sunuluyor. DIN EN 12642 Kod XL yük sa-

alıyor. Gelecekte, tüm NOVUM jenerasyon

köşe direkleri, arka köşe direkleri ve arka

bitleme sertifikasına sahip olan NOVUM

römorkları, daha yüksek yük kapasitesi

duvar kapıları dahil olmak üzere alümin-

römorklar ayrıca yeni bir Kögel Strong &

için tam genişlikte çapraz kirişlere sahip,

yumdan yapılmıştır. Kaldırma tavanı olan

Go gövdesi ile de sunuluyor. Bu, sertleş-

sağlam, burulmaya dayanıklı kaynaklı bir

ve olmayan köşe direklerinin standartlaş-

tirici kayışlarla güçlendirilmiş bir Kögel

çerçeveye sahip olacak. Daha ince ve daha

tırılması, bütün bir avantaj sağlar. Ağır-

entegre çatı brandası ile birleştirilmiş NO-

güçlü bir arka kapak plakasının yanı sıra,

lık tasarrufları, özellikle bir kaldırma çatı

VUM jenerasyon gövdesinden oluşuyor.

ANADOLU ISUZU 5 YENI
MODELININ LANSMANINI YAPTI

10 EV’nin tüm Ar-Ge, tasarım ve üretimi
Anadolu Isuzu tarafından gerçekleştiriliyor. Aracın elektrikli motorunda Aselsan
ortaklığı sağlanırken akü tercihinde ise
yine bir Türk markası Altınay ile iş ortak-

ANADOLU Isuzu, 5 yeni modeliyle IAA

IAA Hannover 2018 Fuarı’nda dünya lans-

lığına gidilmiş. NPR 10 EV, AC şarj ünite-

2018^’de yerini aldı. Isuzu markasının

manı gerçekleştirilen ve fuarın en önemli

siyle 4 saat, DC şarj ünitesiyle 30 dakika

son yıllarda ihracatta parlayan yıldızı

araçlarından biri olan yüzde 100 elektrikli

içerisinde tam kapasite şarj edilebilen iki

olan Isuzu Citiport, yeni iki farklı versi-

kamyon NPR 10 EV şehir içi ulaşıma fark-

akü sistemine sahip. Anadolu Isuzu tara-

yonuyla Hannover Fuarı’nda yer aldı.

lı bir boyut getirmeye hazırlanıyor. NPR

fından gelecekte sunulacak hibrit ve elektrikli araç ürün yelpazesinin ilk üyesi ve ilk
yüzde 100 yerli elektrikli kamyon olan NPR
10 EV, 4 milyon USD’lik bir yatırım ve 70
kişilik özel bir ekibin eseri olarak gün yüzüne çıktı. Aselsan imzalı elektrikli motor;
motor kontrol ünitesi, güç dağıtım birimi,
araç kontrol ünitesi ve DC/DC dönüştürücüler tarafından desteklenen ve kontrol
edilen sabit mıknatıslı senkronize elektrik
motoru gibi güç sistemleri komponentlerini bu projeye özel olarak geliştirmiş.
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BPW TEKNOLOJILERI TREYLERDE
YENI BIR DÖNEME İŞARET EDIYOR
TREYLER endüstrisinin önemli tedarik-

ilgili duydukları heyecanı inovasyon ola-

çilerinden BPW, aralarında 16 sektörel

rak tanımlıyor. BPW, Trailer Innovation

gazetecisi ve Alman Otomotiv Endüstri-

2019 ödüllerinde ‘iGurt’ akıllı kargo em-

si Derneği (VDA) uzmanlarından oluşan

niyet sistemi ve ‘Aktif Ters Kumanda’

bir jüri tarafından

elektro-hidrolik

“Trailer Innovation

yardımcı

dümenleme

2019” ödülünde iki yeni teknolojisiyle

sistemiyle hem işletme maliyetlerini dü-

rından emin olmak için izlenebildiği ve

ikinci sırayı aldı.

şürme hem de her yıl çok büyük hasar-

bu durumun sorunsuz bir şekilde bel-

lara neden olan kazaların en yaygın ne-

gelenebileceği anlamına geliyor. Aşırı

IAA’da treyler üreticilerinin en yoğun ilgi

denleri arasında yer alan yük güvenliği ve

gerginlikten kaynaklanan hasar da gü-

gösterdiği alanlar arasında yer alan BPW

manevra hatalarının azalmasına katkıda

venilir bir şekilde önlenebiliyor sistem

standı yine pek çok yeniliğin sergilendiği

bulunduğu için dereceye girdi.

sayesinde. Yüklerin güvensiz bir şekilde taşınması, ağır yük taşımacılığında

alan oldu. Yeni model treyler akslarından
elektrikli dingillere kadar pek çok yeni-

iGurt Dijital Kargo Emniyet Sistemi

kazaların yaklaşık yüzde 20 ila 25’ini

liğin ve grup şirketlerinin temsil edildiği

BPW’nin yeni aparatı “iGurt”, bağlama

oluşturduğu göz önüne alındığında sis-

alanda pek çok yenilikçi ürün de yer aldı.

kayışlarına vidalanan pratik bir sensör

temin önemi daha iyi anlaşılıyor. Ayrıca

ön yüklemeyi ölçüyor ve bu sürücünün

özellikle denetleyici kuruluşlar, yükle-

İnovasyon yönetiminden sorumlu BPW

akıllı telefonunda ve telematik portalın-

rin yetersiz bir şekilde güvence altına

Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Markus Kliff-

da görüntülenebiliyor. Bu sistem kargo

alınması nedeniyle denetlenen araçla-

ken, müşterilerin sunulan teknolojiyle

sabitlemenin her zaman doğru oldukla-

rın yüzde 70’inden fazlasında hata buluyorlar. Bu durum yüksek maliyetli ve
zaman alıcı yeniden yükleme ve yeniden
emniyete alma ile yüksek cezalar, ayrıca
yüksek sigorta maliyetleri gibi sonuçlara neden oluyor.
Aktif Geri Hareket Kontrolü
‘Active Reverse Control“-Aktif Geri Hareket Kontrolü, elektro-hidrolik yardımcı direksiyon sistemiyle, römorku
manevra yaptıran gelişimiş bir sistem
olarak öne çıkıyor. Kompakt sistem ayrı
bir onay gerektirmez, takılması ve hatta
uyarlanması basittir ve bu nedenle üstün manevra kabiliyeti potansiyel olarak
bütün yarı römorklar için yeni bir standart oluşturabilir. Yardımcı direksiyon
sistemi, gerçek bir BPW en çok satan
ürününün - kendi kendini yönlendiren
aksın - akıllıca bir teknolojiyle kombine
edilmesinden ortaya çıkıyor. Tekerlekli
sandalye ve/veya alışveriş arabalarının
manevra kabiliyetinin arkasında yatan
tasarım prensibini treylere uyarlanmasıyla benzersiz bir viraj alma yeteneği ve
üstün derecede dar bir dönme çemberi
sağlıyor ve böylece zaman, yakıt ve lastikler için büyük tasarruf sağlıyor.

İş konusunda çok titiz
Şehir içinde temizlik işi titizlik gerektirir. Ford Trucks Çöp Kamyonu,
tüm çöp toplama işlerinde görevini eksiksiz yapar. Türk mühendisliğinin gururu
Euro 6 Ecotorq motoruyla çevreyi düşünür, yakıt tasarrufuyla daima kazandırır.
Düşük bakım maliyetleriyle işletme giderlerini de azaltan Ford Trucks Çöp Kamyonu,
dayanıklılığıyla uzun yıllar boyunca çalışmaya hazır.
Ford Trucks
Her yükte birlikte
444 36 73 / 444 FORD

www.fordtrucks.com.tr

TRUCKS
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SAF HOLLAND’DAN TREYLER
AKSLARINDA GELECEĞIN TEKNOLOJISI
AKSLARIN, süspansiyon sistemlerinin

SAF Holland Türkiye
Genel Müdürü
Bilal Azizoğlu

ve beşinci tekerlerin geleneksel alanlarında daha fazla ağırlık optimizasyonuna

İstenildiği takdirde körük hava basıncı
ve diğer fonksiyonlar üzerinde sensörler
vasıtasıyla denetlenerek, filo yönetici-

yoğunlaşan SAF Holland, fuarda ilk kez

sinin cep telefonuna veya tabletine tüm

sunulan iki elektrikli tahrikli akslarını

veriler anlık yansıyor.

sergiledi. Yeni tam otomatik bağlantı sistemiyle birlikte akıllı treyler sistemlerini

Sektörde Yaşanan

de ziyaretçilerine tanıtan SAF Holland,

Olumsuz Gelişmeler Geçici

geleceğin trendi olan dijitalleşmenin ti-

SAF HOLLAND standında görüşme fırsatı

cari araç parçalarının tedarikçisinin bir

bulduğumuz SAF Holland Türkiye Genel

başka odak noktasıydı.

Müdürü Bilal Azizoğlu, markalarının bu
yıl daha çok dijitalleşme ve e- mobili-

SAF-HOLLAND, standında gerçekleştir-

te üzerinde durduğunu söyledi. Hidrolik

diği canlı sunum ile gelecekte çekici ve

kumandalı aks, mobil cihazlardan bilgi

treyler bağlantılarının nasıl yapılacağını

alma gibi akıllı ürünler geliştirdiklerini

gösterdi: Tam otomatik bağlama ve kav-

kaydeden Azizoğlu, standart ürünlerde

rama sistemi; işlem başına beş dakikaya

teknisyenleri araç üzerinde çalışırken

ve hafifleştirme çalışmalarının da devam

kadar tasarruf sağlıyor ve manuel bağ-

akslar, onarım kılavuzları veya sipariş

ettiğini açıklayarak geleceğin teknoloji-

lamanın neden olduğu hataları önlüyor.

numaraları ile ilgili soruları anında ce-

lerime yatırım yaptıklarını açıkladı.

SAF TRAKr ve SAF TRAKe e-akslarının iki

vaplandırıyor.

prototipi de fuarda ilk kez tanıtıldı. Geri

Filo Servis Platformu Trailer Master ile

Türkiye’deki üretim tesislerinde üç var-

kazanım teknolojisinin kullanılması, gece

artık her zaman treylerini takip edebi-

diya olarak çalışmaya devam ettiklerini

saatlerinde şehir içinde gerçekleştirilen

liyor. Monte edilen ürünler sensörlerle

de sözlerine ekleyen Azizoğlu, “Yılso-

frigorifik nakliyeler gibi operasyonlarda,

donatılmış, GPS konumu, lastik basıncı

nuna kadar doluyuz. Çevre ülkelere olan

genel olarak aracın emisyonlarını ve yakıt

veya tekerlek yatak sıcaklığı gibi ilgili ve-

ihracatımız etkileniyor. Bugün sektörde

tüketimini azaltmalarını sağlıyor. Dijital

rileri iletiyor. Mekanik parçaların ve sen-

yaşanan gelişmeler geçici. Ancak 2-3 yıl

uygulamaları da hizmet portförüne alan

sör sisteminin doğru kombinasyonu, ge-

gibi orta vadede toparlanacağımız düşü-

SAF Holland, yeni sesli asistanla, servis

leceğin akıllı treylerini ortaya çıkarıyor.

nüyorum” dedi.

Ayrıca filo yöneticileri,
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FUAR

JOST’TAN
TICARI ARAÇ
ENDÜSTRISINE
ÖZEL YENI
ÜRÜNLER
IAA 2018’de ayrıca JSK 34 beşinci teker

A.Ş. Satış Müdürü İbrahim Emre, ürün-

lemler yaşanıyor. İki araç arasında şo-

bağlantılarını sergileyen JOST, sensör-

leriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Treyler

förün bağlantıları kontrol edeceği me-

lerle donatılan bu hafifletilmiş modelin

ile çekici arasındaki bağlantı sırasında

safe olması lazım. Bu üründe mesafe

2019’un ikinci çeyreğinden itibaren satı-

aradaki hava ve elektrik bağlantıları,

kısalıyor. 5. Teker bağlantısı şoförün

şa hazır hale geleceği bilgisini verdi. Ağır

alıştığımız uygulamada şoförün aracın-

gözle kontrolüne bırakılmayarak, siste-

ticari araç üreticileri tarafından 2019 yı-

dan inmesi ve tek tek bu bağlantıların

min sensörleri tarafından kontrol edili-

lından sonra kullanılacak olan JSK 34, 2

kablolarını elle takması veya sökmesi ile

yor. Bağlantı sağlandığında veya treyler

inçlik kingpine uygun olacak ve piyasa-

gerçekleştiriliyor. Yeni nesilde bu kab-

söküldüğünde araç içine yerleştirilen

nın yaygın modellerine göre 35 kg daha

lolar tamamen ortadan kalkıyor. Elekt-

panelde uyarı ışığı yanıyor. Bağlantı elle

hafif olacak şekilde tasarlandı. Sürüş

rik ve hava girişi, 5.tekerin uç kısmına

yapıldığında 4-5 dakika sürüyorsa, yeni

konforunu ve hizmet süresini arttıran

ve treylerin kingpin bölgesine eklenen,

ürünle bu sadece 5 saniye sürüyor. Sis-

yüksek titreşim sönümleme kabiliyet-

tüm hava ve elektrik bağlantılarını içe-

tem aynı zamanda treyler ayaklarını da

li kauçuk burçlarıyla beraber, 5. tekerin

ren

Sürücünün

otomatik olarak indirip kaldırabiliyor.

treyler ile güvenli bağlantısını denetle-

araçtan inmesine gerek kalmıyor. Araç

KKS ürünü beraberinde büyük bir za-

yen sensor teknolojisi ile donatılan JSK

treylere yaklaşıyor, kabin içinden bir

man kazancı getiriyor”

34’ün, yarattığı ağırlık avantajı ile özel-

düğme ile treyler bağlanıyor, işlemin

likle tanker ve silobas ve tehlikeli madde

tamamlandığı kabin içindeki panelde

Treyler ayağındaki geniş model serisini

taşıyan araçlar için standartları yükselt-

görülüyor ve araç nakliye operasyonu

de fuarda sergileyen JOST, Modul gru-

mesi bekleniyor.

için hazır hale geliyor. Bu ürün büyük

bunu ve hafifleştirilmiş Optima ayakla-

soketlerle

yapılıyor.

araç filolarında ciddi bir fark yaratıyor.

rını da fuarda sergiledi. Ayrıca KKS ile

Otonom kaplin sistemi KKS ilgili bilgi

Büyük filoların park alanlarında, yer

paralel geliştirilmiş olan Modul E-Drive

veren JOST Türkiye Temsilcisi Gümaş

azlığından dolayı sıklıkla ciddi prob-

serisi de, kol ile çevirmeyi ortadan kaldıran elektrikli indirip kaldırma sistemi ile
fuarda yerini aldı.
JOST marka aksların da Türkiye’de satışına başladıklarını kaydeden Emre,
şunları söyledi: “Gövdesi tek parça olan
aksımızdaki bu özellik diğer aks üreticilerinde yok. Müşteri talebine göre dingil
borusu aynı zamanda hava tüpü yerine
de kullanılabiliyor. Bu şekilde, treylerin
hava tankı ihtiyacı karşılanarak, araçta
tankların yaratacağı ek ağırlıktan ve maliyetten tasarruf sağlanıyor. Hafifleştirmenin öne çıktığı tanker ve silobas gibi
segmentlerde ciddi bir ağırlık tasarrufu
sağlıyoruz. Tenteli veya konteyner şasi
için de uygun modeller ürün gamında
bulunuyor.”
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HAFİF TİCARİ

YALÇIN DORSE FUARDA 4 YENI MODEL SERGILEDI

YALÇIN Dorse, IAA fuarına dört ürünüy-

rı sabitleyerek düz platform olarak da

arka tarafa yükleme yapabiliyorsunuz.

le katıldı.

kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bir tane 40

Uzayabilir şasi olduğu için bri kademe

ekleyerek

iki tane 20 feet konteyneri de veya bir

açarak 45’lik konteynerler de taşınabili-

üretim yaptıklarını söyleyen Yalçın Dor-

20 feet konteyneri merkeze alarak bu

yor. Ayrıca opsiyonlar arasında bulunan

se Genel Müdürü Selman Şentürk, ser-

araçla taşıyabiliyorsunuz. Daha önce de

galvaniz babaları aracın yan taraflarına

giledikleri araçlarla ilgili şunları söyledi:

konteyner taşıyıcı opsiyonları koyuyor-

koyduğunuz zaman kütük ve boru gibi

“Son dönemde talebi artan mega plat-

duk ancak bu kadar alçak bir platformla

uzun yükleri de taşıyabiliyorsunuz. Es-

formlardan 2 ürünümüzü sergiledik. Her

“high cube” konteynerler bile kontey-

kiden her yük için ayrı bir araç yatırımı

ikisinde de lastikli makineleri taşımak

ner taşıyıcıların bile daha aşağısında

yapılıyordu. Ancak verimliliğe yönelik

için teker havuzu donanımlarını kattık

bu araçlarla güvenle taşınabiliyor. Di-

talebin artmasıyla bir araçla birden fazla

içine. Ayrıca vinç taşımaları için 4 akslı

ğer mega platform araçlarda deve boy-

yükün taşınması ihtiyacı doğdu ve biz de

bir platform sergiliyoruz. Bu platformun

nu olduğu için yüksek oluyor ve sadece

araçlarımızı geliştirirken bu ihtiyaçları

araçlardaki

Müşteri taleplerine lowbed
uzmanlıklarını

8 metre uzama özelliği var. Dördüncü
aracımız 2 akslı tam düşük lowbed. De-

görerek hareket ediyoruz.”
Yalçın Dorse Genel Müdürü Selman Şentürk

veboynu sökülebilir lowbed önden yük-

Bu yıl fuara Almanya’daki satış mü-

leme olanağı sağlıyor. Aynı zamanda

dürleri

arka 2 aks da hidrolik yönlendirilebilir

distribütörleriyle katılarak müşterile-

ve üstün manevra kabiliyeti var. Toplam

rini kendi ana dillerinde ağırladıklarını

dört aracımızla fuara katıldık.”

kaydeden Şentürk, son yıllarda ihracat-

ve

İskandinav

ülkelerindeki

Farklı Yükler İçin

ta yaşanan artışla kendi ihracat oran-

Tek Araç Anlayışı Gelişiyor

larının da arttığını kaydetti. Şentürk,

Mega platform araçlarımızın yaklaşık

“Özellikle kur dalgalanmalarından do-

300 mm havuz derinliğiyle hem yüksek-

layı yurtiçi yatırımların yavaşlamasıyla

lik hem de yükü sabitleyerek yük güven-

geçmişte yüzde 40 olan ihracatımız ge-

liği açısından operatöre önemli avantaj-

çen yıl yüzde 60’a çıktı. Bu yıl ise ih-

lar sağladığını söyleyen Şentürk,

araç

racat oranımız yüzde 80 seviyelerinde.

özellikleriyle ilgili olarak ise şu detayları

Özellikle Kuzey Avrupa, Almanya ve

verdi: “Lastik havuzuna gerek duyulma-

Fransa’ya gönderdiğimiz ürün sayısı

dığı zaman bunları kapatan platformla-

gittikçe artıyor” dedi.
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ASPÖCK AYDINLATMA SISTEMLERI TIC. LTD. ŞTI.
SATIŞ MÜDÜRÜ MAHMUD ER ALP ABDUŞOĞLU :
BU yıl bizler için yeniliklerin bol olduğu

stop lambasına da zarar veriyordu.

bir sene oldu. 24 voltta çok yeni ürün-

Aspöck, boynuz lambasını braket ile

lerle pazara girdik. Bunların birçoğunu

stop lambasına bağladı. Böylece dar-

2019 yılından itibaren Türk tüketicisiyle

belerden sadece boyuz lambası etki-

buluşturacağız.

lenerek hasar en aza indiriliyor. Aspöck standında konsept yeni treyler

Super point 4 serisi olarak tanıttığımız

stop lambası da yer aldı. Lambanın

ürün grubunda farklı araç tiplerine göre

görselliği anlamında bizlere ne ka-

üretilen ürünleri 2018 yılının sonunda

dar renkli ve çekici olabileceğini gös-

tüketicilerimize sunacağız.

teriyor. Ecoled II isimli yeni treyler
arka lamba sistemimiz pek çok ino-

Stop lambasında yeniliğe gidildi. Özel-

vasyonu bir arada sunuyor. 180 dere-

likle çabuk kırılan boynuz lambasıni

ce dönebilen ve her iki tarafta da bu

esnek kauçuk boynuz lambalarla çöz-

entegre lamba, gelişmiş sinyal lam-

müştük. Ancak yine de ağır darbelerde

bası, arttırılmış görülebilirliğiyle ve

bu boynuz lambası kırılıyor. Bu tür dar-

ince tasarımıyla dikkat çekiyor. LED

belerde boynuz lambası beraberindeki

olmasına karşın camı değiştirilebilen bu lamba için yedek parça temini
daha kolay olacak.
Daha önce tanıttığımız rampa yanaşma
sistemimizi fuarda yine sergiliyoruz.
Bir yıldır piyasaya sunduğumuz bu sistem Knorr Bremse’nin fren sistemi ile
çalışıyor. Araç rampaya yanaştığında
50 cm kala aracı fren yaptırıyor. Sistem
hem sesli hem de görüntülü olarak sürücüyü ikaz ediyor. Mesafeye bağlı olarak ses ve görüntü şiddeti ve frekansı
artıyor veya azalıyor.
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KOZMAKSAN IAA’DA
MÜŞTERILERINI AĞIRLADI
ARAÇ üstü ekipman ve mobil hidrolik

şanzıman kutusuna hidrolik pompa-

üstyapı sektörünün önemli yerli tedarik-

lara kadar ürünlerini sergiledikleri

çilerinden olan Kozmaksan, IAA’daki ye-

Besler, fuarda pek çok müşterileriyle

rini bir kez daha alan Türk şirketlerinden

bir araya geldiklerini söyledi.

biri oldu.
Kozmaksan’ın uluslararası piyasalarGeniş bir yelpazede ürün yapan ve ürün-

da güçlü bir marka değeri olduğunu

lerine Türkiye’nin dışında dünyanın pek

açıklayan Kozmaksan Genel Müdürü

çok ülkesinde pazar bulduklarını söyele-

Erdinç Kozanoğlu ise daralan iç pa-

yen Kozmaksan Dış Ticaret Müdürü Anıl

zara karşı ihracat yaptıkları ülke sa-

Besler, son dönemde ihracata ağırlık ver-

yısını arttırarak ihraç ettikleri ürün

diklerini açıkladı. Fuarda PTO’lardan ara

çeşitliliğini da arttırdıklarını açıkladı.

iTAP
KNORR-BREMSE’ DEN – TREYLERLER
İÇİN KABLOSUZ UZAKTAN KONTROL
Verimlilik
- WiFi Bağlantısı: Çekici ve Treyler arasında tam uyumluluk
- Sezgisel uygulama kullanımı
Güvenlik
- Tehlikeli alanlardan uzakta kullanma kolaylığı
- Lastik basıncını ve sıcaklığını gerçek zamanlı gözlemleme
Rahatlık
- Akıllı telefon aracılığıyla fonksiyonların kablosuz kontrolu
- Esnek platform - yeni fonksiyonların kolay entegrasyonu
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TICARI ARAÇTA
ALÜMINYUM
KULLANIMINA
ARCONIC’TEN
YENI BAKIŞ AÇISI
Soldan sağa; Atek Lift Üretim Planlama Müdür Yardımcısı İlter Keser
ve Atek Lift Genel Müdür Yardımcısı Peker Keser.

ATEK LIFT YENI LIFTLERINI
IAA’DA SERGILEDI
2018 yılının ilk aylarındaki düzen-

Avrupalı rakipleri tarafından da merakla

lenen Lansman gecesinde, yeni hid-

takip edildiklerini söyledi. Yükleme ve

rolik lift serilerini ve yeni alümin-

hidrolik ekipmanlardaki deneyimlerinin

yum kapak tasarımının tanıtımını

sonucu olarak forklift devi Jungheinrich

Türk müşterilerine gerçekleştiren

ile yollarının kesiştiğini ve lojistik böl-

Atek Lift, yeni modellerini IAA’da

gelerdeki avantajlı durumlarıyla Alman

sergiledi.

markanın İstanbul Avrupa yakası bayiliğini aldıklarını söyleyen Keser, lojis-

Fuarda görüştüğümüz Atek Lift Ge-

tik müşterilerine de çok daha kapsamlı

nel Müdür Yardımcısı Peker Ke-

ürün ve hizmet sunduklarını açıkladı.

ser, son olarak ürün gamlarına 3.5 t

AR-GE departmanlarında Avrupa stan-

araçlar için hafif tip 750 kg kapasi-

dartlarına uygun olarak üretim yaptık-

teli, panelvanlar için 500 kg ve he-

larını müşteri beklentilerini ve taleple-

avy duty 2000 kg kapasiteli ürün-

rini iyi okuduklarını sözlerine ekleyen

lerin eklendiğinden bahsetti. Keser,

Keser, Türkiye’nin ilk ve tek robot kay-

her sene geliştirdikleri farklı boyut

naklı alüminyumkapak üreticisi olarak

ve modellerdeki ticari araç liftleri ile

bu alandaki boşluğu doldurduklarını da

müşterileri tarafından olduğu kadar

sözlerine ekledi.

ARCONIC, treyler ve ticari araçlarda
alüminyumun kullanım alanının nasıl gelişebileceğini gösteren konseptini
IAA’daki standında sergiledi. Daha çevreci ve daha verimli taşımacılık çözümleri için hafifleştirme trendinin daha
farklı alanlarda gelişeceğini endüstriye
göstermek isteyen Arconic, sadece jant
değil uzay araçlarından çok faklı alanlara
kadar özel ürünler geliştiriyor.
Son dönemde jantta yapılan geliştirmelere baktığımızda mega treylerler
için yeni Dura Bright EVO jantını geliştiren Arconic yetkilileri 21,6 kilogram ağırlığındaki bu jant normal bir
janta göre neredeyse yüzde 50 ağırlık
avantajı sağladığını ifade ettiler. Ağırlığın yanı sıra bakımın ve temizliğin çok
kolay olduğu bu jantın LvL One olarak
da tedarik edilebileceğini kaydederek
taşımacılık sektörüne yönelik ürünle-

FUAR

rinin özelliklerini de geliştirdiklerini
açıkladılar. Ağır taşımalar için bir baş-

SEYİT ARSLAN:
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latımızın yüzde 95’ini ihraç ediyoruz.
İhracat yaptığımız ülkelerde Güney Kore

ka ürünümüzü daha sergileyen Arco-

ve İsrail gibi ülkelere bayilerimiz racılı-

nic, yıpranmalara karşı ürünlerindeki

ğayla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ay-

geliştirmeye devam ettiğini kaydeden

rıca İspanya pazarı ile ciddi görüşmele-

yetkililer, çevreciğin öne çıktığı tica-

rimiz var. Sakarya’daki yeni fabrikamıza

ri araç endüstrisine daha fazla katkıda

taşındık ve burada kapasitemizi daha da

bulunabileceklerini ifade ettiler.

arttırmayı planlıyoruz. Ancak ekonomik
şartlardan dolayı iç piyasada talep daral-

Spesifik olarak süt taşımacılığına yöne-

dı; insanlar araç alamıyorlar bize de rö-

lik araçlara yönelik jantlarla yıpranmayı

mork yaptıramıyorlar. Ama umudumuz

engelleyecek jant kenarlarıyla dikkat çe-

var piyasanın açılacağını düşünüyoruz.

ken ürünlerini de tanıtan Arconic, geçen
yıl tanıttığı bu jantların yanı sıra otobüs

Yeni fabrikamızla birlikte kamyon rö-

üreticilerine yönelik jantlarını da fuar-

mork, rüzgar gülü taşımak için yurt

da sergiledi. Offroad uygulamalar için

dışına 2-3-4 açılır yüksek platform ya-

treyler fren disklerini koruyan özel delik

pıyoruz. Tek açılır 4 dingilli lowbed tar-

sistemine sahip Alcoa Workhorse isim-

zında ağır yük taşıyan araçlar yapıyoruz.

li jant geliştirdiklerini söyleyen Arconic

67. IAA fuarına dördüncü kez katı-

Taban döşemesi paslanmaz araç talep-

yetkilileri daha fazla taşımaya destek

lıyoruz. Türkiye’de en çok sattığı-

leri geliyor ve yapıyoruz. Terzi usulü

olan ürünlerinin bakım gerektirmediğini

mız teleskopik konteyner taşıyıcı ve

çalıştığımız için böyle zamanlarda es-

ve verimliliği artırdığını vurguladılar.

2 yıl önce 20 feetlik özel ürünler için

neklik gösterebiliyoruz. Ayrıca liman içi

damperli taşıyıcı aracını sergiliyoruz.

operasyonlar için roll treyler gibi araçlar

Geçen senelere oranla gayet verimli

yapıyoruz. Ancak bu tarz üretimlerin sü-

geçiyor fuar bizim için. Şu anda ima-

rekliliği liman yatırımlarına bağlı.
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POLSER
FRIGOSER AA’DA
YENI LOGOSUYLA
YER ALDI
DÜNYANIN en büyük ticari araç fuarlarından biri olan IAA 2018 Ticari Araç-

OKT YENI SLOGANIYLA IAA’DA
ALTINCI kez katıldığı IAA fuarında

liştirme faaliyetleri içinde olduklarını ve

markalarının yeni mottosu olan Cu-

müşterilere gerçek anlamda fayda sağ-

rious For Better’ı tanıtan OKT Trai-

lamak için işlerine her zaman merakla

ler; yeni ürünlerini sergiledi. Fuara

yaklaştıklarını söyledi. Daha iyisini ara-

sürekli yenilenen Konik Tanker Semi

ma anlayışlarının bu şekilde “Curious

Treyler ürünü haricinde 40 metreküp

For Better” mottosuna dönüştüğünü ve

hacimde 2 hunili olması ile hafiflik

bunu da ilk defa IAA’da ifade ettiklerini

ve maliyet avantajı sağlayan, özel

açıklayan Maraş, iddialarının güçlene-

yüzey kaplama işlemleri ile koroz-

rek devam edeceğini sözlerine ekledi.

yona dayanıklı olan ve soğuk iklimli

riyle bir araya geldi.
Polser çatısı altında yer alan otomotiv
grubu ürünlerini temsil eden Frigoser ve
Polser A.Ş.’nin yeni kurumsal logosu ile
fuardaki yerlerini aldıklarını kaydeden
Satış ve Pazarlama Müdürü Kağan Armağan, daha önce de firmanın güçlü ihracatının son dönemde daha da yükselme
gösterdiğini kaydederek, şunları söyledi:

le birlikte otomotiv sektörüne ihracatı-

çıkan W Tip Silobas Semi Treyler ile

mızın toplam üretimimizdeki payı hızlı

-1, +2 çalışma basıncı ile uluslararası

şekilde artıyor. İhracat yaptığımız ülke

regülasyona uygun, ADR’li, korozyo-

sayısı 70’i aştı ve bunu artırmaya devam

na dayanıklı malzemeden üretilen,

edeceğiz. Ticari araç sektörünün dışında

dolum ve boşaltımı basınç ile yapan,

ürünlerimizin yoğun kullanım alanı bul-

çekim gücü ile ön plana çıkan yüksek

duğu karavan sektöründe de başta Avru-

teknolojinin çıktısı Vakum Tanker

pa ülkeleri ve ABD olmak üzere satışla-

Semi Treyler ürününü tanıttı.

rımız artarken Uzak Doğu ülkelerinden
Latin Amerika’ya kadar diğer önemli pa-

Fuarda görüşlerini aldığımız OKT

için sürekli olarak araştırma ve ge-

ülkelerinden yerinden gelen müşterile-

pazarı ve ürünlerimize duyulan güven-

nıklı uygun aksesuarları ile ön plana

lararası rekabette avantaj sağlamak

Polser A.Ş., Hannover’de dünyanın farklı

“Avrupa’da canlılığı artan ticari araç

ülkelerde çalışma şartlarına daya-

Genel Müdürü Hakan Maraş, ulus-

lar Fuarının Türk katılımcılarından olan

zarlarda da pazar paylarımız, sayısı her
OKT
Genel Müdürü
Hakan Maraş

FUAR

sene artan gerek OEM müşterilerimiz
gerekse de distribütörlerimiz sayesinde
pekiştirilmektedir. Biz de katıldığımız
fuarlarla ve yurtdışındaki kendi şirketlerimizle veya temsilcilerimiz aracılığıyla ürünlerimizi yoğun şekilde tanıtarak
ihracat süreçlerimizi desteklemekteyiz.”
Frigoser markasıyla son dönemde otobüs
tavan levhaları konusunda yeni ürünlerini fuarda tanıttıklarını kaydeden Armağan, TÜV SÜD sertifikalı bu ürünler
ile uygulama alanlarını genişlettiklerini
sözlerine ekleyerek ayrıca estetiğin daha
önem kazandığı pazarlar ve müşterileri için Super Gloss ürünlerini piyasaya
sunduklarını açıkladı. Armağan, otomotivde ve özelikle ticari araçta önemi her
geçen artan hafifleştirme çalışmalarını
ürünleriyle desteklediklerini belirterek
AR-GE bölümlerinin bu konuyla ilgili çalışmalarına aralıksız devam ettiğini
açıkladı.
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NEVPA SERTIFIKALI
YENI ÜRÜNLERIYLE FUARDA
IAA Fuarı’nın sürekli katılımcıla-

diklerini söyleyen Nevpa Genel Müdürü

rından olan Nevpa, yeni ürünleriyle

Mehmet Ortaç, Türkiye’de hiçbir firma

dünyanın farklı ülkelerinden gelen

tarafından üretilmediğini söylediği ME-

müşterilerini ağırladı. 2017 yılında

LIS ile önemli başarı sağlayacaklarına

yaptığı yatırımlarla adından söz et-

inandığını kaydetti. Türkiye’deki treyler

tiren Nevpa, fuarda paslanmaz men-

ve üstyapı firmalarının olduğu kadar Av-

teşe kilitler ile kayar babalar, Code

rupalı markalarının da bu ürüne büyük

XL sertifikalı hızlı perde sistemi ve

ilgi göstereceğine inandıklarını açıkla-

Code XL sertifikalı branda

model-

yan Ortaç, üst seviyede kaliteye sahip

lerini sergiledi. MELIS adındaki yeni

olan bu ürünün makul fiyatıyla rekabet

lift master’ı ilk kez bu fuarda sergile-

avantajı sağlayacağını aktardı.

32

FUAR

EDSCHA TÜRKIYE
SATIŞ MÜDÜRÜ
BURAK BACIN
2014 IAA fuarında konsept olarak ta-

ağırlık avantajlarını arttırdık. Birçok

nıtılan ve o günden bugüne geliş-

ürün grubundaki ortak parçaları bu

tirilmesine devam edilen CS Hybrid

ürüne aktararak hem bizim için hem

modelimiz artık bitmiş olarak Edscha

de müşterilerimiz için bir avantaj

standında sergileniyor. Araç üzerin-

sağlıyoruz. Geçen IAA fuarında ta-

deki son geliştirme ve iyileştirmelerin

nıttığımız damper çatı ürünümüz-

ardından müşterilerimizin artık yeni

de de geliştirmeler yaparak son hali

jenerasyon ürünlere geçişlerini ta-

verildi. Daha öce manüel çalışan

mamlanıyor olacak.

sistemimiz artık tamamen elektrikli
olarak çalışıyor. Ayrıca mobil bir uy-

Bu ürünle Edscha, olarak kayar çatının

gulama ile cep telefonundan uzak-

üzerinde yürüdüğü alüminyum ray sis-

tan açma kapama yapılabiliyor. Sü-

teminin yapısını tamamen değiştirerek

rücü bu şekilde aracından inmeden

daha hafif hale getirdik ve maliyet ve

damperin çatısını çalıştırabiliyor.

FUAR
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VERSUS’TAN YENI HIZLI PERDE
BU yıl IAA’da yerini yeni ürün ve

kaydeden Gençoğlu yıllardır çalışmaları

estetik tasarımlarıyla alan Versus

devam eden yeni ürünleriyle ilgili şunları

Omega standı çok sayıda müşteri-

söyledi: “AR-GE bölümümüzle 4 senedir

sini ağırladı. Lojistikte pazarın daha

çalışmalarını yürüttüğümüz yeni Penta

hızlı ve güvenli yükleme boşaltma

serimizi artık müşterilerimiz için ha-

sistemlerine doğru gittiğini söyleyen

zır hale getirdik. 13,60 metre boyundaki

Versus Omega Ortağı Murat Gençoğ-

bir yarı römork bu sistemle 10-15 sa-

lu, kendilerinin de bu trendi görerek

niye arasında açılıp kapanabiliyor. Yine

ürünlerini geliştirdiklerini açıkladı.

yük emniyet sertifikasına sahip. Artık

Avrupa’nın büyük bir kıta olduğunu

römorklar stoklama alanı olarak kulla-

ve uluslararası taşımaların olduğu

nılmaya başlandıkları için römorkların

kadar ülke içi taşımaların da lojistik

hırsızlığa karşı trende veya park halinde

sektöründe önemli bir yer tuttuğunu

yükünü güvenle tutması gerekiyor.”
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IAA TICARI ARAÇ FUARI
TEKNOLOJI GÖSTERISINE DÖNÜŞTÜ
BU sene 67. kez düzenlenen IAA Ticari
Araçlar Fuarına bu yıl damgasını alternatif enerjilerle çalışan araçların yanı
sıra otonom araçlar ve ticari araçların
pek çok noktasında uygulamam alanı
bulan akıllı uygulamalar vurdu.
Türkiye’den de sanayinin farklı alan-

IAA 2018’e başta elektrikli
ticari araçlar olmak üzere farklı
alternatif motorlu araçlar, her
geçen gün daha gelişen otonom
sistemler ve bağlanabilirlik
teknolojileri damgasını vurdu.

larından 110’dan fazla katılımcının yer
aldığı IAA Ticari Araçlar fuarı treylerden
ağır ticari araçlara, hafif ticariden üstyapı sistem ve tedarikçilerine kadar pek
çok markanın da yeni ürün veya teknolojilerinin lansmanının yapıldığı bir
alan oldu.
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FORD TRUCKS’A YILIN KAMYONU ÖDÜLÜ
Uluslararası taşımacılık için
geliştirdiği yeni çekicisi F-MAX’i,
2018 Hannover Uluslararası Ticari
Araç Fuarı’nda (IAA) dünyaya
tanıtan Ford Trucks, bu araçla
2019 Uluslararası Yılın Kamyonu
Ödülüne de layık görüldü.
FORD

Trucks,

Hannover’de

başlayan

Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii
Fuarı’nda (IAA), yeni çekicisi F-MAX’i
dünyaya tanıttı. F-MAX’in dünya prömiyeri büyük bir habere de sahne oldu. Her
yıl sonucu merakla beklenen Uluslararası
Yılın Kamyonu Ödülü”ne bu yıl F-MAX’in
layık

görüldüğü

açıklandı.

F-MAX’in

nal Truck of the Year) ödülü üretim gü-

zarlardaki büyümemize ivme kazandıra-

dünya prömiyerine ve ödül vesilesiyle fu-

cümüzün ve mühendislik kabiliyetleri-

cak. Alt yapımız ve global yapılanmamız,

arda düzenlenen törene Koç Holding ve

mizin ulaştığı noktayı ortaya koyuyor.

F-MAX’in uluslararası pazarlara yeni bir

Ford Otosan Onursal Başkanı Rahmi M.

Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı

oyuncu olarak girmesi için hazır. Ford

Koç, Koç Holding Başkan Vekili ve Ford

kutluyorum. Çekicimizin uluslararası pa-

Trucks’ın hedefi ürettiğimiz her 3 araç-

Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y.

zara yeni bir oyuncu olarak girmesi için

tan birini ihraç etmek ve ihracatımızın

Koç, Koç Holding Otomotiv Grubu Baş-

hazırız.” dedi.

yüzde 50’sini Avrupa pazarlarına yönelik

kanı Cenk Çimen, Ford Otosan Yönetim

gerçekleştirmek.”

Kurulu üyeleri Ali İhsan İlkbahar, Turgay

Orta ve Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiği-

Durak, Füsun Akkal Bozok, Ford Otosan

miz bayi açılışlarıyla sürdürdük. Bugün

Yenigün: “Bugün aldığımız ödül araç

Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Oto-

itibarıyla 33 ülkede faaliyet gösteriyoruz.

üretme ve geliştirme kabiliyetimizin

san Genel Müdür Başyardımıcısı Lisa K.

2018 sonu itibarıyla 41, 2020 sonu itiba-

geldiği noktayı çok iyi anlatıyor.”

King ve Ford Otosan üst yönetimi katıldı.

rıyla da 51 ülkede var olmayı hedefliyo-

Hem Ford Otosan adına hem de Türkiye

ruz. 2015 yılından bu yana Ford Trucks

adına çok gururlu bir an yaşadıklarını ifa-

Koç: “Çekicimizin uluslararası

için 400 milyon doların üzerinde yatırım

de eden Haydar Yenigün şunları söyledi:

pazara yeni bir oyuncu olarak

gerçekleştirdik. 2017’de uluslararası pa-

“Ford Otosan olarak araç üretme ve ge-

girmesi için hazırız”

zarlardaki satışlarımızı yüzde 50 artırdık.

liştirme kabiliyetimizin geldiği noktayı,

F-MAX’in dünya prömiyeri sonrasın-

Bugün geldiğimiz noktada, Ford Trucks

bugün layık görüldüğümüz “Yılın Kam-

da açıklamalarda bulunan Ford Otosan

işine yaptığımız yatırımın en önemli

yonu” ödülü çok iyi anlatıyor. 23 Avrupa

Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding

noktasındayız. F-MAX, uluslararası pa-

ülkesinden 23 ayrı jüri üyesinin değer-

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç,
Ford Otosan’ın kamyon işine 1959 yılında
başladığını hatırlatırken, “1982’de kurulan İnönü fabrikası ile kamyon işindeki
iddiamızı mühendislik gücümüzle birleştirerek yeni bir aşamaya taşımıştık.
Bugün geldiğimiz noktada ise bir aracı, motoru dâhil, geliştirip üretebilecek
yeteneğe sahip ilk Türk şirketi olmanın
gururunu yaşıyoruz. Bugün dünya prömiyerini gerçekleştirdiğimiz F-MAX ile
Türkiye’nin sıfırdan geliştirilen ve üretilen ilk çekicisini dünyaya sunuyoruz.
Uluslararası Yılın Kamyonu (Internatio-
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PSA GRUBU
2019 ULUSLARARASI YILIN
TICARI ARACI ÖDÜLÜNÜ ALDI
Groupe PSA, 19 Eylül’de Hannover, Almanya’da düzenlenen
67’nci IAA Ticari Araçlar Fuarı kapsamında üç yeni ticari aracı ile
2019 yılı Yılın Ticari Aracı Ödülünü kazandı.
ARALARINDA Kasa Dergisi Yayın Yönet-

Hafif Ticari Araçlar Genel Müdürü Phi-

duğumuzu deneyimi takdir etmekle kal-

meni Akın Öcal’ın da yer aldığı 25 ül-

lippe Narbeburu, ödülü Uluslararası Yı-

mamış, ürün grubumuzu piyasadaki en iyi

keden Avrupa ticari araç editörlerinden

lın Ticari Aracı Ödülü Jüri Başkanı Jarlath

ürün grubu olarak lanse etmiştir.”

oluşan bir jüri tarafından oylanan yeni

Sweeney’den alırken, yaşadığı mutluluğu

Peugeot Partner, Citoren Berlingo Van ve

şu sözlerle ifade etti: “Groupe PSA adına,

Ödül kazanan ticari araçları “son yılla-

Opel/Vauxhall Combo kombinasyonu, 127

bize güvendikleri ve bu prestijli ödüle la-

rın en önemli küçük panelvan gelişmesi”

puanla 2019 Uluslararası Yılın Hafif Ticari

yık gördükleri için tüm Uluslararası Yılın

olarak niteleyen Uluslararası Yılın Tica-

Aracı ödülünü aldı.

Ticari Aracı ödülü jüri üyelerine teşekkür

ri Aracı Ödülü Yönetim Kurulu Başkanı

etmek istiyorum. Bu ödülün alınması, dört

Jarlath Sweeney sözlerine şöyle devam

İkinci olan yeni Mercedez-Benz Sprinter

senedir bu yeni nesil C-Van serisini piya-

etti: “Group PSA’nın Peugeot Partner,

ise 92 puan aldı. Yeni Ford Transit Connect

saya sürmeye hazırlanan ekipler için ha-

Citroën Berlingo Van ve Opel/Vauxhall

ise üçüncü oldu. Yarışmada ayrıca bu pres-

rika bir gurur kaynağı oldu. Ayrıca, yeni

Combo’dan oluşan yeni üç ticari aracı,

tijli ödülü almak için Renault Master Z.E.

Peugeot Partner, Citroen Berlingo ve Opel/

gelecek için iyi hazırlanmış ve sürücüle-

Ve Ford Transit Courier de mücadele verdi.

Vauxhall Combo araçlarının geleceği için

re yardımcı olacak teknolojik gelişmelerle

de iyi bir izlenim yaratıyor. Ortak bir prog-

donanmış olup, ayrıca araç sahiplerine

PSA’nın üç markası Peugeot, Citroen ve

ram kapsamında tasarladığımız bu araç-

veya filo yöneticilerine finansal avantaj-

Opel/Vauxhall’ın

meyvesi

larda, çözümlerimizi sistematik olarak ra-

lar sunmaktadır. Aşırı yük alarm sistemi,

olan yeni ticari araçlar, en son ekipman

hatlık, sürüş yardım sistemleri ve güvenlik

uyum ve güvenliği artırması açısından

ve konfor özellikleriyle ön plana çıkıyor.

açısından müşterilerimizin ihtiyaçlarına

mükemmel bir yenilik. İki çeker model-

Yüksek kalite, verimlilik ve performans

olabildiğince uygun hale getirdik. Sektörün

lerin piyasaya sürülmesinin yanı sıra,

garantisi veren araçlar, Grubun en son

duayenlerinden oluşan bir jüri tarafından

birçok şirketin artık küçük ticari araçla

platformu EMP2 üzerinde geliştirildi.

verilen bu ödül, bugün yalnızca sahip ol-

da dört çeker özelliğini daha fazla tercih

işbirliğinin

etmesi sebebiyle dört çeker model seçeneği de önemli bir yenilik. Genel olarak
bakıldığında, iyi bir şekilde bir araya getirilmiş, mükemmel bir paket olduğunu söyleyebiliriz.” Groupe PSA, ilk defa
1992 yılında düzenlenen yarışma kapsamında, ilk Uluslararası Yılın Ticari Aracı
Ödülü’nü Peugeot Boxer ve Citroen Relay
(Jumper) ile 1994 yılında kazandı ve ödülü Fiat Ducato ile paylaştı. Üç yıl sonra,
ödülü bu kez Peugeot Partner ve Citroen
Berlingo ile aldı. 2018 yılında ödülü Peugeot Expert ve Citroen Dispatch (Jumpy)
ile kazanan Groupe PSA, ödülünü bir kez
daha Fiat Scudo ile ödülü alan Fiat’la paylaştı. 2009 yılında ise ödülü Peugeot Bipper & Citroen Nemo ile kazandı ve yine
ödülü Fiat Fiorino ile paylaştı.
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TIRSAN’IN YENI KONTEYNER TAŞIYICISI
TREYLER İNOVASYON ÖDÜLÜ KAZANDI
TÜRKIYE’NIN lider treyler üreticisi Tırsan, dünyanın en prestijli inovasyon
ödülünü ikinci kez kazandı. Sekizgen
Orta Kirişli Multifonksiyonel Konteyner
Şasi K.SHG AVMH aracı ile 68 başvuru
arasından Treyler İnovasyon 2019 ödülü “Şasi” kategorisinin şampiyonu oldu.
Bünyesindeki Talson markası ile ürettiği
Güvenli Kutu aracıyla ‘Konsept’ kategorisinde 3. olan Tırsan, bu sene 4 aracıyla
aday olan ve 2 kategoride derece yapan
uluslararası tek üretici ve ödülü arka arkaya kazanan dünyanın ilk 3 treyler üreticisinden biri oldu.
67. IAA Fuarı kapsamında, Hannover
Almanya’da gerçekleştirilen ödül töreninde tüm Tırsan ailesi adına ödülü Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Üyesi Ay-

fonksiyon, ön, orta ve arka uzantılar ve

şenur Nuhoğlu büyük bir gururla teslim

dikkatle tasarlanmış kilit mekanizmaları

Dereceye Girdi

aldı.

20, 40, 45’lik konteynerlerin en verimli

Dünyanın önde gelen kutu üreticisi ve

Talson, Güvenli Kutu Aracıyla

ve kolay şekilde yüklenmesini sağlıyor.

Avrupa’da hava kargo taşımacılığı seg-

Tırsan, Treyler İnovasyon 2019 ödülle-

Sekizgen orta kiriş dizaynı ile tüm şasi

mentinin pazar lideri Talson, Güvenli

rinde Sekizgen Orta Kirişli Kässbohrer

bağlantıları da güçlenen K.SHG AVMH

Kutu ürünü ile “Konsept” kategorisin-

K.SHG AVMH aracı ile Şasi kategorisinde

optimum yük dağılımı ile multifonski-

de 3.’lük elde etti. Fuarda katılımcılarla

1.lik, Talson marka Güvenli Kutu ürünü

yonel konteyner taşıyıcılar arasında öne

buluşan Talson Güvenli Kutunun ken-

ile Konsept kategorisinde 3.’lük elde etti.

çıkıyor. 30 yıldır çözülemeyen sorunu

dinden destekli alüminyum gövde yapı-

K.SSL otonom boşaltım sistemli akıllı

çözen Tırsan, mühendisler için en iddia-

sı, güvenliği en yüksek seviyeye taşıyan

yatay Silobas aracı ile “Konsept”, K.SSK

lı kategori olan ‘Şasi’de ki ödülüyle ileri

özel donanımıyla dikkat çekiyor ve her

akıllı kontrol sistemli ve güvenlikli dam-

mühendislik çözümlerinin de liderliğini

marka kapı ve kilit sistemleri ile uyumlu

perli Silobas aracı ile “Emniyet” katego-

devam ettiriyor.

çalışıyor.

rilerinde aday gösterildi. Tırsan, 2016
yılında Yüksek Güvenlikli Bitüm Tankeri
ile ‘Emniyet’ kategorisinde Treyler İnovasyon 2017 ödülünün sahibi olmuştu.
K.SHG AVMH İle
Konteyner Taşıyıcıya Yeni Tasarım
Treyler

İnovasyon

2019

ödüllerinde

mühendisiler için en iddialı kategori
‘Şasi’nin şampiyonu, sekizgen orta kiriş tasarımı sektördeki uygulamanın tek
örneği multifonksiyonel K.SHG AVMH
aracı 30 senedir çözülemeyen, aracın kalıcı hasarına da yol açan, dizayna bağlı tüm burulma problemlerini ortadan
kaldırıyor. Sekizgen orta kiriş dizaynı
sayesinde sorunsuz çalışan teleskopik
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IVECO IAA’YA SADECE ELEKTRIKLI
CNG VE LNG YAKITLI ARAÇLARLA KATILDI
en

Ayrıca stantta ve konuşmacılar arasında

de soğutma grubuna, şasiye monteli seri

önemli uluslararası etkinlik olan 67.

Iveco’nun taşımacılık sektörünün kar-

CNG tanklarıyla beslenen son teknolojili

IAA Ticari Araçlar (IAA), fuarında Düşük

bondan arındırılmasının bir dizi yakıt

tam doğal gaz motorlarıyla güç verili-

Emisyon Alanı oluşturarak %100 Dizel-

ve teknoloji gerektirdiğine olan inancını

yor. Genellikle gövdedeki motor gerçek

siz standında alternatif yakıtlı araçlar-

paylaşan küresel enerji tedarikçisi Shell

bir kirletici olan motor araçtaki motor-

dan oluşan tüm ticari ürün yelpazesini

de yer aldı. Shell, Almanya’da elektrik

dan daha az regülasyonlu olduğundan,

sergiledi. Ayrıca enerji geçişi ve ilgili ko-

ve doğal gaz yakıt ikmali ağlarının ge-

bu ultra düşük NO2 ve PM emisyonları

nuları tartışmak için sektör uzmanları,

liştirilmesini desteklemek için markayla

sağlamaktadır. Bu çığır açıcı araç 1000

müşteriler ve teknik ortaklarla iş birliği

olan iş birliklerinin parçası olarak fuara

km’ye kadar menzile sahip ve şehir mer-

halinde Sürdürülebilir bir geleceğe doğru

bir CNG/LNG dolum istasyonu ve elekt-

kezlerinde gece teslimatları yapabiliyor.

enerji geçişine odaklanan özel bir yuvar-

rik şarj istasyonuyla da katıldı.

IVECO,

ticari

araç

sektöründeki

lak masa ile atölye etkinliklerine de ev
sahipliği yaptı.

Uzun mesafeli görevlerde Iveco, LNG
Doğalgazlı Kamyon

teknolojisine işaret ediyor Bu sektör-

Doğalgazlı Soğutucu Ünite

de, piyasadaki uzun mesafeli taşımacı-

Iveco Marka Başkanı Pierre Lahutte, fu-

Iveco ayrıca sektördeki bir ilk için Carrier

lık için özel olarak tasarlanmış ilk doğal

arda yapılan basın açıklamasında şunları

Transicold ile de ortaklık kurdu: Dondu-

gazlı kamyon olan Stralis NP ve özellikle

söyledi:

“Iveco, IAA’nın tarihinde ser-

ruculu gövdeye sahip bir kamyonda Di-

geçen Aralık’ta İngiltere’de Yılın Düşük

gilediği araçlarda tek bir tane bile mi-

zeli tamamen ortadan kaldıran Frappa

Karbonlu Kamyonu seçilen Stralis NP

zel motor bulunmayan bir stant sunan

gövdeyle donatılmış ve Carrier Supra®

460 ile başı çekiyor.

ilk üretici oldu. Dizel araçlar üzerinde-

CNG teknolojisi içeren yepyeni 26 tonluk

ki baskı arttıkça ve enerji geçişi hız ka-

400 hp Stralis NP rigid. Hem araç hem

Elektrikli Beton Mikseri

zandıkça taşımacılık sektörü değişiyor.

Iveco Standında

Teşhirimizde Iveco’nun bugün mevcut

Iveco ayrıca bu sektörde, önemli bir or-

olan Elektrikli, CNG’li ve LNG’li ürünleri

taklıktan ortaya çıkan, sektördeki başka

sergilenmekte ve yüksek kentsel değerli,

bir ilki sundu: yüzde100 sıfır dizel, sıfır

düşük enerji yoğunluklu yolcu taşımacılı-

yağ çözümü sunan CIFA elektrikli be-

ğından uzun mesafeli ağır iş tipi kara yolu

ton mikseriyle donatılmış 400 hp Stralis

taşımacılığına kadar tüm görevlerde dizel

X-Way Natural Power. Kamyon biyolojik

araçlara uygun bir alternatif sunmakta-

CNG ile çalışmaktadır ve CIFA tarafından

dır. Ayrıca doğal gaz, sıfır emisyonlara

geliştirilen Energya hibrit eklenti beton

ulaşıp negatif emisyonlar ve karbon bi-

mikseriyle donatıldı. Mikser, bir lityum

rikimine kadar gidebilecek döngüsel bir

aküyle güç verilen bir elektrik motoruyla

ekonomi yaklaşımına kapı açarak biyo-

çalıştırılıyor. Ayrıca yavaşlarken kamyo-

metan ve yenilenebilir enerjiye sorunsuz

nun enerjisini geri kazandıran bir Kinetik

bir geçiş olanağı sunmaktadır.”

Enerji Geri Kazanım Sistemi’ne de sahip.
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RENAULT TRUCKS IAA’DA
Z.E. ELEKTRIKLI SERISINI TANITTI
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Renault Trucks, Hannover’de
gerçekleşen 67. IAA Fuarı’nda
yedi aracını sergiledi. Z.E. model
elektrikli araçların büyük ilgi
gördüğü fuarda Renault Trucks’ın
odak noktası, elektromobilite oldu.

olan

zırlıyoruz. Bugün ise performansı kanıt-

Renault Trucks, yakın zamanda şehir

lanmış elektrikli araç serimizi sunuyoruz

içi kullanım için tasarlanan ikinci nesil

ve servis ağımızdaki uzmanlar elektromo-

Z.E., kullanım ve batarya yapılandırması-

yüzde 100 elektrikli araçlarını piyasaya

biliteye geçiş konusunda müşterilerimize

na bağlı olarak 300 km’ye kadar mesafe

sunacağını duyurmuştu. IAA 2018 Fuarı

yardım etmek üzere hazır. Bugün elektrikli

kat edebilecek. Hızlı alçak akım şarj özel-

ziyaretçileri, Renault Trucks standında

kamyonlar, müşteriler için karlı bir çözüm

liği sayesinde Renault Trucks D.Z.E ve

elektrikli serisine ait Master Z.E. ve D

haline geliyor. On yıl önce öncüydük, şimdi

Renault Trucks D Wide Z.E. lityum-iyon

Wild Z.E. modellerini incelediler.

ise gerçek bir uzmanız.” dedi.

bataryaları, bir iki saat gibi kısa süreler

Renault Trucks Başkanı Bruno Blin fuarda

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

cılığıyla şarj edilebiliyor. Bu durumda üç

düzenlenen lansmanda; “On yıl önce şehir

sarlanmış yeni 16 tonluk versiyonu, şehir

fazlı 380V 32A’lık bir endüstriyel elektrik

içinde hava kirliliğinin azaltılması ve kent-

içi ve ısı kontrollü teslimatlar için ideal.

prizi kullanımı uygun oluyor. Kullanım ve

sel yaşamın iyileştirilmesi için elektrikli

Renault Trucks D Wide Z.E. ise daha etkili

kaporta ile ilgili maksimum esneklik sağ-

kamyonların kullanımına önderlik ettik.

atık toplama operasyonları için 26 tonluk

lamak üzere Renault Trucks D.Z.E. ve Re-

10 yıldır elektrikli araçlarımızı geliştiriyor

versiyonu ile sunulacak. Orta ağırlıktaki

nault Trucks D Wide Z.E. güç çıkışı (PTO)

ve satış sonrası ağımızı bu araçlar için ha-

hizmetler için kullanılacak Renault Trucks

ve standart mekanik ara yüzle donatılıyor.

DAIMLER’DEN
IAA’DA
KAMYON
OTOBÜS VE
HAFIF TICARI
GÖSTERISI

Çatısı altındaki kamyon, otobüs, hafif ticari araçlarla fuarın
en büyük alanlarından birinde yer alan Daimler, çevre ve
güvenliğin öne çıktığı çözümlerini sergiledi.

ELEKTROMOBILITENIN

öncüsü

içinde 150 kW Combo CCS konektör ara-

DAIMLER Kamyon Grubu IAA’da, dünyanın ilk yan aynaları olmayan, bunun yerine
kamera sistemine sahip yeni Actros ve tamamen elektrikli eActros’u sergiledi. Yenilenen Actros’un uzun yol testleri MercedesBenz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda
yapılıyor ve tüm onaylar buradan veriliyor.
Dünyada bir ilk olarak sunulan ve alışılagelmiş aynaların yerini alan MirrorCam
bir yandan aerodinamik iyileştirmeye katkı sağlarken, diğer yandan ise daha geniş
bir görüş açısı sunarak sürücünün hayatı-
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dan itişli veya dört tekerlekten çekişli, düşük emisyonlu dizel motor veya sıfır emisyonlu elektrikli olmak üzere toplam 1.700
farklı kombinasyona sahip olan Sprinter
her türlü kullanıcı beklentisini karşılayan
bir alternatif sunuyor. Kullanım amacına
bağlı olarak 3250mm ile 4325mm arasında
beş farklı dingil mesafesi ile 17 m3’e kadar kargo alanı çözümleri sunuyor. Yeni
Mercedes-Benz Sprinter, her biri yüksek
yakıt verimliliğine sahip zengin motor çenı kolaylaştırıyor, sürüş güvenliğine katkı

Bir başka IAA yeniliği olarak tamamen

sağlıyor. Aynaların yerini alan kameraların

elektrikli eActros dikkat çekiyor. 2 yıl ka-

daha az alan kaplaması sayesinde sürücü-

dar önce yine IAA’da dünya tanıtımı ya-

Mercedes-Benz standartlarına uygun ola-

nün çapraz görüş açıları iyileşiyor.

pılan eActros aradan geçen süre içerisinde

rak son derece kaliteli ve konforlu bir iç

daha da geliştirildi ve müşteri test sürüşleri

mekana sahip olan yeni Sprinter, zengin bir

Diğer sürüş destek sistemleriyle birlikte

kapsamında aktif olarak günlük yaşam-

donanım seviyesiyle yollara çıkarken aynı

çalışan Active Drive Assist otonom sürüşe

da kullanılmaya başlandı. Mercedes-Benz

zamanda bünyesinde barındırdığı yenilikçi

giden yolda önemli bir kilometre taşı ola-

eActros’ta aks kafalarına yakın konumlan-

güvenlik donanımları ve sürüş destek sis-

rak dikkat çekiyor. Radar ve kameralardan

dırılan iki adet 126 kW gücünde elektro-

temleriyle de sınıfının standartlarını yeni-

elde edilen verileri harmanlayan ve dur-

motor görev yapıyor. Motorlar araç iskeleti

den belirliyor. Radar tabanlı mesafe takip

kalk özelliğine sahip mesafe takip sistemi

veya iskeletin altına entegre edilen 240 kWh

sistemi DISTRONIC öndeki aracı belirli bir

ile şerit takip sistemlerini kullanarak tüm

kapasiteli bataryalarla besleniyor. Sistem

mesafeden takip ediyor. Öndeki aracın ya-

seyir hızlarında çalışıyor. Yeni Active Brake

200 km’ye kadar menzile imkân tanıyor.

vaşlaması halinde sistem fren yapıyor ve

Assist 5 sistemin yaya algılaması halinde-

şitliliğiyle yollara çıkıyor.

gerektiğinde aracı tamamen durduruyor.

ki tehlikeli durumlarda fren yaparak sürüşe

Citaro Hybrid’e Yılın Otobüsü Unvanı

Aktif şerit takip sistemi aracın istem dışı

müdahale ediyor. Sideguard Assist ise ya-

Yeni Mercedes-Benz eCitaro’nun dünya

olarak içinde bulunduğu şeridin dışına çık-

yalar dışında hareket halindeki veya sabit

tanıtımını yapan Daimler Otobüs Grubu

ması halinde sürücüyü direksiyonu titre-

nesneleri algılayarak çarpışma olasılığında

ise yeni Mercedes-Benz Tourismo ve Setra

terek uyarıyor ve sürücünün herhangi bir

sesli bir uyarı ile devreye giriyor. Daha da

TopClass S531 DT modelleriyle ilgi çekti.

reaksiyon göstermemesi halinde tek taraflı

geliştirilen hız sabitleme sistemi Predictive

fren müdahalesiyle aracı şeridine sokuyor.

Powertrain Control, kavşak ve otoyol katılım

Daimler Otobüs grubuna ait, dünya tanıtımı

noktalarını da algılayabiliyor. Trafik işareti

IAA Fuarı’nda gerçekleştirilen Citaro Hybrid

Mercedes-Benz Vito üç farklı gövde uzun-

tanımlama sistemi trafik işaretlerini sürü-

ise 2019 yılı için “Yılın Otobüsü” seçildi.

luğu, iki farklı motor seçeneği ve üç farklı

cüye ileterek sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Gelişmiş aerodinamik tasarımı, bir-

aktarma sistemiyle üretiliyor ve farklı kulMercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar

lanım ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. 1300

biriyle iletişim içerisinde çalışan elektronik

Grubu’nda Elektrikli Sprinter-eVito

kg’a kadar yük taşıma kapasitesine sahip

sistemleri, Powershift3 şanzımanla birlikte

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar ürün

Vito 4,90m, 5,14m ve 5,37m olmak üzere

sunulan yeni Economy+ sürüş modu saye-

gamının en önemli üyelerinden olan ve sı-

farklı gövde uzunlukları ile üretiliyor. Kul-

sinde yeni Actros’un yakıt tüketimi otoyol

nıfının en çok satan modeli olan Mercedes

lanım amacına yönelik farklı kapı çözüm-

sürüşlerinde yüzde 5’e kadar azalıyor.

Benz Sprinter, zengin ürün çeşitliliğiyle

leriyle kombine edilebilen Vito’da sürücü

farklı ihtiyaçlara çözüm üretiyor. Kapalı

dikkat dağınıklığı algılama sistemi, yan

kasa, camlı ve kasalı, önden çekişli, arka-

rüzgar asistanı ve lastik basınç uyarı sistemi gibi güvenlik donanımları standart olarak sunulurken; aktif park asistanı, mesafe
takip uyarı sistemi, kör nokta asistanı veya
şerit takip asistanı gibi güvenlik donanımları isteğe bağlı olarak sunuluyor.
Daimler, IAA Ticari Araç Fuarı 2018’de
Mercedes-Benz

eVito

ve

eSprinter

ile

elektrikli ticari araç çözümleri de sunuyor. 5140mm ve 5370mm olmak üzere iki

FUAR

SCANIA’DAN ALTERNATIF
YAKITLI TICARILER
KARAYOLU taşımacılığı, düşük karbon
ve sıfır egzoz emisyonu konularında temel bir dönüşümden geçerken, Scania
IAA Fuarı’nda alternatif yakıtlara uygun
çözümleri ile yer aldı.

Scania Hannover Uluslararası
Ticari Araç Fuarı’nda yeni
motor seçenekleri ve elektrikli
araçlardan oluşan ürün gamını
sergiledi.

Fuardan bir gün lansmanı yapılan TRA-
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MAN FUARA İŞI
SADELEŞTIRME
SLOGANIYLA
KATILDI
SCANIA ve Wolkswagen Ticari Araçlar
ile birlikte TRATON salonunda fuara
katılan MAN standında düzenlenen ba-

TON markası altında fuara katılan Sca-

sın toplantısında konuşan MAN Truck

nia, çekici ve otobüslerden oluşan geniş

& Bus AG Yönetim Kurulu Başkanı Jo-

ürün gamı ile birlikte sürdürülebilir ta-

achim Drees şunları söyledi; “Müşteri-

şımacılık adına geliştirdiği teknolojile-

lerimizin işlerini daha basit, daha kârlı,

rin önemli bir adımı olan plug-in hibrit

daha sürdürülebilir ve geleceğe hazır

dağıtım kamyonu ve biyoetanol yakıtlı

hale getirmelerine yardımcı oluyoruz.

410 HP gücündeki 13 litrelik yeni motor

Elektrikli hareketlilik, dijitalleşme, oto-

alternatifini de ilk kez tanıttı.
Scania’nın tanıtımını gerçekleştirdiği
Scania PHEV Teknolojisiyle

bir yenilik ise 410 hp gücünde 13 lit-

Yüzde 15 Yakıt Tasarrufu Sunuyor

relik biyoetanol motor. Yüksek tork-

IAA Fuarı’nda ilk kez tanıtılan, düşük

düşük devir felsefesiyle uyuşan yeni

karbon ve sıfır emisyon hedefleri doğ-

motor, dizel karşılığı ile aynı perfor-

rultusunda yola çıkardığı hibrit dağıtım

mansı sunuyor. Bölgesel dağıtım ve

aracı, şehir içi operasyonlarda elektrik-

inşaat operasyonları için ideal bir se-

li motoru ile yol alacak. Bataryalar, yük

çenek olarak sunulan “Biyoetanol”,

boşaltma işlemleri sırasında 20 dakikada

karbondioksit salımını yüzde 90’a va-

şarj edilebilecek. Elektrik enerjisi saye-

ran oranda azaltıyor.

sinde yüzde 15’e varan yakıt tasarrufu
sağlayan hibrit dağıtım aracı, 0 emisyon

Scania standında, uluslararası nak-

ile 10 kilometre menzile sahip. Şehir içi

liyede sağladığı yakıt tasarrufu ile en

dağıtım operasyonları için sunulan hibrit

çok tercih edilen modellerin başında

teknolojisine sahip araçta, beş silindirli,

gelen R serisi, inşaat alanlarının en

dizel veya bioyakıta uygun DC09 motor

güçlü seçeneği 450 hp gücündeki 8x4

bulunuyor. Elektrik motoru ise 130 kW

modeli ile XT serisi, kısa bir süre önce

(177 hp) güç ve 1.050 Nm tork üretiyor.

tanıtımı gerçekleştirilen dağıtım aracı

Şarj edilebilir lityum bataryanın kapasi-

L serisi ve alternatif yakıtlı motorlara

tesi ise 7.4 kWh.

sahip otobüs modelleri de yer aldı.

nom sürüş - müşterilerimizin çoğu bu
konular söz konusu olduğunda daha bilinçli olmak istiyorlar. IAA’da karmaşık
sorulara basit cevaplar vermek istiyoruz. Bunu yapmak için, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çözümler üretiyoruz ve işlerini daha basit,
daha kârlı, daha sürdürülebilir ve geleceğe hazır hale getirmelerine yardımcı
oluyoruz.”
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MAN, IAA’da, MAN eTGM’nin tam

“Kent alanları, e-kamyonların güçlü

ratıcı çözümler ile dolu, elektrikli

elektrik dağıtım kamyonuna ek ola-

yanlarını göstermeleri için en iyi sah-

tahrikli bir şehir kamyonu olan MAN

rak, yeni MAN hafif ticari aracının

ne. Bu araçlar yerel olarak emisyon

CitE oldu. Sadece 18 ayda geliştirilen

elektrikli versiyonunu MAN eTGE’yi

içermiyorlar ve böylece şehirlerdeki

15 tonluk aracın şehir içi ulaşım için

de sergiledi. MAN bu araçlarla 3 ila 26

hava kalitesini iyileştirmeye katkı-

ödün vermeden tasarlandığı ifade edi-

ton arasında tüm şehir lojistik ala-

da bulunuyorlar. Şehrin mal ve yolcu

liyor.

nı için tam elektrik çözümleri sunan

taşımacılığının geleceğinin elektrikli

ilk üreticilerinden biri oldu. Joachim

araçlarda olduğuna inanıyoruz” dedi.

Drees, şehirlerin elektrikle çalışan

Kentsel

alanlardaki

teslimatçıların

araçlarına günde 30 kez girip çıka-

ticari araçların en önemli uygulama

MAN

özel

bilmeleri nedeniyle, CitE alışılma-

alanı olduğuna inandığını kaydederek,

araçlardan biri de yeni fikirler ve ya-

dık şekilde düşük giriş yüksekliğine

standındaki

en

önemli

VOLVO TRUCKS’TAN OTONOM
ÇEKICIYE YENI BAKIŞ AÇISI

çıkan Volvo FH taşımacılık tarihinin en
başarılı modellerinden biri olarak kabul
ediliyor.
Başka bir yeni konsept olarak Volvo
Trucks, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)

FUARIN en canlı stantlarından birine ev

cın şehirleri daha yaşanabilecek alanlar

ile çalışan kamyonlarını dafuarda tanıt-

sahipliği yapan Volvo Trucks, en güçlü

yapmak içi katkıda bulunacağını söyledi.

tı. Volvo’nun dizel motorlu modelleri ile

modellerini tanıttığı fuarda 2019 yılında

aynı güce ve aynı sürüş kapasitesine sa-

pazara sunmaya hazırlandığı 27 tonluk

Volvo Trucks’ın başarılı modeli FH se-

hip olan uzun mesafeli kamyon mode-

Volvo FE elektrikli kamyon modelini de

risinin de 25. Yılı olması nedeniyle özel

linin CO2 emisyonları, kullanılan yakıta

tanıttı. Fuarda bir konuşma yapan Volvo

serisini de fuarda tanıttı. 2018 yılı için-

bağlı olarak dizel araçlardan yüzde 20 ile

Trucks Başkanı Claes Nilsson, daha çev-

de 1 milyonuncu Volvo FH çekicinin sa-

100 daha düşük olduğu ifade edildi. Böl-

reci ve daha az ses imkanı sunan bu ara-

tılması bekleniyor. 1993 yılında yollara

gesel ve uzun mesafeli ağır yük taşıma-

FUAR

ve dikkat çeken geniş kapılara sahip.
Yardımcı sürücü kapısı bir düğmeye basılarak açılan aracın kokpiti ise
ergonomik olarak dikkat çekiyor ve
düşük koltuk pozisyonu ve geniş yan
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DAF AVRUPA PAZARINDAKI
BAŞARISINI IAA’DE KUTLADI

camlar sayesinde sürücüye mükemmel bir panoramik görüntü sağlıyor.
MAN IAA 2018’de ilk defa verilen
Kamyon İnovasyon Ödülünü de aldı.
Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
desteğiyle gerçekleştirilen MAN aFAS
isimli çalışmayla bu ödüle layık görüldü. ZF TRW, WABCO ve Bosch gibi
önemli sistem tedarikçilerin ve eğitim
kuruluşlarının da katıldığı çalışmada
özel sistemlerle donatılan MAN TGM
18.340 araç 4 bin kilometre tam otonom olarak test edildi ve bu süre içinde hiçbir kaza meydana gelmedi.

cılığı için yeni Volvo FH LNG ve Volvo
FM LNG, 309 veya 338 kW (420 veya

AĞIR ticari araçlardan oluşan ürün

460 hp) üreten motorlara sahip.

gamıyla IAA’daki geleneksel yerini
alan DAF Trucks, bu yıl kutladığı

Fuarda çekici serisinin en güçlü mo-

90. Yıl temasına özel araçlarını da

deli olan 750 bg gücündeki Volvo FH

sergiledi. 1967 model DAF A1600

çekicisini de sergileyen Volvo Trucks,

kamyondan DAF CF Electric ino-

markanın gelecek konseptini dair

vasyon çekiciye kadar DAF’ın en

ipuçlarını içeren yeni tam otonom

son LF, CF and XF modellerinin

çekicisiyle ilgili bazı detayları da

sergilediği standa markanın son

paylaştı. Elektrikli ve otonom olarak

dönemde kazandığı pazar başarısı

çalışan Vera isimli çekici konsepti

da kutlandı.

sürücü kabini ve gelenek motor alanı
olmamasıyla dikkat çekiyor.

Avrupa ağır ticari araç pazarındaki payını 2017’de 15,3’e çıkaran ve 2018’in ilk yarısında 16,5

çekici olarak dikkat çekiyor. Araç, tama-

paya ulaşan DAF Trucks, Birleşik

men elektrikli operasyon için VDL’nin

Krallık, Hollanda, Belçika, Polon-

gelişmiş E-Güç teknolojisini kullanıyor.

ya, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve

Akıllı güç aktarma organının merkezin-

Macaristan’da Pazar lideri konu-

de 170 kWh lityum-iyon pil paketinden

munda ve Avrupa’nın en büyük

enerji üreten 210 kW elektrik motoru yer

kamyon pazarı olan Almanya’da da

alıyor. Yüksek hacimli dağıtım uygula-

en fazla ithal edilen araç markası.

maları için uygun olan CF Electric, yaklaşık 100 kilometre menzile sahip ve 30

CF Elektrikli Inovasyon Truck

dakika içinde gerçekleştirilebilen hızlı

LF, CF ve XF’nin yanı sıra DAF, ye-

şarj veya 1,5 saat gibi kısa bir sürede ta-

nilikçi kamyonlarından biri olan

mamlanabilen tam şarj gibi özellikleriy-

DAF CF Electric’i IAA’de sergiledi.

le öne çıkıyor. CF Electric kamyonları-

CF Electric, kentsel alanlarda 40

nın ilk serisinin bu yıl müşterilerle saha

tona kadar GCW dağıtım uygu-

testlerine başlanacağı da verilen bilgiler

lamaları için geliştirilmiş bir 4x2

arasında.
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WABCO TÜRKİYE’DE LOJİSTİK
MERKEZİNİ TÖRENLE AÇTI
Dünya genelinde ticari araçlara yönelik güvenlik ve verimlilik teknolojileri geliştiren WABCO, 100 milyon TL
yatırım ile lojistik ve dağıtım merkezini İstanbul’da faaliyete açtı. Türkiye’de 20’yi aşkın tedarikçiden yılda 330
milyon TL’lik satın alma yapan WABCO, yeni yatırımın da verdiği güçle 4 yıl içinde işbirliği yaptığı yerli tedarikçi
sayısını 32’ye, yıllık satın almasını da 720 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor.
YENI yatırım nedeniyle gerçekleştirilen

Halihazırda alanında ürünleriyle Türki-

ne daha hızlı ulaşmasını, lojistik ve stok

toplantıya

Yatırım

ye treyler ve otobüs endüstrisinde yüzde

maliyetlerini azaltarak verimliliklerine

Ofisi Başkanı Arda Ermut, WABCO Yö-

85, kamyon endüstrisinde de yüzde 65

katkı sağlamayı amaçlıyor.

netim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jacques

pazar payına sahip olan Belçika merkezli

Esculier, WABCO Türkiye Genel Müdürü

marka, 2011 yılında kurulan WABCO satın

Lojistik Merkezini İntermobil Yönetecek

Kazım Eryılmaz ve WABCO Türkiye tem-

alma ofisi aracılığıyla, Türkiye’deki 20’yi

WABCO’nun 36 yılı aşkın süredir Türki-

silcisi İntermobil Genel Müdürü Rıfat Pe-

aşkın yerel tedarikçiden 2018 yılında 330

ye’deki tek temsilciği ve stratejik çözüm

rahya katıldı.

milyon TL’lik satın alma gerçekleştirdi.

ortaklığını yürüten İntermobil’in teda-

Cumhurbaşkanlığı

rik zinciri yönetimini üstlendiği lojistik
Ağır ticari araçların güvenliğini, verim-

Türkiye’de genişleme stratejisini destek-

ve dağıtım merkezi, 2000 metrekarelik

liliğini ve bağlanabilirliğine yönelik tek-

lemek, yerel satış sonrası müşterilerinin

bir alanda faaliyet gösterecek. 85 mil-

nolojiler geliştiren WABCO, 2011 yılında

ve ağır ticari araç üreticilerinin ihtiyaçla-

yon TL’lik stok ürünü barındıracak olan

açılışını gerçekleştirdiği Türkiye satın

rına cevap vermek amacıyla, İstanbul’da

merkezde, 20 kişi istihdam edilecek.

alma ofisinin ardından ikinci büyük ya-

bir lojistik ve dağıtım merkezi yatırımı

WABCO, yeni lojistik merkezi ve Türki-

tırımına dağıtım merkeziyle devam etti.

gerçekleştirdi. Ağustos 2018’de 100 mil-

ye’deki genişleme stratejisi kapsamında,

WABCO 1982 yılında, İntermobil ile gir-

yon TL’lik bir yatırım ile hayata geçen

2022 yılında tedarikçi sayısını 32’ye, sa-

diği Türkiye operasyonlarına, doğrudan

lojistik ve dağıtım merkezi, ağır ticari

tın almayı da 720 milyon TL’ye çıkarmayı

yatırım ile devam ediyor.

araç üreticilerinin WABCO’nun ürünleri-

amaçlıyor.

YAN SANAYİ
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WABCO’nun lojistik ve dağıtım merkezi
yatırımın detaylarını, kurumun hedeflerini ve Türkiye stratejisini paylaşmak
amacıyla düzenlediği toplantıya ticari araç endüstrisinden de büyük katılım
oldu.
Wabco yöneticilerine teşekkür ederek
konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut,
“Wabco’nun bu yatırımı Türkiye ekonomisi ve yatırım ortamımıza duyduğu

taşı olduğunu belirtti. Esculier “Lojis-

lişmesi yönünde yaptıkları çalışmalarla

güveni gösteriyor. Wabco yaklaşık 40

tik ve dağıtım merkezi yatırımımız ilk

otomasyon sistemini 20121’den sonra bir

yıldır Türkiye’de. 2011 yılında ofis açarak

etapta

müşterilerimizle

bütün ticari ürün olarak sunabilecekleri-

başladıkları Türkiye’deki faaliyetlerine

yakın gelecekte ise tedarikçilerimizle iş

ni sözlerine ekleyen Esculier, gelecekte

lojistik merkezini de ekleyerek önemli

hacmimizi artıracak. Gelecekte sadece

Türkiye’ye yatırım için ise çalışmaların

bir adım daha attılar. Bu lojistik merkezi

Türkiye’de değil, bölgede planladığımız

devam ettiğini kaydetti.

daha sonra yapacakları yatırımın haber-

yatırımlar için de ana üs görevi üstle-

cisi oldu. Wabco’nun gelecek dönemde

necek” diye konuştu. Jacques Esculier,

Kazım Eryılmaz:

yapacağı yatırım ekonomimiz için prob-

Türkiye’de yatırım için köklerini derin-

“Tedarikçilerimizi istihdam artırmaları

lem olan cari açık ve katma değerli üre-

leştireceklerini, Türkiye’nin WABCO’nun

için cesaretlendirdik”

tim gibi konularda sektöre ve ülke eko-

üretim ve ARGE merkezi yatırımı için en

Türkiye otomotiv sektörü temsilcilerinin

nomisine ciddi katkı yapacaktır” dedi.

büyük adayı olduğunu belirti.

de yer aldığı toplantıda açılış konuşma-

Türkiye’deki

sını yapan WABCO Türkiye Genel Mühız-

WABCO’nun faaliyet gösterdiği alanlar-

dürü Kazım Eryılmaz “WABCO Türki-

lı olduğu otomotiv sektöründe geleceğin

dan bahseden ve dünyadaki yatırımla-

ye yapılanmasını oluşturduğumuz 2011

teknolojilerini ülkemize kazandırmamız

rından da bahseden Esculier, dünyanın

yılından bu yana, Avrupa’dan, Asya’ya

önemli. WABCO’nun yatırımı bu anlamda

1 numaralı fren sistemleri ve treyler sis-

ve Amerika’ya yayılan üretim ağımızda,

ayrı bir önem ifade etmektedir” diye ko-

temleri üreticisi olduklarını 27 fabrikada

Türkiye’deki 20 tedarikçimizden döküm-

nuşan Ermut yabancı yatırımcıların her

2 bin 600 mühendisle ürünlerini geliştir-

den, kauçuğa, otomat parçalardan, rul-

zaman yanında olduklarını belirterek,

diklerini ve ürettiklerini kaydetti. Üret-

manlara, yaylara ve sac parçalara kadar

şunları söyledi: “Üretim yapan, sanayi-

tikleri ABS, EBS, ESC gibi gelişmiş fren

330 milyon TL’lik ürün temin eder hale

mize katkı sağlayan, teknolojilerini ülke-

sistemlerinin gelişerek otonom sürüşün

geldik. Son 8 yıldır geliştirdiğimiz teda-

mize transfer eden ve ihracat yapan yer-

altyapısını oluşturan pek çok stratejik

rikçilerimiz sayesinde, ülkemizin sadece

li ve uluslararası tüm yatırımcılara her

sisteme imza attıklarını kaydeden Escu-

otomotiv yan sanayisi ihracatına katkı

türlü kolaylığı sağlıyoruz. Bunu yaparken

lier, ticareretin ve çevre hassasiyetinin

sağlamakla kalmayıp, artan satın alma

bir yatırım ekosistemi oluşturuyoruz.

bugün ticari araç endüstrisini geliştir-

hacmimizle tedarikçilerimizi ek çalışan

Girişimciliği nasıl güçlendiririz, yatırım

diğini açıkladı. Frenleme, dümenleme ve

istihdamı konusunda cesaretlendirdik”

ortamını nasıl iyileştiririz ve böylece ül-

stabilzasyon sistemlerinin daha da ge-

diye konuştu.

“Rekabetin

yoğun,

dönüşümün

kemizde nasıl daha çok nitelikli üretim
yaparız, bunu düşünüyoruz ve bu yönde
adımlar atıyoruz.”

İntermobil Genel Müdürü Rıfat Perahya

Rıfat Perahya: “Daha fazla yatırım için
gayret gösteriyoruz”
Toplantıda söz alan WABCO Türkiye tem-

Jacques Esculier: “Üretim ve

silcisi ve çözüm ortağı İntermobil Genel

mühendislik için de Türkiye hedefimizde”

Müdürü Rıfat Perahya ise, WABCO’nun

Konuşmasına Türkiye’nin ekonomik bü-

Türkiye’de yatırım yapması için uzun

yümesine ve trafikte yer alan ağır tica-

süredir çalışmalar yürüttüklerini, bu ya-

ri araçların güvenliğine bir nebze olsun

tırımın sadece kurum için değil, Türkiye

katkıda bulunmanın kendileri için onur

ağır ticari araç sektörü için de çok önemli

kaynağı olduğunu söyleyen WABCO Yö-

olduğunu söyledi. Perahya, “36 yılı aşkın

netim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jacques

süredir işbirliği yaptığımız bir dünya de-

Esculier, lojistik ve dağıtım merkezinin

vinin ülkemizde yatırım yapması, bizim

Türkiye’deki yatırımları için bir mihenk

için büyük bir gurur kaynağı oldu. Ülke-
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KRONE MODERN TREYLERİ AKILLI
BAĞLANTIYLA BİR ARAYA GETİRDİ
KRONE, 20-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen

mimizi ve uzmanlığımızı da kullanarak, Krone

IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda ‘Clever

kullanıcılarına her zaman daha iyi ve daha ge-

Connections’ -Akıllı Bağlantılar- mottosuyla

lişmiş bir treyler sunmaya odaklandık” diyerek

yer aldı. Fuar kapsamında binlerce kullanıcısı

dijitalleşmeyi nakliye sektörünün en öncelikli

ve iş ortağıyla buluşan Krone’nin başta Genel

ihtiyacı olarak gördüklerinin altını çizdi.

Müdürü Bernard Krone olmak üzere Almanya’daki tüm üst yönetimi, satış kadroları ve

Türkiye Eski Günlerine Dönecek

Türkiye ekibinin de aralarında bulunduğu ulus-

Fuarda sergilenen treylerleriyle ve sektöre ta-

lararası ekipleri Krone standında hazır bulundu.

nıttıkları önemli yeniliklerle ilgili bilgi veren Krone basın mensuplarından Türkiye’de-

Türkiye’den bazı basın mensuplarını da misa-

ki mevcut durumla ilgili gelen soru üzerine,

fir eden Krone, fuar süresince oldukça önem-

“Türkiye’nin eski günlerine döneceğine inanı-

li sözleşmelere ve yeni işbirliklerine imza attı.

yorum. Bazı sıkıntılar olabilir, hep birlikte bu

112 yaşında dev bir aile şirketi olan Krone’nin

günleri atlatacağız. Ankara’nın doğru kararlar

liderliği şu an dördüncü nesilde bulunuyor.

alacağına inanıyoruz. Tüm sektörler ve pay-

Krone’nin dördüncü nesil lideri ve Grup Ge-

daşlar el ele vermeli ve Türkiye için mücade-

nel Müdürü Bernard Krone fuarın ilk günü

le etmeli. Biz de Türkiye’de yer almaya karar
verdiğimiz ilk günden beri uzun vadeli planı-

Türkiye’den katılan basın mensuplarına özel
verdiği demecinde “Dijitalleşme trendini, nakliye sektörüne uyarlarken 112 yıllık bilgi biriki-

Krone Grubu Genel Müdürü
Bernard Krone

mızı hiç aksatmadan devam ettiriyoruz. Türkiye’deki fabrikamız bizim için çok önemli bir
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konumda.” dedi. Türkiye treyler sektörünün bir
zamanlar Avrupa’nın 2’nci büyüğü olduğunu
hatırlatan Krone, Türkiye treyler sektörünün
yeniden Avrupa’da üst sıralarda yer alacağının
altını çizerek, “Türkiye iç pazarında bir sıkışma söz konusu, ancak oradan Afrika pazarına,
akdeniz ülkelerine giden ürünlerimiz var. Sadece o pazarlar için geliştirilen ürünlerimiz var.
Bu yılın ilk yarısında Tire’deki fabrikamızda
kapasite ve istihdam artışına gittik. Krone’nin
‘Progress 2020’ projesi Türkiye’yi de içeriyor.
Tekrar ediyorum hep birlikte başaracağız.”
şeklinde konuştu.
Biz çok büyük bir aileyiz
Krone Grubu Genel Müdürü Bernard Krone ile
birlikte Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün de

bulunmaktayız. Tire fabrikamızda hem mali-

basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ber-

yet konusunda çok ciddi avantajlar elde ettik

nard Krone’nin önemli mesajlarını nasıl değer-

hem de ürettiğimiz treylerlerin kalite seviyesi

lendirdiklerinin sorulması üzerine Akgün, “Bay

en yüksek noktaya erişti. Afrika, Arabistan gibi

Krone’ye katılıyorum. Türkiye iç pazarında sı-

pazarlara araç gönderiyoruz. Şimdi uzak doğu

kıntılı bir süreç yaşanmakta, ancak biz de bu

ülkeleri de gündemde. Almanya, İtalya hatta

sıkıntılı sürecin en kısa zamanda sona ereceğini

İsveç’e treyler ihraç ediyoruz. Tüm bunları kar-

düşünüyoruz. Tüm bunlar yaşanırken ihracat-

şılayacak altyapımız var. Yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Krone ailesinin ve uluslararası çapta

ta çok önemli başarılar elde ediyoruz. 2018’in
ilk 7 ayında 1800’den fazla araç ürettik. 2017
senesinin toplam üretimini şimdiden geçmiş

Krone Türkiye CEO’su
Rıza Akgün

tüm çalışanların destekleri devam ediyor. Biz
çok büyük bir aileyiz.” şeklinde konuştu.

EUROTURK LOJİSTİK VE TRANSTUR YOLA KRONELER İLE ÇIKACAK
BIR mega treyleri ilk kez üreten ticari araç

satın alma kararlarında maksimum ti-

üreticisi ünvanına sahip olan Krone, Tür-

tizlikle hareket eden EuroTurk Lojistik’in

kiye’deki faaliyetlerine yeni başlayan Eu-

Türkiye’deki ilk tercihi olmaktan gurur

roTurk Lojistik’e 10 adet Mega Liner tes-

duyuyoruz. Mega treylerimizin onların

limatı gerçekleştirdi. Avrupa yollarındaki

her türlü ihtiyacını karşılayacağını bili-

faaliyetlerini uzun süredir devam ettiren

yoruz, hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

EuroTurk böylece Türkiye’den başlayacağı

EuroTurk Lojistik Genel Müdürü Suat

yolculuğunda Krone’yi tercih etmiş oldu.

Atalay ise yaptığı açıklamada, “Mega

Kayseri’deki teslimat töreniyle Transtur’a

treylerin mucidinden 10 adet Mega Li-

5 adet teslim eden Krone, Mega Liner tes-

ner alarak Türkiye’deki faaliyetlerimi-

kararı verdik. Bizi bugün İzmir’deki bu

limatlarını sürdürmüş oldu.

ze başlamış olmaktan ötürü çok mut-

güzel tesiste ağırladılar, hem bunun için

luyuz. Krone’nin Avrupa genelinde ve

hem de bu güzel tesisi ülkemize kazan-

Krone’nin Tire fabrikasında düzenen-

Türkiye’de olumlu referansı çok yük-

dırdıkları için kendilerine teşekkür edi-

lenen teslimat töreninde Krone Türkiye

sek seviyede. Kalite, sağlamlık ve uzun

yorum.” dedi.

CEO’su Rıza Akgün ve Krone Bölge Satış

ömürlülük konularında kendini kanıt-

Yöneticisi Erkan Şenyurt, EuroTurk Lo-

lamış bir firma olmasıyla birleşince bu

Transtur’un

Kayseri’deki

merkezinde

jistik Genel Müdürü Suat Atalay’ı ağır-

gerçekleşen teslimat töreninde firma sa-

ladılar. Teslimat töreninin ardından kısa

hibi Celal Turgut, Krone’nin Bölge Satış

bir açıklama yapan Rıza Akgün, “Euro-

Yöneticisi Kemal Sungar’ı ağırladı. Kro-

Turk Lojistik İngiltere’deki faaliyetlerin-

ne adına Celal Turgut’a plaket verilirken,

den tanıdığımız, bildiğimiz bir firmadır.

Transtur’un filosuna yeni kattığı 5 adet

İşlerini oldukça profesyonel yapan ve

Mega Liner’ın teslimatı gerçekleştirildi.
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OKT TRAILER CURIOSITY CENTER İSIMLI
AR-GE MERKEZINI TÖRENLE AÇTI
HANNOVER’DE düzenlenen IAA Ticari
Araçlar fuarında “Daha İyisi İçin Merak”
anlamına gelen “Curiosity

for Better”

sloganının tanıtımını yapan OKT Trailer,
AR-GE merkezinin açılışını büyük bir
törenle gerçekleştirdi.
AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara

OKT Trailer adını “Curiosity
Center” koyduğu özgün tasarımlı
Ar-Ge Merkezinin açılışını
yurtiçinden ve yurtdışından gelen
müşterileri, tedarikçileri ve iş
ortaklarıyla birlikte gerçekleştirdi.

yapılan bu başarılı çalışmalarda, azmin
olduğu kadar meraklı bir yaşam tarzının
da önemli bir payı olduğu için AR-GE
merkezine “Curiosity Center” yani merak merkezi adını verdiklerini sözlerine
ekledi. Maraş, “Curiosity Center’da büyük teknoloji yatırımıyla bilişim sektörünün en üst noktasına ulaştıklarını ve
kalifiye mühendis ve teknik ekip sürekli

Milletvekili Naci Bostancı, Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Aydın Sanayi Odası

cesaret verecek ve rol model oluştura-

tasarım çalışmaları yapacaklarını ve iş

Başkanı Mehmet Yunus Şahin, kurum

caklarına inandıklarını kaydetti. OKT

ortaklarından gelen talepleri beklentiler

müdürleri, sivil toplum örgütü ve siya-

Trailer’in kurulduğu ilk yıldan beri pek

doğrultusunda hızlı ve kusursuz bir şe-

si parti temsilcileri ile iş adamlarının

çok ilke imza attığını söyleyen Maraş,

kilde gerçekleştireceklerini kaydetti.

katıldığı OKT Trailer Ar-Ge Merkezinin
açılış organizasyonunda mehter takımı

OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş

OKT Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan

ve halk oyunları ekibinin sergilediği per-

Maraş ise yaptığı konuşmada zorlu re-

formanslar özellikle yabancı misafirlerin

kabet şartlarında hızlı olmanın önemine

ilgi odağı oldu.

dikkat çekerek, inovatif olmanın zorunlu
hale geldiğini söyledi. OKT Trailer olarak
Türki-

insana olduğu kadar yıllardır teknolo-

ye’deki 964. Ar-Ge merkezinin hizme-

jiye, araştırmaya ve geliştirmeye yatı-

te açılış töreninde konuşan OKT Trai-

rım yaptıklarını söyleyen Maraş, AR-GE

ler Genel Müdürü Hakan Maraş, Ar-Ge

merkezinin ne ilk ne de son projeleri ol-

merkezinin yüksek teknolojiyi estetikle

duğunu da sözlerine ekledi.

Treyler

sektöründe

dördüncü

harmanlayacak ve yenilikçi bir yaklaşım
ile sanayiye hizmet edeceğini kaydetti.

Törende konuşan AK Parti TBMM Grup

Konuşmasına merakın insan yaşamına

Başkanı Naci Bostancı ise, yaptığı ko-

katkılarından örneklere vererek dünya-

nuşmada günümüzün efelerinin takım

daki en büyük atılımların merak sonu-

elbiselerini giyerek ürün geliştiren ve bu

cu olduğuna dikkat çeken Maraş, yük-

ürünlerini ülkede ve dünyada satan işa-

sek nitelikli istihdamla pek çok kuruma

damları olduğunu söyledi.
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OKT Trailer’den Türkiye’de

tanker üretimindeki uzmanlıkları, alt-

Bir İlk: Shining Star

yapı, tecrübesi, özel ürün projelendirme

Açılışın ardından bir gala gecesiyle ko-

kabiliyetleri sayesinde uluslararası plat-

nuklarını ağırlayan OKT Trailer, lans-

formda duyurulan böylesi önemli bir pro-

man gecesinde yeni ürünü “Shining

jede onaylı üretici olduklarını açıkladılar.

Star”ı dünyaya tanıttı. Yurtdışından ve

OKT Trailer’in günümüze kadar onay al-

Türkiye’den birçok firma sahibi ve tem-

mış dünyadaki sayılı ve Türkiye’den yet-

silcilerinin

kilendirilen ilk üretici olduğu da verilen

katılımı

ile

gerçekleştiri-

len organizasyonda tanıtılan, “Shining

bilgiler arasında.

Star” isimli konik tanker semi treylerle
uluslar arası pazarlardan daha çok pay
almayı hedefliyor. Özel alaşımlı alümin-

OKT TARİHÇESİNDEN NOTLAR:

yum malzemenin konik-silindirik kesitli akaryakıt tankerine Türkiye’de ilk kez

1981 yılında Aydın’da küçük bir atöl-

tasarımı, projelendirilmesi, üretilmesi,

yede Ramazan Maraş ve kardeşleri ta-

testle doğrulaması ve sertifikalandırması

rafından kurulan OKT Trailer, ilk ola-

yapılarak adapte edildiği Shining Star’da

OKT Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş

rak damper üretimini gerçekleştirdi.

ana gövde yapısında enlemesine eksiz
yekpare levhalar ve bunların kaynak bir-

çıkan farklılığı olarak dikkat çekiyor. Bo-

ADR Tasarım Tip Onayı’nı henüz Tür-

leşimlerinde en uzun dikiş kaynak tek-

yasız dış yanal yüzey üretim prosesinin

kiye’ de zorunlu değilken 2004 yılında

nolojisi ve kesintisiz yüksek performans-

zorlayıcı noktaları arasında ayna parlak-

alan OKT, Bugün karayolunda tehlikeli

lı robotik kaynak teknolojisi kullanılmış.

lığındaki özel alaşımlı alüminyum mal-

madde taşımacılığı mevzuatına göre

zemenin elleçlenmesi ve plastik şekillen-

gerek araç üstü gerekse semi treyler-

SASO 2288/2005

dirme işlemi esnasında yüzeyde hasar ve

de geniş tasarım aralığı ile dikkat çe-

Standartlarına Uygunluk

kusur olmaksızın kaynak uygulaması ve

kiyor. Hayvancılık Sektörü’ nün bek-

Müşteri beklentilerine adapte edilen ürü-

montaj esnasında hatasız üretim yapıl-

lentilerini dikkate alarak ilk ve tek yerli

nün SASO 2288/2005 standartlarına uy-

masını zorunlu olması öne çıkıyor.

üretim araç olan Canlı Hayvan Taşıma

gunluğu Uluslararası denetleme kuruluşu

Aracı’na imza atan OKT, daha sonra

SGS tarafından onaylanıp belgelenmiştir.

OKT ARAMCO Projesinde

Yeni Nesil Süt Tankeri’ni de geliştir-

Böylece ulusal, bölgesel ve uluslarara-

Onaylı Üretici Oldu

di. Petrol ve kimyasal türevleri, inşa-

sı standartlara uygunluğu teyit edilmiş.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerin-

at sektörü, beton, agrega, tarım, gıda

Türkiye ve Avrupa’da standartlarda üre-

den ARAMCO firmasının duyurduğu ADR

ve canlı hayvan taşımacılığı gibi sek-

tilen akaryakıt tankerlerinin dış yanal

sertifikalı ve SASO standartlarına uygun

törlere yönelik özel ürünler geliştiren

yüzeylerine boya uygulaması yapılmasına

tanker yenileme programı, dünyadaki

ve üreten OKT’de 250 kişi çalışıyor.

karşın, ayna parlaklığında özel alaşımlı

alüminyum akaryakıt tanker üreticileri

Aydın’da 26 bin metrekarelik alanda

alüminyum malzeme kullanımı ile boya

için yeni bir Pazar fırsatı doğurduğunu

faaliyet gösteren OKT Trailer son dö-

uygulamasını gerektirmemesi projeyi öne

söyleyen

nemde yaptığı ihracatla dikkat çekiyor.

OKT yöneticileri; alüminyum
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GÜNCEL

TREDER TREYLER VE ÜSTYAPI SEKTÖRÜNÜN
AVRUPALI TEMSILCILERINI İSTANBUL’DA AĞIRLADI
AVRUPA’NIN treyler üreticilerinin çatı kuruluşu olan aynı zamanda TREDER’in de

Başkan Saltık: “TREDER, uluslararası

üye olduğu CLCCR’nin 2018 Teknik Komitesi Toplantısı 1-2 Ekim tarihlerinde İs-

karar mekanizmalarında yer alıyor”

tanbul Swissotel’de gerçekleştirildi. Toplantıya CLCCR-TC Başkanı Arnaldo Ghilar-

TREDER Başkanı Kaan Saltık ise şu açıkla-

di, Teknik Komite Sekreteri David Francis ve 10 ülkeden temsilci katılırken, TRE-

maları yaptı: “Avrupalı meslektaşlarımızı

DER Genel Sekreteri Ayhan Eryazar, Teknik Komite Üyesi Tahsin Doğan ve Zafer

bir kez daha Türkiye’den ağırlamaktan mut-

Halli de toplantılarda hazır bulundu.

luluk duyduk. Avrupalı dostlarımız özellikle
Türkiye’ye tekrar gelmek istediler. Bu ülkemiz ve derneğimiz adına olumlu bir gelişme
diye düşünüyorum. TREDER sadece ulusal
anlamda değil uluslararası anlamda da karar mekanizmalarında yer alıyor. CLCCR’nin
daimi üyesiyiz ve bütün toplantılara derneğimizden görevlendirdiğimiz arkadaşlar
takip ediyorlar. Onlara da bu vesile ile teşekkür etmek istiyorum. Zira zamanlarını ve
enerjilerini sektör için harcıyorlar ve sektörümüze önemli bir katkı sağlıyorlar.”

TREDER’İN EKİM AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YALÇIN DORSE’DE YAPILDI
TREYLER sektörünün tek temsilcisi

ruz. Ayrıca tek, çift, üç ve dört kere

nı ihracat ayırmış durumdayız” şek-

Treyler Sanayicileri Derneği (TRE-

uzar olmak üzere 60 metreye varan

linde konuştu. TREDER Başkanı Kaan

DER), yönetim kurulu toplantısını 4

teleskopik uzar şasi seçenekleri sunu-

Saltık, Yönetim Kurulu toplantısını

Ekim 2018 tarihinde Yalçın Dorse’nin

yoruz. Mükemmel manevra kabiliye-

Yalçın Dorse tesislerinde yapmaktan

Silivri’deki Merkez Fabrikası’nda ger-

ti için 70 derece dönüş açısına varan

dolayı son derece memnun olduğunu

çekleştirdi. Toplantıda değerlendirilen

pandle akslı hidrolik dümenleme, 59

belirterek, şunları söyledi: “TREDER

konular arasında; IAA Ticari Araçlar

derece dönüş açısına varan bağımsız

üyemizin ihracata dayalı büyümesini

Fuarı, Türkiye ve Avrupa’daki sektörel

hidrolik dümenleme, 45 derece dönüş

görmek hepimizi ziyadesiyle mutlu

ve ekonomik gelişmeler, Tavsiye Edi-

açısına varan rotlu hidrolik dümen-

ediyor. Treyler sektörümüzün gelece-

len Tedarikçi Projesi ve CLCCR Teknik

leme ve 22 dereceye varan kendinden

ği ihracata dayalı büyümede. Bu sade-

Komite Toplantısı yer aldı.

dümenleme sistemleri kullanıyoruz.

ce sektörümüzün değil, aynı zamanda

Bugün üretimimizin nereyse tamamı-

ülkemizin de geleceği”

Yalçın Dorse’nin fabrikasını da ziyaret eden TREDER Yönetim Kurulu
Üyeleri, burada şirket sahibi Yalçın
Şentürk’ten tesis ile ilgili bilgi aldı.
2010 yılında Silivri’deki yeni tesiste
üretime başladıklarını sadece Türkiye için değil 55 ülkenin ihtiyaçlarını
karşıladıklarını Şentürk, “2 akstan 10
aksa varan, esnek üretim programına
sahip özel araç üretiyoruz. Ürünlerinde bağımsız hidrolik, salınır hidrolik
(pandle / swing), hidrolik dengeleyici, hava, makas ve tandem gibi birçok
süspansiyon sistemlerini uyguluyo-
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ÖDÜL

SCHMITZ CARGOBULL’UN
AKILLI ÇÖZÜMLERINE
TREYLER İNOVASYON ÖDÜLÜ

telematik sistemi üzerinden izleme özelliğinden faydalanabiliyor. Geçmişte, her
bir komponen genellikle kendi sensörüne ve iletim elemanlarına bağlı olarak bağımsız bir birim olarak çalışırken
Schmitz Cargobull’un SmartTrailer konseptinde, her bir bileşen doğrudan lastik basınç izleme sistemi, kapı sensörleri, kapı kilitleme sistemi veya sıcaklık
kaydedici olmak üzere telematik kontrol
ünitesine bağlanarak işlev kazanıyor.
Fuarda S.KO Yarı römork ürün serisi içinde bulunan S.KO COOL frigorifik modelini sergileyen Schmitz Cargobull, gelişmiş
soğutmalı kutu gövdesiyle birlikte telematik sistemi de bu modelde standart
olarak sunacak. Markanın soğutucu ünitesi S.CU soğutma ünitesi ve telematik
sistemi içeren çözümü ile taşımacılık soğuk zincir lojistiği için optimize edilmiş
komple bir paket halinde tanıtan Schmitz
Cargobull, fuarda ayrıca, elektrikli soğutucu ünite konseptini de ilk defa sergiledi. Tamamen emisyonsuz olarak çalışan
ve özellikle dağıtım operasyonlarında

SCHMITZ Cargobull, IAA Ticari Araçlar

Schmitz Cargobull’u ödüllendirdi. Han-

kullanılması amaçlanan prototipi çevreci

Fuarında “Yüzde 100 Akıllı”

konsep-

nover’deki IAA Ticari Araçları fuarında

taşımacılık anlayışına önemli ölçüde kat-

tiyle son döemde geliştiridiği teknoloji

düzenlenen ödül töreninde Schmitz Car-

kıda bulunması bekleniyor.

ve ürünleri sergiledi. Fuarın en kala-

gobull AG CEO’su Andreas Schmitz. “Bu

balık alanlarından birine ev sahipliği

ödül araç konseptimize harika bir yanıt

S.CS tenteli treylerinde POWER CURTAIN

yapan Schmitz Cargobull’un ürün ve

oldu. Bu ödülü endüstri uzmanlığımızın

adı verilen sistemini de sergileyecek olan

servis uzmanları son iki yıldır yoğun

bir teyidi olarak görüyoruz” dedi.

Schmitz Cargobull, bu sistemi artan nak-

bir şekilde çalıştığı yeniliklerin temelini

liye verimliliği ve etkili zaman yönetimi

toplam sahip olma maliyetini azaltmak

Schmitz Cargobull’un SmartTrailer kon-

taleplerini karşılamak üzere tasarlandı.

oluşturuyor.

septi, ekstra opsiyonel sensör ekipmanı

DIN EN 12642 Kod XL’ye göre sertifikalı

da içeren yeni nesil telematik donanımı-

araç, flexten bantlar ve brandaya enteg-

Uluslararası uzmanlardan oluşan Treyler

na dayanıyor. Müşteriler özellikle kon-

re çelik tel sayesinde destek çıtaları ol-

İnovasyon Ödülleri jürisi, SmartTrailer

septin tüm ilgili sensörleri bağlayabilme

madan güvenlik standartlarını sağlıyor.

konsepti olarak adlandırılan kategoride

ve ilgili treyler bileşenlerini doğrudan

Yükü emniyete almak için zaman alıcı bir
işlem olmaksızın daha hızlı yükleme ve
boşaltmada imkanı sunan teknoloji hırsızlığa karşı yüksek koruma sağlıyor.
S.CS MEGA perdeli yarı römorklar yeni
haddelenmiş şasi sayesinde, 300 kg daha
hafifleyerek kullanıcısına avantaj sağlıyor ve temel ekipmanla 6,290 kg’lık bir
boş ağırlığı sahip. Schmitz Cargobull fuarda aynı zamanda S.CS UNIVERSAL kayar perdeli treyler, M.CS perdeli kamyon
römork ve Z.CS merkezi akslı tenteli aracını da tanıtacak.

54

GÜNCEL

Temsa İş Makinaları Genel Müdürü
Eşref Zeka, Volvo Trucks satış ve satış
organizasyonu konularıyla ilgili şunları dile getirdi: “1 Ocak 2017 itibariyle
Volvo Trucks’ın Türkiye’deki tek yetkili
distribütörü olarak bayrağı devraldık.
2017 yılında odağımızda satış organizasyonu ve bayi yapılandırılması bulunuyordu. Bu konuda attığımız adımların sonucunda pazar payımızı iki katına

VOLVO TRUCKS ŞEKERPINAR
SERVISI HIZMETE GIRDI
İstanbul Anadolu Yakası Şekerpınar’da hizmete giren tam donanımlı
ağır ticari araç servisi Volvo Trucks Artıfe ServisOne, aynı anda 20 araca
hizmet verebilecek kapasiteye sahip.

çıkarmayı başardık. Çekici pazarında ise
pazar payımızı yüzde 5’lerden yüzde
9’lara çıkardık ve Volvo Trucks FMX ile
inşaatta büyümeye devam ediyoruz. Bu
başarının arkasında biliyoruz ki, güçlü
bir satış ekibi ve yüksek hizmet kalitesi ile Türkiye geneline yayılan Volvo
Trucks satış sonrası ağı var..”
Volvo Trucks Doğu Pazarları Direktörü
Per Forsberg ise açılışta şunları söyledi,

VOLVO Trucks Türkiye’nin tek yetki-

da Volvo Trucks kullanıcılarına ortakla-

“Volvo Trucks olarak burada olmak ve

li distribütörlüğünü üstlenen Temsa İş

rına hizmet verecek.

Temsa İş Makinaları ile yeni bir kilomet-

Makinaları, satış ve satış sonrası or-

re taşının daha konulduğuna tanıklık et-

ganizasyonu ve bayi yapılandırılması-

İstanbul Anadolu Yakası Şekerpınar’da bu-

mek büyük bir mutluluk kaynağı. Volvo

na ağırlık veriyor. Son olarak, temsili

lunan Volvo Trucks Artıfe ServisOne, aynı

Trucks için müşterileri her zaman odak

ilk araç kabulü ile ağustos ayında hiz-

anda 20 araca hizmet verebilecek kapasi-

noktasıdır. Müşterilerimizi ve ihtiyaçla-

met vermeye başlayan Volvo Trucks’ın

teye sahip. Araç parkı, yedek parça deposu,

rını anlayarak çözüm sunmak ve işlerin-

İstanbul Anadolu Yakası’ndaki yetkili

servis alanları, bekleme salonu ile hizmet

de başarıya ulaşmalarına yardımcı olmak

servisi Artıfe ServisOne’ın resmi açılı-

verecek olan yetkili servis Volvo Trucks

temel ilkemizdir.”

şı, Temsa İş Makinaları Genel Müdürü

standartlarına göre tasarlandı. Serviste, 24

Eşref Zeka, Volvo Trucks Doğu Pazarla-

saat yol yardım hizmeti, treyler servisi ve

rı Direktörü Per Forsberg, Uluslarara-

tamiri, fren testi, kaporta boyama, hava-

sı Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim

landırma ve mobil hizmetler veriliyor.

Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve Artıfe ServisOne Yönetim Kurulu Başkanı

Nuhoğlu: “Türkiye zor zamanları
atlatmayı bilir”
Açılışa katılan UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Türkiye zor dönem-

Zeka: “Volvo Trucks’ın

ler geçirse de her zaman güçlü ekonomi-

Davut Berker’in katılımıyla gerçekleşti.

pazar payı artıyor”

siyle bu dönemlerin üstesinden gelmeyi

Artıfe ServisOne ile birlikte Temsa İş

Volvo Trucks Artıfe ServisOne yetki-

bildi” diyerek şunları söyledi: “Bu dö-

Makinaları Türkiye genelinde 11 nokta-

li servisin açılış konuşmasını yapan

nemlerin atlatılmasında ihracat her zaman önemli bir rol oynamıştır ve bugün
bizim sektörümüz çok güçlü. Bu dönem
paniklemeden sakin kalma dönemidi..”
Artıfe ServisOne Yönetim Kurulu Başkanı
Davut Berker ise, “Zor günler geçirmekle beraber hepimizin elimizi taşın altına
koymamız

gerektiğinin

bilincindeyiz.

Bunu tek başımıza yapmamız mümkün değildi, o nedenle bize destek veren
Temsa İş Makinalarına ve Volvo Trucks’a
teşekkür etmek istiyorum. Hep daha ileriye gitmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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