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KRONE’YE LOGITRANS FUARI’NDA
BÜYÜK İLGI
IVECO ARAÇ GAMINI VE YENI
PORTALINI ÜSTYAPICILARA TANITTI
MERCEDES-BENZ TÜRK AKSARAY
AR-GE MERKEZI HIZMETE GIRDI
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2018’IN İLK PAZAR DEĞERLENDIRMESI MAN’DAN GELDI

YENI FORD TURNEO CUSTOM TESTI

MITSUBISHI L200 40. YAŞINA YENILENEREK GIRDI

4

İÇİNDEKİLER

KÜNYE

12

Aysberg Basın Yayın  San. Tic. Ltd. Şti.  
Adına İmtiyaz Sahibi
İlker ALTUN
Yayın Yönetmeni (Sorumlu)
Akın ÖCAL
Haber Merkezi
Altınay BEKAR
Gülbin BEKTAŞ
İ.Sergen ALTUN

14

Multimedya Destek
Sinan GÖRAL

12

Tofaş’ın Elektrikli Doblo’ları İstanbul Yollarında

Grafik Uygulama

Fiat Professional Ailesi’nin önemli aracı Doblo’nun, Tofaş Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen elektrikli versiyonu

Ertan ALTUN

Vakko’ya teslim edildi.

Reklam ve Halkla İlişkiler
Selma ALTUN

14

TREDER’den SAF-HOLLAND Düzce Fabrikasına Ziyaret
TREDER yönetim kurulu üyeleri SAF-HOLLAND’ın Düzce’deki üretim tesislerinde bir araya geldi.

Abone-Dağıtım
Ali İrfan ALCAN

16

Koluman ‘dan Enco’ya 100 Huckepack Treyler
Enco, Koluman’dan intermodal taşımalara uygun 100 adet Cargo Perdeli Huckepack treyler sipariş etti.

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın
Yayına Hazırlayan

18

Schmitz Cargobull’dan Frigorifik Fabrikası İçin 100 milyon Avro’luk Yatırım
Schmitz Cargobull AG’nin CEO’su Andreas Schmitz yaptığı açıklamada Denetleme Kurulu’nun,
Vreden fabrikası için 100 milyon Euro’luk bir yatırım paketinin ilk aşamasını onayladığını belirtti.

Aylık Kasa Dergisi Fiyatı: 5 TL

22

BKM Lojistik Filosuna 35 Tırsan Treyler

Yayın Adresi

BKM Lojistik, filosuna kattığı 25 adet Tırsan Perdeli Multi Ride ve 10 adet Talson Tren Yüklemeli Tekstil

Biracılar Sok. No:10

Taşıyıcı ile filosundaki treyler sayısını 91 adede çıkardı.

34387 Mecidiyeköy-İSTANBUL
Tel: +90 212 217 49 95
Faks: +90 212 211 62 77
www.kasadergisi.com
info@kasadergisi.com
ISSN: 1306-7338
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Krone’ye logitrans Fuarı’nda Büyük İlgi
Ford Trucks F-MAX’i Lojistikçilere logitrans Fuarı’nda Tanıttı
Iveco Araç Gamını ve Yeni Portalını Üstyapıcılara Tanıttı
2018’in İlk Pazar Değerlendirmesi MAN’dan Geldi

Baskı
Kalmak Ofset
Yüzyıl Mah. Massit Matbaa ve

32

İkinci El Soğutucu Ünite Piyasasında Yeni Anlayış

Ambalajcılar Sanayi Sitesi

Özellikle treylerlerde kullanılan dizel soğutucu ünitelerde ikinci el pazarının sıfır ünite satışlarından daha

5. Cad. No:7 Bağcılar/İSTANBUL

fazla olduğu tahmin edilirken Türkiye’de bu alanda yeni bir yapı kuruldu.

Tel: +90.212 629 46 95

34

Opet Fuchs’tan Otokar Ürünlerine Özel Spectra
Opet Fuchs, Otokar ile iş birlikteliği yaparak Otokar araçlarına özel motor yağı, şanzıman yağı, aks yağı ve
antifiriz üretti.

36

Yeni Ford Turneo Custom Testi

38

Mitsubishi L200 40. Yaşına Yenilenerek Girdi
Mitsubishi Motors’un pick-up segmentindeki güçlü oyuncusu Mitsubishi L200’ün yenilenen modeli
9 Kasım’da Tayland’ın Bangkok şehrinde dünya basınına tanıtıldı.

Kasa Dergisi’nde yer alan yazı ve fotoğraflar izin
alınmaksızın kısmen ya da tamamen kullanılamaz.
Kasa Dergisi Basın Meslek ilkelerine uymaya söz verir.

40
42
44

Isuzu Novo İle Yeni Okul Servisi Yönetmeliği’ne Fabrika Çıkışlı Çözüm
Mercedes-Benz Türk Aksaray Ar-Ge Merkezi Hizmete Girdi
Renault Trucks T 2019 Modelleri Daha Modern Daha Verimli

YAZI İŞLERİ’NDEN

5

16
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Zorlu 2018 Biterken
DÖRT mevsimin hepsini yaşama şansı bulan ülkemizde ekonomik anlamda da bütün
iklimleri yaşadığımız 2018 yılının sonuna geliyoruz. 2018 yılı gerek tüm ülke ekonomisi
ve sanayisi gerekse de taşımacılık ve dolayısıyla ticari araç piyasasında unutulmayacak
bir iz bıraktı.

22

Pek çoğumuzun evlerden ırak mahiyetinde dilimize almadığımız kriz, 2018 yılının son
aylarında ekonomiyi kasıp kavururken, elbette bunu önceden görenler de yok değildi.
Parlak bir şekilde başlayarak özellikle treyler ve ağır ticari araç üzerinde son yıllarda
gezinen kara bulutların aralandığı yılın ilk ayları pazara umut vermişti. Yatırımlarını
uzun zamandır erteleyen taşımacılar yatırımlarına başlamış hem ağır ticari hem de
treyler üreticileri 2018 öngörülerini daha üst hedeflerde güncellemişlerdi.
Gündeme aniden giren seçim ve sonrasındaki döviz kurlarındaki büyük artış, lojistiğin
yatırım malları olan sektöre ağır darbeyi vururken artan reel faiz oranları da yatırım
yapılmayı neredeyse imkansız hale getirdi.

32

38

Tam da Ağustos ve Eylül aylarında piyasayı etkileyen hava sırasında özellikle
Almanya’da IAA fuarında yerli sanayicilerimizle yaptığımız görüşmeler, pazarı dünya
ülkeleri olan markalarımız için havanın o kadar da karanlık olmadığını gösterdi. Daha
önceki krizlerden derslerini iyi şekilde almış olan sanayicilerimizin daralan iç piyasaya
karşın dış pazarlara daha fazla ağırlık vererek, zararlarını minimize etmeye çalıştıklarını
görmek elbette umut verici bir gelişme olmuştu ve bunu dergimizin önceki sayılarında
yansıtmaya çalıştık.
Gerek ürün geliştirme ve üretim kalitesiyle gerekse de yeni pazarlar bularak ve bunu
istikrarlı bir şekilde sürdürerek bugüne kadar yaptıkları tüm hazırlıklarını en yüksek
düzeyde kullanan sanayicilerimizi kutlamak istiyorum. Onlar sadece kendi markalarını,
çalışanlarını veya mali yapılarını korumakla kalmıyorlar ülkemizin de en önemli
dayanak noktalarından birine güç veriyorlar.
Türkiye için gayet zorlu olan bu dönemde özellikle uluslararası taşımacılıkla uğraşan
yatırımcıların karşılaştıkları dövizin aşırı değerlenmesiyle ortaya çıkan Avrupa’dan
dönüş yükü bulamamaları gibi sorunlar ise bu yaranın üzerine tuz bastı. Ancak hükümet
tarafından alınan bazı önlemler yılın son iki ayında pazarın en azından nefes almasını
sağladı. Elbette daha geniş kapsamlı endüstri ve pazar değerlendirmelerine yılın ilk
aylarında netleşecek olan rakamlarla birlikte geniş bir şekilde yer vereceğiz.
Kasa Dergisi adına herkese daha güzel, daha bereketli bir sene diliyorum.

Akın ÖCAL

6

ŞİRKETLERDEN

INTERCITY AKADEMI’DEN
HAFIF TICARI SÜRÜCÜLERINE
GÜVENLI SÜRÜŞ EĞITIMI
INTERCITY Sürüş Akademisi otomobil, hafif ve ağır ticari araç kullanımına yönelik “Güvenli Sürüş Eğitimleri”ne devam ediyor. 2012
yılında İstanbul Park Pisti’nin işletmesini devralan Intercity, sürüş
eğitimine uygun alanlara yatırım yaparak, 1 yıl içinde Intercity Sürüş Akademisi’ni kurdu.
Türkiye’de her yıl yaklaşık 10 bine yakın kişinin ölümüne, 300 bin
insanın yaralanmasına sebep olan trafik kazalarının yüzde 88’inin
sürücü hatalarından dolayı gerçekleştiği ifade ediliyor. Bunun önü-

EATON
TEKNOLOJI KARAVANI
TÜRKIYE TURUNDA

ne geçmek için Intercity Sürüş Akademisi, Intercity müşterisi olsun
veya olmasın, her yıl 40 binden fazla kişiye güvenli ve defansif sü-

GÜÇ yönetimi şirketi Eaton, yenilikçi Ex-proof (pat-

rüş eğitimi veriyor. Alman Yol Güvenliği Konseyi müfredatı ve Milli

lamaya dayanıklı) çözümlerini sunduğu teknolo-

Eğitim Bakanlığı onaylı eğitimler otomobil, hafif ve ağır ticari araç

ji karavanı ile Türkiye’yi dolaşmaya devam ediyor.

ticari araç kullanımını kapsıyor.

Bugüne kadar farklı konseptler ile EMEA’nın çeşitli
noktalarında ziyaretçilerle buluşan teknoloji kara-

Kazalara neden olan sürücü hatalarını azaltmak için Intercity İs-

vanında, Ex-proof olarak tanımlanan ortamlar için

tanbul Park’ta, Türkiye’nin en büyük yol güvenlik merkezini oluş-

ürün seçim ve montajı ile ilgili olarak dikkat edilmesi

turduklarını belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak,

gereken noktalar ve bunlara ilişkin Eaton’un Crouse

“İstanbul Park’ın işletmesinin alınmasıyla Intercity olarak birçok

Hinds / CEAG çözümleri ile ilgili olarak bilgiler verili-

şey yaptık ama en çok gurur duyduğumuz şey sürüş akademisi-

yor. Teknoloji Karavanının önemli durakları arasında

nin hayata geçirilmesi oldu. Intercity Sürüş Akademisi’nde yılda

Bursa, İzmir, Samsun gibi endüstriyel sektöre katkısı

40-45 bin kişiye eğitim veriyoruz. Ehliyeti olan insanlara daha

oldukça yüksek iller bulunuyor.

güvenli araç kullanmayı ve kaza yapmaktan nasıl kaçınabileceğini
öğretiyoruz” dedi. Eğitim verilen kişilerin büyük oranda kurum-

Teknoloji Karavanı ayrıca Türkiye’deki önemli en-

sal firmalardan geldiğini belirten Ak, “Intercity Sürüş Akademisi,

düstriyel tesislere giderek Endüstri 4.0 devrimine

otomobil güvenli sürüş eğitimini münferit kişilere de veren tek sü-

giden teknolojik yolculukla ilgili Eaton çözümlerini

rüş okulu olma özelliğine sahip. Akademi olarak eğitimler sonunda

sunuyor. Eaton teknoloji karavanı özellikle gıda, pet-

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı güvenli ve defansif sürüş sertifikası

rokimya, su ve makine imalatçıları tarafından yoğun

veriyoruz. Eğitimlerimiz, dünya standartlarında hazırlanan tesisi-

ilgi görüyor ve sergilenen yenilikçi ürünler ile ilgili

miz içerisinde, tüm güvenlik önlemleri alınmış alanlarda, uzman

olarak katılımcılara alanında uzman kişiler tarafın-

hocalar tarafından veriliyor” şeklinde konuştu.

dan seminerler düzenlenip bilgiler veriliyor.
Teknoloji Karavanı Daha Önce de
Türkiye’de Büyük İlgi Gördü
2017 yılında da Türkiye’ye gelen Teknoloji Karavanı
Ex-proof çözümleri ile 15.000 km’nin üzerinde yol
katetti, binlerce kişiye, yüzlerce firmaya ulaştı. Ticari binalarda ve konutlarda enerji dağıtımı ve koruması, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliliği üzerine ürünler sergilendi. Eaton Teknoloji Karavanın da
Standartların da Üzerinde Güvenlik konusunun altı
çizildi. Standartlarda minimum bir güvenlik seviyesi
belirleniyor. Ancak ark hatası gibi durumlarda sistemi ileri seviyede koruyacak, ön ikazlar sağlayacak bir
sistem tanımlanmıyor. Dolayısıyla Eaton bu tip çözümleri kullanıcıya anlatmayı hedefliyor.
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SCANIA BAŞKANINDAN
TÜRKIYE ZIYARETI
SCANIA Başkanı Henrik Henriksson ve
Başkan Yardımcısı Christian Levin, Doğuş Otomotiv’e başarılarından dolayı teşekkür etmek ve güvenlerini göstermek
için Türkiye’ye geldi.
den biri olarak öne çıkıyor. Buna paralel

çalışma ve sürekli gelişen işbirliği ile

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı

olarak da Türkiye’de lojistik sektörü çok

Pazar paylarını arttırmaya devam ede-

Ferit Şahenk, Doğuş Otomotiv Yönetim

ciddi bir gelişim gösteriyor. Scania olarak

ceklerini söyleyerek “Gelinen noktada

ve İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Do-

stratejik öneme sahip olarak gördüğü-

ve yakalanan uyumlu ve verimli çalış-

ğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlha-

müz Türkiye pazarında son 5 yılda Pazar

ma ortamında bu başarımız büyüyerek

mi Eksin ve Scania Türkiye Ülke Müdürü

payımızı iki katına çıkarttık. Türkiye’de

devam edecektir. Scania markasının

Per Stümer’in hazır bulunduğu toplan-

Doğuş Otomotiv ile uzun yıllara dayanan

da sürdürülebilir teknolojiler konu-

tıda, karşılıklı olarak işbirliğini daha da

güçlü birlikteliğimizi, hayata geçireceği-

sundaki dünya liderliğinin, Türkiye’de

artırmak için yeni projeler paylaşıldı.

miz yeni projelerimiz ile daha da pekiş-

öncüsü olacağız. Yetkili Satıcı ve Servis

tirerek devam ettireceğiz” dedi.

teşkilatımız ile bağlantılı servisleri de
içeren yüksek teknolojileri ve çözüm-

Scania’nın Başkanı Henrik, “Çözüm ortağımız Doğuş Otomotiv’e, başta Ferit

Bilaloğlu: “Scania ile ilişkimizi, daha

leri kullanarak Türkiye’de müşterileri-

ileri noktalara taşımaya kararlıyız“

mize sunduğumuz hizmetin kalitesini

Avrupa’nın

Doğuş Otomotiv Yönetim ve İcra Kurulu

daha yukarıya taşımak için çalışmaya

büyük ve geleceği parlak ekonomilerin-

Başkanı Ali Bilaloğlu, Scania ile uyumlu

devam edeceğiz” diye konuştu.

buluşmalarının ikincisini 7-8 Kasım

Üstyapı ve yarı römork üreticilerine yö-

tarihinde İstanbul’da yapılan Üst Yapı

nelik gerçekleşen eğitimin ilk gününde

Eğitimleri ile gerçekleştirdi.

Volvo Trucks ürün gamı ve Volvo Üst-

Şahenk olmak üzere teşekkürlerimizi
sunmaya geldik. Türkiye,

VOLVO TRUCKS’TAN
İKINCI ÜSTYAPICI
EĞITIMI

yapı sistemi tanıtıldı. Eğitimleri Volvo
Bu sene ilki 4 Mayıs’ta gerçekleşen “Vol-

Trucks Türkiye ekibi ile birlikte Volvo

vo Trucks İş Ortakları Buluşması”nın

Trucks’ın İsveç genel merkezinden ge-

devamı olan “Volvo Trucks Üst Yapıcılar

len Ürün Müdürleri Lars Jarenfors, Kais

TEMSA İş Makinaları, distribütörlüğü-

Etkinliği”ne Türkiye’nin farklı şehirle-

Soltani ve Anjan Yvk verdi.

nü yürüttüğü Volvo Trucks iş birlikle-

rinde faaliyet gösteren 30 üstyapı fir-

rini güçlendirme hedefiyle iş ortakları

masını temsilen toplam 80 kişi katıldı.

Katılımcılar

ilk

gün

Volvo

Trucks

Türkiye’nin organizasyon yapısı, ürünleri, üstyapı portalı, şasi sistemleri hakkında bilgi sahibi oldular. İkinci
gün ise, PTO, Hidrolik sistem ve Elektrik - Elektronik donanımları hakkında
detaylı bilgiler aktarıldıktan sonra Araç
Üstü Eğitim gerçekleştirildi ve gün sonunda eğitimin değerlendirmesi yapıldı.
Katılımcılar iki günlük toplantıda ayrıca
iş birliği yapılabilecek alanlar ve Volvo
Trucks’ın sunduğu destekler konusunda bilgi sahibi oldular. Volvo Trucks İş
Ortakları Buluşmaları’na yönelik faaliyetlerinin 2019 yılında da devam etmesi
bekleniyor.
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SEMIH LOJISTIK FILOSUNA 10 DAF ÇEKICI
SEMIH Lojistik 10 adet DAF XF 480 Su-

tercih etme nedenlerini şu şekilde açık-

per Space Cab LD araçlarını Bursa Ağır

ladı: “Öncelikle yüksek motor gücü ile

Vasıta’da düzenlenen törenle teslim aldı.

mükemmel sürüş performansı sunan

Tören Semih Lojistik Yönetim Kuru-

DAF çekicilerinin uzun ömürlü olması

lu başkanı Güngör Bulut ve Daf Trucks

öncelikli tercih nedenimizdir. Yenilenen

Türkiye Bölge Müdürü Atakan Özer,

DAF çekicilerin Traxon şanzıman ve dü-

parsiyel, komple dağıtım ve tekstil ta-

Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Tay-

şük tahvil oranları seçeneklerinin eski

şımacılığı alanında müşterilerine hiz-

fun Karahasan ve yetkililerin katılımı ile

araçlarına göre çok duyuyoruz.”

met veriyor. Ayrıca ADR’li taşımacılık

gerçekleşti.

yapan firma, yurtiçi taşımacılığın yanı
1976 yılında kurulan ve filosunda 34

sıra yurtdışında da Avusturya, Almanya,

Semih Lojistik Yönetim Kurulu başkanı

adet DAF çekici bulunan Semih Lojistik,

Hollanda, Belçika, İsviçre ve Danimarka

Güngör bulut, teslimat töreninde DAF’ı

Düzce-Kaynaşlı merkezli olup, ulusal,

ülkelerine de lojistik hizmeti sunuyor.

DAF LF İNGILTERE’DE “YILIN FILO KAMYONU” ÜNVANINI ALDI
DAF Trucks, 2018 Ticari Filo Ödülleri’nde

DAF Trucks’ın premium XF serisi - CF

Yönetim Kurulu Üyesi Richard Zink:

pazar lideri DAF LF dağıtım serisi ile

serisinin yanı sıra - öncelikli olarak

“Ödülü yeniden kazanmak doğal ola-

İngiltere’de, geçen yıl da aldığı, “Yılın

“2018 Uluslararası Kamyonu” seçildi ve

rak bizi çok heyecanlandırdı. Bu say-

Kamyonu” unvanını aldı. Bu yılki ödül

daha sonra Polonya, Slovakya, Slovenya

gın şirketin huzurunda bu kategorideki

ile DAF, Avrupa pazarında en iyi ödülünü

ve Kuzey İrlanda’da Yılın Ulusal Kam-

yarışma ile LF, yine en iyi kamyon ol-

beşinci defa aldı.

yon Ödülü’nü aldı. DAF Kamyon Pazar-

duğunu kanıtladı” diyerek LF’in başa-

lama ve Satış Direktörü, aynı zamanda

rısını yorumladı.

Sert rekabete karşın DAF LF, filo operatörleri ve DAF’ın satış sonrası destekleri
ile çok yönlülüğü, güvenilirliği ile ödüllendirildiği ifade edildi. DAF’ın güvenli
olması ve düşük işletme maliyetlerini
aynı anda sağlayabilmesinin ödülü almasında etklili olduğunu belirten jüri
üyeleri LF’in filo olarak tekrar ünvanını koruduğunu da söylediler. Kentsel
ortamlardaki çok yönlülüğü belirleyici
özelliği olan LF, geniş kabin ve rafine
sürüş deneyimi ile DAF’ın önemli ürünleri arasında yer alıyor.

İSVEÇ’TE ALLISON
DONANIMLI
KAMYONLARA
İLGI ARTTIRIYOR

NOVUM jenerasyonu
2019 inovasyon ödülünün sahibi oldu!

İLK Allison donanımlı kamyonunun
zorlu şantiye sahalarındaki manevtepeleri

tırmanmasından

etkilenen

Hansa Entreprenad AB, filosu için
yeni kamyon alımı planlıyor. 1986
yılında kurulan Hansa zemin hazır-

TH
E

ra kabiliyetinden ve geri kaymadan

NE

XT G

ENERATI

ON

NOVUMNEW

lama ve inşaat şirketi, kamyon, eks-

OF TRAILERS

kavatörler, tekerlekli yükleyiciler ve
süpürme makinesinden oluşan bir filo
ile çalışmalarına devam ediyor.

2019

Geçen yıl Allison 4000 Serisi tam oto-

WINNER
CATEGORY
CONCEPT

matik şanzımanlı Scania P370 6x2 *
2 damperli kamyon alımı yaptıklarını
belirten Homber; “Yeni kamyonumuz, beklendiği gibi o zamandan bu
yana kusursuz bir şekilde çalıştı. Şanzımanla ilgili bir şey düşünmemize



2019 treyler inovasyonu konsepti
kategorisinde 1. olduk



NOVUM jenerasyonu: Kögel dorseleri
Cargo, Mega ve Lightplus



Dayanıklı, kullanımı kolay, daha fazla
kapasiteli ve özel tasarıma uygun

gerek kalmadı. Mükemmel çalışıyor,
gerekli noktalarda vites değiştiriyor,
oldukça güvenli duruyor. Ayrıca, şantiyelerin genelinde olduğu gibi yumuşak zeminli arazilerde de harika” dedi.
Şirketin yeni teslim edilecek aracı,
Allison 4500 tam otomatik şanzıman
donanımlı Scania G450 damper / vinçli
kamyon olacak. Hansa sürücülerinden
Peter Lagerborn konuyla ilgili olarak;

NOVUM: Gelişmiş ekonomik çözümler!

“Allison tam otomatik şanzımanı, ilk
defa test etmek için gittiğim bir kamyon fuarında kullandım. Tam yüklü ve
römorklu bir kamyonu dik bir yokuşun başında çalıştırdığımda gözlerime

TEŞEKKÜR EDERİZ ...

inanamadım. Tek yapmam gereken,
kamyonu çalıştırmak için gaz pedalına basmaktı ve hiçbir geri kayma
olmadı. Kabul etmeliyim ki çok etki-

... bize güvendiğiniz ve IAA 2018 fuarında
ürünlerimizi satın aldığınız için!

lendim. Daha sonra şirketin ilk Allison
donanımlı kamyonunu kullandığımda

om
l.c
e
g
oe
w.k
w
w

mutlu ve minnettar oldum” dedi.
18_10_10_NOVUM_127x260.indd 1

11.10.18 09:55
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ŞİRKETLERDEN

TOFAŞ’IN ELEKTRIKLI DOBLO’LARI
İSTANBUL YOLLARINDA
TAMAMEN elektrikli motoruyla dikkat çeken ve
210 km menziliyle ön plana çıkan iki adet elektrikli Fiat Doblo Cargo, Vakko’nun İstanbul’daki şehir içi operasyonlarında kullanılacak. Tofaş
CEO’su Cengiz Eroldu, 30kW’lık bataryayla donatılan elektrikli Doblo ile ilgili olarak, “Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye’nin son üç yıldır
Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan şirketi konumundayız. Tofaş’ın Bursa’daki Ar-Ge merkezinde

Fiat Professional
Ailesi’nin önemli aracı
Doblo’nun, Tofaş
Ar-Ge Merkezi’nde
geliştirilen elektrikli
versiyonu Vakko’ya
teslim edildi.

ve batarya teknolojileri ile elektrikli araca özgü
güvenlik, verim ve konfor uygulamaları konusunda birçok araştırma çalışmalarına ayrıca
önem veriyoruz. Müşteri deneyimi çevresinde
kurgulanmış bir geleceğe hazırlanmak üzere
yaptığımız bu çalışmalar Ar-Ge’mizin yetkinliğini ortaya koymak ve geliştirmek adına çok
kıymetli. Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında geliştirilen elektrikli Fiat Doblo da, Ar-Ge’mizin

geliştirilen elektrikli Fiat Doblo, Ar-Ge’mizin

geleceğe yönelik çalışmalarından biri. Önümüz-

geleceğe yönelik çalışmalarından biri. Önümüz-

deki yıllarda elektrikli araç pazarı belirgin bir

deki yıllarda, elektrikli araç pazarı belirgin bir

olgunluğa eriştiğinde, geliştirdiğimiz rekabetçi

olgunluğa eriştiğinde, geliştirdiğimiz rekabetçi

araçlarla topluma ve ülke ekonomisine katkıda

araçlarla topluma ve ülke ekonomisine katkıda

bulunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda da yeni

bulunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda da yeni

ürün fırsatlarına yönelik Ar-Ge çalışmalarımı-

ürün fırsatlarına yönelik Ar-Ge çalışmalarımızı

zı sürdürüyoruz. İki elektrikli aracımızı Vakko

sürdürüyoruz. Bu süreçte, Vakko ile olan işbirli-

firmasına test amaçlı kullanmak üzere teslim

ğimizden büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

ettik. Kendilerinin değerli yorumları Tofaş ArGe çalışmalarında dikkatle değerlendirilecek”

Tamamen elektrikli bir motora sahip olan ve

yorumunda bulundu.

30kW’lık batarya ile donatılan iki adet elektrikli Fiat Doblo Cargo, Vakko’nun İstanbul’daki

Elektrikli Fiat Doblo

şehir içi operasyonlarında kullanılacak. Tofaş

Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında uzun yıllardan

CEO’su Cengiz Eroldu, elektrikli Doblo ile ilgili

beri gerçekleştirilen elektrikli araç geliştirme

olarak “Tofaş Ar-Ge olarak önemli bir bilgi bi-

çalışmalarının ürünü olan elektrikli Fiat Doblo

rikimine sahibiz. Avrupa Komisyonu çatısı al-

Cargo, 111 HP güç ve 220 Nm tork üreten elekt-

tındaki Ortak Araştırma Merkezi verilerine göre

rikli bir motorla donatılıyor. 30 kWs’lik batar-

Türkiye’nin son üç yıldır Ar-Ge’ye en çok ya-

yası sayesinde 210 km’ye kadar sürüş menzili

tırım yapan şirketi konumundayız. Tofaş Ar-Ge

sunan elektrikli Doblo, yükleme alanında büyük

Merkezi’nde

kapasite saunuyor.

farklı elektrikli sürüş sistemleri

www.ssab.com.tr/hardox
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ZİYARET

TREDER’DEN SAF-HOLLAND
DÜZCE FABRIKASINA ZIYARET
Treyler Sanayicileri Derneği yönetim kurulu üyeleri SAF-HOLLAND’ın
Düzce’deki üretim tesislerinde bir araya geldi. TREDER Başkanı
Kaan Saltık ile ziyarette bulunan TREDER üyeleri, SAF-HOLLAND’ın
en yeni ürün ve gelişmeleriyle ilgili bilgi aldılar.
SAF-

malarından son derece memnunuz. Hem

HOLLAND dünya genelindeki 17. üretim

lojistik anlamında biz treyler üreticileri

tesisi olan Düzce’de hem iç pazar hem

için kolaylık oluyor, hem de fiyat avantajı

de ihracat için aks üretimi yapıyor. SAF-

sağlanıyor” diye belirtti.

MERKEZI

Almanya’da

bulunan

HOLLAND ürün ailesi, treyler ve semi

daralma gösterdiği 2018 yılında üretimimizin yüzde 70’ini ihraç ettik” dedi.

treyler için komple aks grupları, treyler

SAF-HOLLAND EMEA Bölge Başkanı Ale-

ayakları ve king pin gibi kritik ürünlerin

xander Geis ise TREDER üyelerine ziya-

Yük

yanı sıra çekiciler için beşinci teker, ağır

retleri için teşekkür ederek, sektör ile il-

siyet

kamyon ve otobüsler için havalı süspansi-

gili değerlendirmede bulundu; “Türkiye,

Süspansiyon’un 2019 yılında Türkiye’de

yon sistemleri gibi çözümleri de kapsıyor.

SAF-HOLLAND Group olarak çok önem

de satışına başlanacağını belirten Azi-

SAF-HOLLAND, Türkiye’deki ilk üretim

verdiğimiz bir bölge. Zaten dünyadaki 17

zoğlu, ağırlık optimizasyonlu aks ve

tesisi olan Düzce fabrikasını 2017 yılında

üretim tesislerimizden birinin Türkiye’de

süspansiyon sistemlerinin daha fazla

hizmete açmıştı.

olması da bunun göstergesi. Pazarları ya-

yük taşıma kapasitesi sağlayarak na-

kından takip ediyoruz ve son zamanlar-

sıl verimliliği arttırıp, maliyeti düşür-

SAF-HOLLAND EMEA (Avrupa, Ortadoğu,

da Türkiye’deki pazar daralmalarını da

düğüne değinerek; “Hidrolik amortisör

Afrika) Bölge Başkanı Alexander Geis ve

gözlemliyoruz. Hepimizin bildiği gibi bu

gerektirmeyen SAF Adaptif Hava Süs-

SAF-HOLLAND Türkiye Genel Müdürü Bi-

süreçler her ülkede zaman zaman yaşa-

pansiyonu, treyler başına yaklaşık 18 kg

lal Azizoğlu’nun ev sahipliğinde gerçek-

nabilen geçici dönemler. Biz Türkiye’nin

ağırlık tasarrufu sağlıyor. Standart şasi

leşen TREDER’in ziyaretine Düzce Millet-

potansiyelini biliyoruz. Bu doğrultuda ya-

ara yüzlerine adapte edilebilir” dedi.

vekili Ayşe Keşir de katılarak derneğin ve

tırımlarımıza da devam edeceğiz”

üreticilerin sorunlarını dinledi.

üzerinde
sağlayan

daha

yüksek

hassa-

SAF

Adaptif

Havalı

SAF-HOLLAND Elektrikli Akslar
SAF-HOLLAND Türkiye Genel Müdürü Bilal

SAF-HOLLAND, SAF TRAKr ve SAF TRA-

Fabrika ziyareti sırasında açıklama yapan

Azizoğlu fabrika gezisi sırasında bilgi vere-

Ke e-akslarının iki prototipini ilk kez IAA

TREDER Başkanı Kaan Saltık; “TREDER

rek; “10 bin metrekaresi kapalı, 3 bini açık

Fuarı’nda tanıtmıştı. Azizoğlu, bu yeni

üreticileri olarak Türkiye’de iç pazarın ih-

olmak üzere toplam 13 bin metrekarelik bir

ürünler ile ilgili bilgi verdi; “Geri kazanım

tiyaçlarına cevap verdiğimiz gibi önemli

alan üzerine fabrikamızı kurduk. Şimdi bir

teknolojisinin kullanılması, genel olarak

ihracat potansiyelimizi de ortaya çıkart-

antrepo da hazırladık. Düzce’deki üretimi-

aracın emisyonlarını ve yakıt tüketimini

mak için çabalıyoruz. Bu doğrultuda sek-

mizle Türkiye’deki sektörün taleplerine ve

azaltmalarını sağlıyor. SAF TRAKe ürü-

törde yola birlikte devam ettiğimiz SAF-

potansiyeline göre pazar payımızı arttır-

nümüz ayrıca, eğimli ve yokuşlu yerlerde,

HOLLAND gibi global tedarikçilerimizin

mayı hedefliyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz

çekici tahrik sistemini desteklemek için

Türkiye’de yatırım ve üretim yapıyor ol-

ürünleri ihraç da ediyoruz. Hatta sektörün

depolanmış enerjiyi kullanıyor”

TRUCKS
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KOLUMAN ‘DAN ENCO’YA
100 HUCKEPACK
TREYLER

Enco, Koluman’dan intermodal taşımalara uygun
100 adet Cargo Perdeli Huckepack treyler sipariş etti.
Siparişlerin 30 adedi teslim edildi.

SON yıllarda Türkiye’de treyler ala-

işbirliği içerisinde olduklarını belirterek

nında en büyük yatırımlarından biri-

100 adetlik treyler alımı ile bu işbirliği-

ne imza atan Koluman, bunun sonucu

nin güçlendiğini söyledi. Türkiye’nin zor

olarak önemli lojistik firmalarının ter-

günlerden geçtiğini ifade eden Şahin,

cihi olmaya devam ediyor. 1985 yılında

sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomik

beri uluslararası taşımacılık ile başlayan

Satış Müdürü Ekrem Artuç ve Koluman

devinimin devam etmesi için yatırımla-

Enco Grubu, Koluman’dan intermodal

Motorlu Araçlar Kamyon Satış Müdürü

rın sürmesi gerekiyor. Yatırımlar arttık-

taşımalara uygun 100 adet Cargo Perdeli

Aytekin Yeşil katıldı. Düzenlenen araç

ça, işler artacak ve yeniden daha güçlü

Huckepack treyler sipariş etti. 100 adet-

teslimat töreninde Koluman Otomotiv

bir ekonomiye kavuşacağız. Enco olarak

lik siparişin 30 adedi 30 Kasım tarihin-

yönetimi tarafından Enco yetkililerine

yatırımlarımızı daha da arttırıyoruz. Al-

de Enco tesislerinde düzenlenen törenle

teşekkür plaketi takdim edildi.

manya’daki iddiamızı arttırarak devam

teslim edildi. Törene Enco İstanbul Ltd.

ettireceğiz.”

Şti. Yönetim Kurulu Üyesi Beran Şahin,

Şahin: “Koluman ile

Genel Müdür İsmail Tekin, Koluman

işbirliğimiz güçlendi”

Motorlu Araçlar İcra Kurulu Üyesi Ali

Enco Yönetim Kurulu Üyesi Beran Şahin,

kanıtlıyor”

Saltık, Koluman Motorlu Araçlar Treyler

Koluman ile yıllara dayanan güzel bir

Koluman Motorlu Araçlar İcra Kurulu

Saltık: “Teslimatlar üretim gücünü

Üyesi Ali Saltık ise otomotiv sektörünün zor günlerden geçtiğini belirterek,
bu tür yatırımların moral kaynağı olduğunu belirtti. Enco’nun lojistik sektörünün öncü şirketlerinden biri olduğunu vurgulayan Saltık, “Enco gibi
sektördeki öncü bir şirketin Koluman’ı
tercih etmesinden son derece memnunuz. Enco’ya intermodal taşımalara uygun Code XL treylerimizden teslim ettik.
Enco’nun markamızı tercih etmiş olması ;Tarsus KOE fabrikamıza yenileme ve
kapasite genişletme çalışmalarımız için
yaptığımız 65 milyon Avro değerindeki
yatırımımızın

meyvelerini

toplamaya

başladığımızın önemli bir göstergesi. Bu
vesile ile Enco’ya bir kez daha bizi seçerek göstermiş olduğu teveccüh için teşekkür ediyoruz’’ dedi.
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TREYLER

SCHMITZ CARGOBULL’DAN FRIGORIFIK
FABRIKASI İÇIN 100 MILYON AVRO’LUK YATIRIM
SCHMITZ Cargobull yeni kapasite iyileştirme

Geçtiğimiz yıl yapılan yatırımlar sayesinde,

programı kapsamında büyük yatırımlar yapma-

özellikle Panevezys (Litvanya)‘da bulunan

yı planlıyor. Schmitz Cargobull AG’nin CEO’su

Ferroplast® panelleri için köpük üretim te-

Andreas Schmitz yaptığı açıklamada Denetle-

sislerindeki kapasite genişletme çalışmaları

me Kurulu’nun, Vreden fabrikası için 100 mil-

tam hızla devam ediyor. Andreas Schmitz

yon Euro’luk bir yatırım paketinin ilk aşamasını

yatırımlarla ilgili ifadesinde “Ekim 2019’da

onayladığını belirtti. Markanın kutu tip yarı-

S.KO kutu yarı-treyler, M.KO kamyon üstü

treyler üretim ve yetkinlik merkezi olan fabrika

kutu ve M.KO montaj kitleri için tesisimiz-

yakın gelecekte, bilinen yüksek kalite standart-

de iki ilave üretim hattı devreye girecek”

larını minimum üretim maliyetleri ile birleşti-

dedi. Tesisin 2017’de günde 10 adet olan tek-

ren birinci sınıf dijital ve otomatik bir tesise ev

nik kapasitesi üç katına çıkartılarak Nisan

sahipliği yapacak.

2019’dan itibaren 30 adede ulaşmış olacak.
Schmitz “Doğu Avrupa pazarı için bir te-

Schmitz açıklamasında “2025 Stratejimizde,

darikçi, montaj kitleri üreticisi ve müşteri-

kutu yarı römork ve platform yarı römork pa-

ye özel çözümler sağlayıcısı olarak, Litvan-

zarlarında küresel pazar lideri olmanın yanı

ya tesisimiz büyük bir başarı yakaladı” diye

sıra Avrupa damperli römork pazarında da lider

sözlerini tamamladı.

olma hedefini kendimize belirledik” dedi. “Bu
nedenle, geçen sene boyunca yapılan yatırım-

Schmitz Cargobull, frigorifik yarı-treyler ürün

larla Ağustos 2017’de Vreden fabrikamızda gün-

grubunda Avrupa pazarında yaklaşık yüzde

de 76 treyler olan üretim kapasitesini mevcutta

55’lik pazar payıyla lider konumda. Frigorifik

100 adet frigorifik araca çıkarttık.” Bu ek yatı-

araçlarında standart olarak bulunacak Trai-

rım ile artan kapasiteye ve daha fazla portföy

lerConnect® treyler telematiği, sektöre özgü

çeşitliliğine cevap verecek dijital fabrikanın ge-

“SmartTrailer-AkıllıTreyler”

nişletilmesi başlamış oluyor.

de belirleyici bir rol oynuyor.

çözümlerinde

MÜKEMMEL
KESİŞİM

PAZARDAKİ EN YÜKSEK
TAŞIMA KAPASİTESİ
8x4 kamyonda 9 tonun
altında boş ağırlık

SÜREKLİ GÖREVDE

DÜŞÜK İŞLETME GİDERİ

IVECO patentli HI-SCR motor sayesinde
rejenerasyon için durmak yok

TÜV tarafından sertifikalandırılmış
%11,2 yakıt tasarrufu

HEM YOLA HEM YOL
DIŞINA UYGUN ARAÇLAR

MİSYONA UYGUN
GENİŞ ÜRÜN GAMI
Yeni HI-TRACTION sistemi ile zorlu
koşullarda hareket kabiliyeti
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TİCARİ ARAÇ

MERCEDES-BENZ UNIMOG
ŞEHRE GELIYOR
Mercedes-Benz Unimog’u Türkiye’de hem arazi, hem de şehir içinde
kullanıma uygun donanımla satışa sunulmaya başlandı. Sipariş üzerine
kişiye özel olarak üretilen Unimog, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii
Ankara Koluman Motorlu Araçlar aracılığıyla sipariş edilebiliyor.

DÜNYANIN en iyi arazi araçları arasında

yer alıyor. Esnek yapıdaki şasi tasarımı ve

vites kontrolleri, çok fonksiyonlu direk-

anılan Mercedes-Benz Unimog, U 4023

30 dereceye kadar salınıma izin veren özel

siyon, ayarlanabilen direksiyon kolonu,

ve U 5023 versiyonları ile Türkiye’de ma-

aks ve süspansiyon yapısıyla Unimog bu-

çok fonksiyonlu butonlar, daha geniş

cera tutkunlarına yönelik olarak satışa

rularak arazideki engebelere uyum sağlı-

ekranlı gösterge tablosu ve güncellenen

sunulmaya

yor. Sahip olduğu donanıma göre aracın

ısıtma ile soğutma sistemleri yer alıyor.

başladı.

Mercedes-Benz’in
diğer

yaklaşma açısı 44 derece, uzaklaşma açısı

kamyon modelleriyle beraber üretilen

ise 51 derece. Karın altı açısı 34 derece olan

Mercedes-Benz Unimog’da, OM 934 se-

Unimog, radyatör ızgarası ve yeni nesil

aracın meyil tırmanma kabiliyeti ise 45

risindeki yüksek tork değeri sunan 4 si-

farları da kapsayan tamponu ile modern-

derece. Ayrıca Unimog, opsiyonel dona-

lindirli ve 5,1 litre hacmindeki BlueTec 6

leşme sürecini sürdürüyor. Ayrıca, aracın

nım ile 1.20 metre derinliğindeki sulardan

motor, 170 kW (231 PS) güç ve 1200 ile

opsiyonları arasına eklenmiş kamera sis-

geçebiliyor ve 38 derece yan açılarda iler-

1600 d/d arasında 900 Nm maksimum

temi aracın park edilmesi için büyük ko-

leyebiliyor. Olağandışı sürüş koşullarında,

tork değeri sunuyor.

laylık sağlıyor. Unimog’un sahip olduğu,

3 kademeli olarak seçilebilen diferansiyel

lastik basınç kontrol sistemi “Tirecontrol

kilitlerine ve lastik basınç kontrolüne sa-

Plus” sayesinde, lastik basıncı hareket

hip dört tekerlekten çekiş sistemi devreye

edilen zemine göre araçtan inmeden ka-

alınabiliyor.

Wörth

Fabrikası’nda

markanın

Şanzıman: Daha kısa vites
değişim zamanlaması ve
geliştirilmiş kullanıcı deneyimi

bin içindeki ekrandan “Yol”, “Kum” ve

Vites değiştirme süresini kısaltmak ve

“Çamurlu Arazi” modlarına ayarlanabi-

1974’ten

liyor. Unimog U 4023’ün alüminyum ka-

sik kokpitindeki değişim devam ediyor.

Mercedes-Benz

sasında 3 ton, Unimog U 5023 modeli ile

Unimog’un ortasına doğru yaklaşık 1

nı geliştirilerek performansı arttırıldı.

ise 7,5 ton yük de taşınabiliyor.

metreye yakın yerleştirilen motor kon-

Şanzıman, direksiyon kolunda bulunan

septi, kabin tasarımında avantajlar sağlı-

EQR’yi (Elektronik Hızlı Geri) içeren milli

Her hızda 4x2’den 4x4 aks tahriğine geçe-

yor. 120 mm uzatılan iç mekân artık daha

kumanda kolu ile çalıştırılabiliyor. Sahip

bilme, yine her hızda diferansiyel kilidini

yüksek ve 7 kişiye kadar oturma kapasi-

olduğu 8 ileri ve 6 geri vites dışında off-

devreye alıp çıkartabilme özelliklerine sa-

tesi sunabiliyor. Off-road kullanımları-

road kullanımı için arazi grubunda op-

hip Mercedes-Benz Unimog’un olağanüs-

nı kolaylaştıran detayları arasında; orta

siyonel olarak 2,5 km/s ve 35 km/s arası

tü arazi kabiliyetinin anahtarları arasında

konsoldan direksiyon bölgesine taşınan

hızlarda kullanılabiliyor.

günümüze

Unimog’un

kla-

aracın yaşam süresini uzatmak adına
Unimog’un

şanzıma-
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BKM LOJISTIK FILOSUNA 35 TIRSAN TREYLER
Türkiye-İngiltere güzergahında uzmanlaşan BKM Lojistik, filosuna kattığı 25 adet Tırsan Perdeli Multi Ride ve
10 adet Talson Tren Yüklemeli Tekstil Taşıyıcı ile filosundaki treyler sayısını 91 adede çıkardı.

BKM Lojistik, Tırsan treylerleri ile ver-

sağlamlığı ve sunduğu hizmetler ile sek-

letme verimliliğini artıran 385-55-R22.5

diği uluslararası taşımacılık hizmetlerini

töre yön veren bir marka. Filomuzda 15

lastik ebatları kullanıyoruz. Bu sayede

sürdürüyor. İngiltere-Türkiye arasında

yıldır kullandığımız treylerler var ve ilk

lastik ömrü uzuyor, daha yüksek yakıt

sunduğu taşımacılık çözümleri öne çı-

günkü gibi sağlamlar ve sorunsuz çalı-

tasarrufu sağlanıyor ve araçlar ikin-

kan BKM Lojistik, 25 adet Tırsan Perdeli

şıyorlar. Tırsan ürünlerinin uzun vade-

ci elde daha geniş bir kullanım alanına

Multi Ride ve 10 adet Talson Tren Yükle-

de her filoda olması gerekiyor. Tırsan’ın

hitap ediyor. Böylece araçların ikinci el

meli Tekstil Taşıyıcıdan oluşan araçları

diğer rakiplerine göre artıları çok daha

değeri de yükseliyor. Bunun yanı sıra

filosuna dahil etti.

fazla ve milli ürün olması nedeniyle de

Treylerde bulunan anti theft özellikli

desteklememiz gerekiyor.”

branda sayesinde hırsızlığa karşı koruma sağlanıyor. Hırsız brandayı kesmeye

BKM Lojistik’in Hadımköy’deki tesislerinde gerçekleşen teslimat törene; BKM

Araçlar hakkında bilgi veren, Tırsan

çalıştığında maksimum 15cm’lik bir kıs-

Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Edip

Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Er-

mı kesebiliyor.”

Bakımcı, BKM Lojistik Yönetim Kurulu

koç ise, BKM Lojistik ile şubat ayında

Üyeleri Hasan Bakımcı, Fuat Bakımcı ile

görüşmelere başladıklarını ve bu süre

Ertuğrul

Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğ-

içerisinde, firmaya daha fazla katma de-

Talson askılı araçlarında tren yükleme

rul Erkoç katıldı.

ğer sağlayacak çözümler üzerinde çalış-

özelliğine sahip olduğunun özellikle al-

Erkoç

teslimatını

yaptıkları

tıklarını anlattı. “Teslimatını yaptığımız

tını çizerken, yine bu araçlarımızda da

BKM Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı

35 adetlik araçlarımızda, BKM Lojistik’in

işletme verimliliğini artıran 385-55-

Edip Bakımcı teslimat töreninde yaptığı

yaptığı işe değer katacak ve sürücülerin

R22.5 lastik ebatları kullanıyoruz. Bu

konuşmada, bu yılı yüzde 10’un üzerinde

işlerini kolaylaştıracak pek çok özellik

sayede araçlarımızda daha yüksek yakıt

bir büyüme ile kapatacaklarını belirte-

bulunmakta,” diyen Erkoç, araçlarla ilgi-

tasarrufu sağlıyor ve araç ömrünü uza-

rek, “Yaptığımız bu yeni yatırımla Tür-

li şu bilgileri verdi: “Tırsan Perdeli Multi

tarak 2. el değerini de arttırıyoruz. Trey-

kiye-İngiltere arasında daha güçlü bir

Ride araçlarımız tren yükleme özelliği-

lerin sahip olduğu 2.870 mm geniş iç

filo ile hizmet vereceğiz.” dedi.

ne sahip. Ayrıca bu araçlarımızın, geniş

hacmi ile müşterilerimize daha fazla yük

gabari dışı yüklerin rahatça yüklenip in-

taşıma imkanı sağlıyoruz. Öte yandan

Yaptığı açıklamada Tırsan markasının

dirilebilmesi için arka babaları 60 cm’ye

aracın sahip olduğu alüminyum panel-

taşımacılık sektörü ve ülke için önemine

kadar genişleyebiliyor. Bu treylerlerimiz

leri sayesinde kullanıcılara kolay tamir

işaret eden BKM Lojistik Yönetim Kurulu

hem 1.100 hem 950 mm çekicilerle kul-

ve bakım avantajı sunuyoruz” açıklama-

Üyesi Hasan Bakımcı, “Tırsan, kalitesi,

lanılabiliyor. Yine bu araçlarımızda iş-

sında bulundu.

TREYLER
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TIRSAN FINANS’TAN
MÜŞTERILERINE
ÖZEL FIRSAT
Türk treyler pazarının lideri Tırsan, 2015 yılında
kurduğu Türkiye’nin ilk treyler finansman şirketi Tırsan
Finansman A.Ş ile müşterilerinin kendi iş modellerine
uygun Türk Lirası ya da döviz cinsinden kredi
alternatifleriyle hizmet veriyor.
SON dönemde yaşanan daralmaya karşı Tırsan Finans Sunduğu

yüzde 2.2 ile müşterilerinin operasyonlarının devamlılığına

hizmetlerle her zaman müşterilerinin yanında olan ve sektöre

güç veriyor.

yön veren Tırsan, 14 Kasım’da başlayan yeni Türk Lirası Kredi
kampanyasında 24 ay vadeli yüzde 2.2 faiz ile müşterilerinin
rekabetçiliğine destek veriyor.

Euro ve Dolar’da ise 36 Ay Vade Devam Ediyor
Verdiği döviz kredisi ile müşterilerinin gelir cinsine göre, Türk
Lirası yada döviz krediler ile treyler finansmanı sunan Tırsan

Her tip çekiciye uyumlu 5. teker yüksekliği ayarlanabilen

Finans, müşterilerine 36 aya varan vade ile, Euro ve Dolar cin-

Multi-Ride serisi ve bunun yanı sıra nakliye sektörünün

sinden döviz kredisi sağlayarak treyler yatırımlarının rekabetçi

yükselen trendi intermodal taşımacılıkta her taşıma modu-

fiyatlarla yapılmasına olanak sağlıyor. Tırsan Finans A.Ş. Genel

nun destekçisi, filo yönetimi için en teknolojik sistemlerin

Müdür Yardımcısı Erdoğan Akgül, sundukları döviz kredisi ile il-

kullanıldığı telematik çözümleri ile müşteri taleplerine ve

gili yaptığı açıklamada: “Tırsan Finans taşımacılık sektörünün

yüküne uygun araç konfigüre etme esnekliği sağlayan 300

rekabet gücünü desteklemek adına müşterilerine alternatif fi-

farklı opsiyon ile Avrupa’nın en geniş ve müşteri memnuni-

nansman avantajları sunmaktadır. Alımlarını döviz olarak yapan

yeti odaklı Tenteli Perdeli ürün ailesinden limitli adetler için

iş ortaklarımız, Tırsan’ın geniş ürün gamından seçtikleri ürün-

geçerli kampanya, Türk lirasında 24 ay vade ve düşük faiz

lerimizi sağladığımız döviz kredisi ile ödeyebilecekler” dedi.

TALSON’DAN BERGWERFF İÇIN YÜKSEK GÜVENLIKLI HAVA KARGO ARACI
TIRSAN bünyesinde bulunan dünyanın önde

Teslimat töreninde konuşan Jolanda Berg-

den daha güvenli teslimat yapabiliyoruz.

gelen kutu üreticisi ve Avrupa’da hava kargo

werff şunları söyledi: “Bergwerff Transport

Aynı zamanda Talson TAG FNA araçlarının

taşımacılığı segmentinin pazar lideri Talson,

Service olarak, müşterilerimizin gereksi-

bozulabilir ve hassas ürünler için geliştiril-

Bergwerff Transport Service’e GDP-Pharma

nimlerini karşılamak ve yüksek güvenlikli

miş izolasyonlu yapısı sayesinde taşımacılı-

ve TAPA TSR1 sertifikasına sahip, yüksek gü-

hava taşımacılığı hizmeti sunabilmek için

ğını yaptığımız çabuk bozulabilen ürünleri

venlikli Talson marka İzolasyonlu Hava Kar-

Talson araçlarını tercih ettik. Talson araçla-

taze tutabiliyoruz. Ürünleri ile her türlü ih-

go Aracı, TAG FNA, teslimatı gerçekleştirdi.

rı sayesinde müşterilerimize söz verdiğimiz

tiyacımıza cevap veren ve satış sonrası hiz-

geniş ürün gamı ile müşterilerinin ihtiyaçla-

gibi güvenli bir şekilde hızlı kargo teslima-

metleri ile her zaman yanımızda olan Talson

rını karşılamaya devam ediyor.

tı gerçekleştirebiliyoruz. TAG FNA aracının

ile çalışmaktan çok memnunuz ve ortaklığı-

roller taban teknolojisi ile hızlı, elektronik

mızın önümüzdeki günlerde güç kazanmaya

kilit sistemi sayesinde ise tüm rakiplerimiz-

devam edeceğine eminim.” dedi.

Talson, geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip ürünlerle son olarak Treyler İnovasyon
2019 Ödülleri Konsept kategorisinde 3.’lük
elde etmişti. Teslimat törenine katılan
Bergwerff Transport Service Genel Müdürü
Jolanda Bergwerff ve Talson Trailer Satış
Bölümü’nden Frank den Ouden, iş birlikleri
hakkında bilgi verdi.
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KRONE’YE
LOGITRANS
FUARI’NDA
BÜYÜK İLGİ

Krone, bu yıl 14-16 Kasım tarihlerinde
12.si düzenlenen Uluslararası
logitrans Transport Lojistik
Fuarı’nda, 2 ürünü ile yer aldı.
İSTANBUL Fuar Merkezi’nde Türk nakliyecisini

Tire fabrikasında 2012 senesinden beri üreti-

ve Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’dan

mini sürdüren ve Türk nakliyecisiyle yakın ile-

gelen misafirlerini 212 metrekarelik standında

tişim kuran Krone, logitrans Transport Lojis-

ağırlayan Krone, fuar süresince yoğun bir şekil-

tik Fuarı’nın en yoğun stantlarından biri oldu.

de müşteri teması gerçekleştirdi. Krone standı

Fuarda Almanya/Lübtheen fabrikasında üretilen

aynı zamanda fuarın en büyük ve en ilgi çekici

Coolliner MT ve Tire/İzmir fabrikasında üretilen

standlarından biri olarak göze çarptı.

13,60 m. Swap Body perdeli ürününü sergileyen
Krone’nin, tüm satış kadrosu 3 gün boyunca yoğun bir şekilde müşteri teması gerçekleştirdi.
Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar, fuara katılmalarının önemine dair verdiği demecinde, “Şartlar ne olursa olsun ben ve ekibim Türk
nakliyecisinin her zaman en yakınında olacağız.
Burada 3 gün boyunca 3 farklı kıtadan onlarca ülkeden gelen misafirlerimizi ağırladık. Türkiye’nin
dört bir yanından gelen nakliyeci dostlarımızla
buluştuk. Gerek misafir ettiğimiz nakliyeci dostlar, gerekse arayıp bizi tebrik eden dostlarımıza
teşekkür ediyoruz. Krone, her zaman ve her koşulda Türk nakliyecisinin değişmez yol arkadaşı
olmaya devam edecektir.” şeklinde konuştu.

FUAR
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ları, dingiller, elektrik bağlantıları ve lastikler
bulunmamaktadır. Intermodel taşımacılığa uygun olarak üretilen ürün, müşterilere karayolu,
gemi ve tren bağlantılı taşımalarda hem zaman,
hem de nakit tasarrufu sağlamasıyla ön plana
çıkmaktadır. Birçok yerli ve yabancı nakliyeci tarafından ilgi gören modelde kullanıcılara,
Krone’nin ödüllü yük güvenlik sistemleri (Krone Multilock) ve forklift taşıma cepleri standart,
2.70 m.-2.90 m. arasında farklı iç yükseklik seçenekleri opisyonel olarak sunulmaktadır.
Coolliner MT Duoplex Steel
Krone’nin Almanya Lubhteen fabrikasında üretilen Coolline MT modeli, 2.70 mm. iç yükseklik
ve 2.50 m. iç genişlik ölçüleriyle fuarda yerini
almıştır. Kullanıcıların aynı römork içerisinde
farklı ısı derecelerinde taşıma yapmasına izin
Türkiye’deki ekonomik durumun tüm sektörleri

veren Ara Bölme duvarı, ön kapının 1.200 mm.

etkilediği gibi kendi sektörlerini de etkilediğini

gerisinde konumladırılan yan kapı ve yan du-

hatırlatan Özacar, “Tüm paydaşlarımızla bir-

varlarda yer alan yük tutucu raylar ziyaretçilerin

likte böyle bir dönemden geçerken hiç tereddüt

oldukça ilgisini çekmiştir. Çelik panelli Krone

etmeden bu fuara katılma kararı aldık. Logitrans

Cool Liner Duoplex Steel, dayanıklı gövde yapısı

fuarı, Türkiye’de düzenlenen ve sektörel anlam-

ve yekpare şasisiyle dikkat çekiyor. 50 mm. ka-

da hem ülke çapında hem de global çapta etki-

lınlıkta ön duvar, 4 adet dayanıklı alüminyum

ler yaratan bir fuar. Buraya 2 farklı model ürü-

ara profil ile korunuyor. Duoplex Steel panelle-

nümüzü getirdik. Kullanıcıların taleplerini son

ri HACCP sertifikalı olup temizlik ve onarımları

zamanlarda etkileyen modellerimizle Logitrans

kolaylıkla yapılıyor. Ayrıca 125 mm. kalınlık-

fuarında yerimizi aldık. Tüm sektöre ve paydaş-

ta alüminyum zemin yekpare darbe şeritlerine

larımıza hayırlı olmasını dileriz.” şeklinde söz-

doğrudan bağlanarak su geçirmez bir bölme

lerini sonlandırdı.

oluşturuyor. Dış sacdaki ek takviye, CSC/EN
283’e göre uygulanan testlerle de kanıtlandığı

13,60 m. Swap Body Perdeli

gibi, yüksek forklift yüklerine olanak tanıyor.

Krone İzmir fabrikasının ürettiği en yeni model
olan 13,60 m. Swap Body, perdeli bir konteyner

Paslanmaz çelik arka çerçeve hem yanaşma ha-

olarak değerlendirilebilir. Aynen perdeli treyler

reketleri hem de rampalar için uygun özellikler

modellerinde olduğu gibi kayar perde ve kayar

taşıyor. Cool Liner Duoplex Steel’in kapısı açıl-

çatı özelliklerine sahip olan bu üründe standart

dığında aracın içi LED’ler tarafından otomatik

yarı römorklardan farklı olarak destek ayak-

olarak aydınlatılıyor.
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FORD TRUCKS F-MAX’İ LOJİSTİKÇİLERE
LOGITRANS FUARI’NDA TANITTI
FORD

Ford Otosan’ın
ağır ticari markası
Ford Trucks, bu
yıl 14-16 Kasım
tarihlerinde İstanbul
Fuar Merkezi’nde
12.si düzenlenen
Uluslararası
Logitrans Transport
Lojistik Fuarı’nda
‘2019 Uluslararası
Yılın Kamyonu
(ITOY)’ ödüllü yeni
çekicisi F-MAX ile
yerini aldı.

Trucks,

bu

yıl

12.si

İstanbul

Fuar

konsolun tasarımı, tüm fonksiyonlara kolayca

Merkezi’nde gerçekleştirilen, Avrupa, Kuzey Af-

erişilebilmesini sağlıyor. Sürüş deneyiminin key-

rika, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinin lojistik

fini artırmak için entegre edilen en küçük detay-

ve tedarik zinciri sektörlerinin karar vericilerini

larla birlikte kabinde ferah bir ortam sağlanıyor.

bir araya getiren Uluslararası Logitrans Transport
Lojistik Fuarı’nda ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyo-

F-MAX, tüm bu özellikleri, tabandan tavana

nu (ITOY)’ ödüllü yeni çekicisi F-MAX’ı sergiledi.

2160 mm yükseklik sunan düz zemini ve 260
mm’lik koltuk ayarıyla sağlıyor. F-MAX ayrıca,

Ağır ticari araç sektöründeki en saygın ve pres-

patentli uçak tipi geniş depolama kapasitesi ile

tijli ödüllerden biri olan ‘2019 Uluslararası Yı-

yenilikçi ve çığır açan 90 derece katlanabilir üst

lın Kamyonu’ (International Truck of the Year

yatakla sürücülere rahatlık sağlıyor. F-MAX dü-

- ITOY) ödülüne layık görülerek önemli bir ba-

şük motor sesi düzeyi ve ses emici detayları sa-

şarıya imza atan Yeni Ford Trucks F-MAX, güç,

yesinde sınıfının en iyi NVH özelliklerini sunu-

verimlilik, teknoloji ve konforu bir arada sunu-

yor. Yeni F-MAX, geniş ve kolay erişilebilir bir

yor. Yüksek kapasiteli 225 Ah aküsü, 1050 lit-

dizi depolama alanı barındırıyor. Uçak tipi yatak

reye kadar sunulan yakıt tankı, 980-1300 mm

üstü depolama, aracın her iki tarafında geniş üst

aralığında seçilebilen 5. teker yüksekliği ile yeni

depolama ve dış depolama alanları kolayca kul-

F-MAX uzun yollarda kullanıcılara büyük avan-

lanılabiliyor ve temizlenebiliyor.

taj sağlıyor.
F-MAX Daha düşük Sahip Olma
2.5 Metre Genişliğindeki Kabiniyle

Maliyeti Vaat Ediyor

Uzun Yollar Daha Konforlu

Sahip olma maliyeti, yeni F-MAX için kilit bir

F-MAX, modern tasarımı ve sürücü odaklı yak-

faktör olarak öne çıkıyor. F-MAX, üç alanda sa-

laşımının yanı sıra 2.5 metre genişliğindeki ka-

hip olma maliyetini iyileştiriyor. Üretim ve ge-

biniyle de konfor ve lüks sunuyor. Kokpit tarzı

liştirme, artırılan dikey entegrasyon ile birlikte

FUAR
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Ford Trucks’a maliyet temeli açısından rekabetçi bir avantaj sağlıyor.
Yeni F-MAX, 500PS 2500Nm güce sahip Ecotorq
motoru ile yüksek performans sunuyor. Üstün
aerodinamik, aktarma sistemi kalibrasyonu ve
teknik özellikler, yakıt tüketimi açısından mükemmel performans ile önceki modellere göre
yüzde 6’lık iyileştirme sağlıyor. Teknik özellikler arasında E-APU teknolojisi ve predictive hız
kontrolü (Max Cruise) de bulunuyor. Bakım maliyetlerinin yüzde 7’ye varan oranda azaltılması
ve uzun bakım aralıkları toplam sahip olma maliyetini düşürüyor. F-MAX’ın Ecotorq motoru,
her türlü yol koşulunda maksimum performans
ve minimum yakıt tüketimi sunuyor.
12 ileri vitesli ZF otomatik şanzıman ile EcoMode ve Power-Mode gibi farklı sürüş modları
yakıt tüketimini optimize ediyor. Yeni F-MAX,
değişken geometrili bir turbo şarj, su pompa-

Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören,
‘Atlas Yılın Lojistik Tedarikçisi Ödülü’nü aldı.

sı ve farklı çalışma hızlarına sahip kompresör,
400 kW motor fren gücü ve isteğe bağlı intarder ile toplamda 1000 KW frenleme gücü ile de
öne çıkıyor.
Devrim Yaratan
İleri Teknolojileri Barındırıyor
Ford Trucks, yeni F-MAX ile tam bağlanabilirlik
özelliğiyle “ConnecTruck” teknolojisini sunuyor. Bu sayede uzaktan izleme ve kablosuz yazı-

görüntülenmesini sağlıyor. Deri direksiyon si-

lım güncelleme kullanılarak araç uzaktan izle-

midindeki kontrol düğmeleri, sürücünün küme

nebiliyor. Özel topografik harita, F-MAX’ın yol

ekranlar arasında gezinmesini kolaylaştırıyor.

koşullarını analiz edebilmesi anlamına geliyor

Kamyona özel olarak entegre edilen navigas-

ve aracın optimum hızlarda yol almasını, böy-

yon, web bağlantısı ve Apple CarPlay uygula-

lece yakıt tüketimini yüzde 4’e kadar azaltması-

ması ile Bluetooth bağlantısı gibi fonksiyonlar

nı sağlıyor. FMS entegrasyonu ise ConnecTruck

7.2 inç LCD multimedya yumuşak dokunmatik

modülü ve Ford Trucks bulutunun üçüncü taraf

ekranın içinde sunuluyor. F-MAX’ın far tasa-

filo yönetim sistemlerinin seçili araç verilerine

rımı, dönüş yardım aydınlatması, led gündüz

erişmek için bir veri ağ geçidi olarak hareket et-

farları ve opsiyonel led kısa far özellikleri, hiç-

mesini sağlıyor.

bir şeyin sürücünün görüş alanından kaçmamasını sağlıyor.

F-MAX, adaptif hız kontrolü, hız tolerans seçenekli predictive hız kontrolü (Max cruise),

Ford Trucks Atlas Yılın Lojistik

gelişmiş acil fren sistemi, yokuş kalkış desteği,

Tedarikçisi Ödülü’nü Aldı

şerit takip uyarısı, adaptif hız sınırlayıcı cihaz

Lojistik sektörü medyası ve sivil toplum örgüt-

ve elektronik denge kontrolü gibi özellikler

lerinin desteği ile 9 yıldır aralıksız verilen “Atlas

sayesinde sürücülere paha biçilmez destekler

Lojistik Ödülleri” de fuarda sahiplerini buldu.

sunuyor.

15 Kasım 2018’de yapılan törenle verilen ödüller için 82 aday mücadele ederken ‘Yılın Lojis-

Renkli 8 inç TFT geniş küme ekran, lastik basıncı

tik Tedarikçisi Ödülü’nü Ford Trucks aldı. Ödülü

ve sıcaklık durumundan sürücü değerlendirme

marka adına Ford Trucks Türkiye Direktörü Bu-

fonksiyonlarına kadar her şeyin aynı ekranda

rak Hoşgören aldı.
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ÜSTYAPI

IVECO ARAÇ GAMINI VE YENI
PORTALINI ÜSTYAPICILARA TANITTI

Ürün gamı ile ilgili en son
yenilikleri tanıtmak için
üstyapı üreticileriyle her
iki yılda bir buluşan Iveco
Türkiye, 6 Kasım tarihinde
İstanbul’da düzenlediği
toplantıyla Türkiye’nin her
yerinden 98 üstyapıcıyı bir
araya getirdi.

IVECO, İstanbul’da iki yılda bir düzenle-

aracın yer aldığı organizasyonda tüm

diği Üstyapıcılar toplantısına bir yenisini

ürün gamı sergilendi.

ekledi. Katılımcıların yüzde altmışı hafif
ve orta segmentlerde uzmanlaşmış üst-

Daily Sağlam Şasisi İle Öne Çıkıyor

yapıcılardan, diğer üstyapı üreticileri ise

Iveco, farklı dingil mesafesi ve yük kapa-

mikser, damper ve römork gibi uygula-

den memnun kaldıklarını ve bu aracı

sitesi seçeneklerine sahip Daily modelle-

malarla ağır segmentte uzmanlaşmış

müşterilerine önerdiklerini belirttiler.

rini sergiledi. Ayrıca, Iveco’nun sınıfına

üstyapıcılardan oluştu.

Daily, Eurocargo, LNG modelinde Stra-

özel 8 vitesli otomatik şanzımana sa-

lis NP460, Stralis X-Way, Astra HD9 ve

hip Daily Hi-Matic modeli de sergilendi.

Trakker modelleri dahil olmak üzere 13

Kamyon tipli C şasiye sahip ilk hafif ticari

Yapılan açılış oturumunda, Iveco, yeni
ürün gamındaki en

araç olan bu model sağlam şasi yapısı ile

son yenilikleri tanıttı. Sunumlara, Türk

dikkat çekerken, sergide, piyasadaki en

ve Avrupa pazarlarında aynı anda satı-

gelişmiş dizel teknolojisine sahip Daily

şa sunulan yeni araç tanıtımları eklendi.

Blue Power, Euro 6 RDE Ready de yer aldı.

üstyapı portalını,

Oturum, açık alanda gösterilen ürün gamının incelenmesi ile sona erdi.

2020 Gerçek Sürüş Emisyonları yönetmeliklerine hazır olan ilk hafif ticari araç

Iveco, Daily’e ayrılmış etkileşimli bir

olan araç van kategorisinde “Yılın Ulus-

çalıştay düzenledi. Burada üstyapı üre-

lararası Vanı 2018” ve “2018 Yılının Sür-

ticileri, Daily ile ilgili yenilikler hak-

dürülebilir Kamyonu”

kında bilgi aldılar. Üstyapıcılar Daily

Daily Blue Power ailesinin bir parçası.

Hi-Matic’in sorunsuz sürüş deneyimin-

Farklı azami yüklü araç ağırlıklarına ve

ödüllerini alan

ÜSTYAPI

Trakker’in

efsanevi

arazi
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şasisiyle

Stralis’in en iyi yakıt verimliliği özelliklerini bir araya getiriyor. Beton mikserinden uzun mesafeye kadar en hafif boş
ağırlığa duyarlı olan görevler için tasarlandı. 8x4 rijit ve 4x2 çekici modelleri
sergilenen araçların segmentindeki en
büyük taşıma kapasitesini sunmak için
sektördeki en düşük boş ağırlığa sahip
olduğu ifade ediliyor.
Arazilerde Trakker
Iveco’nun taş ocağı ve inşaat sahası aracı
olan Trakker’ın 410 hp 8x4 modeli sergilendi. Trakker kamyonlar, Türkiye’de
özellikle beton mikseri, beton pompası
şasi uzunluklarına sahip olan Eurocargo

Doğal Gazla Çalışan İlk Uzun Mesafe

ve maden damperli gövdelerde yaygın

modelleri de etkinlik boyunca sergilen-

Ağır Kamyon Stralis NP 460

şekilde kullanılıyor; ayrıca, arazi kam-

di. 3 dingilli ve dümenlenebilir 3. dingil

“2019 Yılının Sürdürülebilir Kamyonu”

yonları, vinç ve sondaj kamyonları ola-

tekerlekli 22 tonluk model de sergideydi.

ödülünü alan yeni Stralis NP 460, Hi-

rak da hizmet veriyor.

Way kabinlerin konforuna sahip. Iveco,
Stralis: TCO2 Şampiyonu

Türkiye’ye şimdiye kadar iki adet yeni

Astra HD9

Geçen yıl tamamen yeni aktarma or-

Stralis NP 460 sundu. Teşhirde olan mo-

Iveco arazi ürün gamında, özellikle ma-

ganlarıyla satışa sunulan Stralis, önemli

del, yeni Iveco Cursor 13 NP tek yakıtlı

den sahaları için uygun olan yeni nesil

ölçüde TCO ve CO2 düşüşü sağlıyor. Yeni

motoru sunuyor. Çift LNG deposu, 1600

8x4 Astra HD9 aracı da organizasyonda

Stralis, tehlikeli maddelerin taşınması

km’ye kadar rekor bir menzil sağlıyor.

tanıttı. Yeni kabini, sürücüler için daha
fazla konfor sunan Astra HD9, aynı

da dahil olmak üzere yerel ve kısa mesafeli görevler için en iyi çözümleri sun-

Yeni Stralis X-WAY

yüksek verimlilikli Euro 6 gibi, Euro-

mak üzere tasarlanarak HI-SCR emis-

5 ay önce Türkiye’de satışa sunulan

cargo ve Stralis’teki yalnızca SCR siste-

yon sistemiyle sunuluyor.

yeni inşaat kamyonu Stralis X-WAY,

mine sahip.
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2018’İN İLK PAZAR
DEĞERLENDIRMESI
MAN’DAN GELDI
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin 2018 yılı
değerlendirme toplantısı düzenleyen ilk ağır ticari
araç markası oldu. Yılsonu değerlendirme toplantısı,
bu yıl 19 Aralık 2018 tarihinde, İstanbul’da düzenlendi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, İkinci
El Satış Direktörü Aydın Yumrukçal, Satış Sonrası Hizmetler
Direktörü Şinasi Ekincioğlu ile Hafif Araç Satış Müdürü Cumhur Kutlubay’ın katıldığı geleneksel toplantıda MAN’ı yeni bir
segmente taşıyan hafif ticari araç TGE serisinin ilk tanıtımı da
yapıldı.
Seyahat otobüslerinde geleneksel pazar adetlerine göre 2017

devam edeceğinin öngörüldüğü bu dönemde, uluslararası

yılında yüzde 45 oranında yaşanan daralmanın, 2018 yılında

nakliye sektörünün güçlü isimlerine yapılan yüksek adetli

yaklaşık yüzde 30 olarak devam ettiğini belirten MAN Kam-

satışlar sonrasında, özellikle uluslararası nakliye sektörü-

yon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu,

ne odaklanarak müşteriler için cazip teklifler oluşturulmaya

şöyle konuştu: “2018 yılı ilk 10 aylık TÜİK tescil verilerine

başlanmıştır.”

göre MAN ve Neoplan markalı seyahat otobüsleri, yüzde 14
pazar payını korudu.” Normalde ortalama 1200 adetlerde

2019 yılına dair öngörülerini de paylaşan Sara, ilk 6 ayda se-

gerçekleşen otobüs pazarıyla ilgili konuşan ve geçen yıl yüz-

çimin pazarı olumsuz etkilemesini beklediklerini ve daha ya-

de 45 daralan pazarın yüzde 30 daha daralmasının ardında

vaş bir piyasa beklediklerini ancak ikinci 6 ayda toparlanmanın

yaşanan yapısal sorunlara da dikkat çeken Cansu, ilk 10 ayda

başlayacağını ve 2018’den biraz daha iyi satışla 13-14 bin sevi-

369 seyahat otobüsünün satıldığını açıkladı. MAN’ın otobüs

yelerine ulaşabileceğini açıkladı.

üretimindeki tüm kapasitesinin Türkiye’ye kaydırıldığını da
sözlerine ekleyen Cansu, üretimlerinin günlük 15 otobüse

İnşaat alanındaki büyümenin artık olmayacağına inandıkları-

çıkması yönünde bir talep olduğunu da sözlerine ekleyerek

nı açıklayan Sara, ağır ticari araçlardaki yüzde 45’lere ulaşan

gelecek yıl tüm pazarlarda 8 bin adet otobüs satışı hedeflen-

inşaat segmentinin payının yüzde 25’lere kadar ineceğini de

diğini de açıkladı.

sözlerine ekledi.

İnşaat Kamyonlarının Payı Yüzde 25’e İnecek

Avro Artınca MAN İkinci El Damperli Kamyonlara

MAN’ın Türkiye kamyon pazarında Ekim sonu itibari ile geçen

Yurtdışında Pazar Buldu

sene yüzde 9 olan Pazar payının yüzde 11’e ulaştığını söyle-

2018 yılında yapmış olduğu otobüs satışlarının yüzde 60’ını,

yerek sözlerine başlayan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.

kamyon/çekici satışlarının ise yüzde 35’ini yurt dışına satma

Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, 40-45 bin adetlik pazar-

başarısını gösteren MAN TopUsed 2018 yılını toplam 600 satış

lardan sonra yaşanan düşüşün devam ettiğini açıkladı ve 2018

rakamı ile kapatacağı ifade edildi. MAN TopUsed Türkiye’nin,

yılının 12,500 adetlerle kapanmasını beklediklerini kaydetti.

MAN Almanya merkez ve global pazarlar ile işbirliğini her geçen gün arttırdığını vurgulayan MAN Kamyon ve Otobüs Tica-

Sara, sözlerine şöyle devam etti: “Geleneksek olarak inşa-

ret A.Ş. İkinci El Satış Direktörü Aydın Yumrukçal, 2018 yılında

at alanındaki etkinliklerini uluslar arası taşımacılık alanına

yurt dışına yapılan satışların daha da önem kazandığına işaret

taşıdık. Türkiye pazarındaki durgunluğun göreceli olarak

ederek şöyle konuştu:

TİCARİ ARAÇ
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MAN TGE: Van Değil MAN Sloganıyla Türkiye’de
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Hafif Araç Satış Müdürü
Cumhur Kutlubay, türkiye’de sene sonu itibariyle satışını başlanan TGE serisi araçların yüksek bir taleple karşılandığını söyledi.
TGE ile 3 tondan 44 ton teknik kapasiteye kadar çok geniş bir yelpazede ürün sunmaya başladıklarını açıklayan Kutlubay, “Yeni
MAN TGE’yi birkaç cümle ile tanımlamak gerekirse; uzun yıllar
ağır yüklerin üstesinden beraber geldiğimiz kamyon müşterile“Halen Ankara merkez fabrika, İstanbul Asya ve Avrupa yaka-

rimiz ve üst düzey konforu ilke edinmiş; bunu MAN’ı tercih et-

ları, Ankara Kayaş, İzmir ve Konya’daki ilave satış noktalarımız

mekle açıkça göstermiş olan otobüs müşterilerimiz, bunun ya-

ile birlikte Türkiye’de toplam 6 şubemizle müşterilerimize hiz-

nında daha önce MAN markası ile hiç tanışmamış, konforumuzu

met vermekteyiz. En kısa zamanda Mersin bölgesine ilave bir

tecrübe etmemiş, yeni hafif ticari araç müşterilerimiz için tasar-

satış noktası açmak hedefimiz bulunmaktadır.

lanmış yeniliklerle dolu bir araçtır. 9,3 ile 18,4 metreküp aralığındaki taşıma hacmi, 3,0 - 5,5 ton yük taşıma kapasitesi, 16-

MAN TopUsed, sıfır satışlarda vermiş olduğu takas destek

19 koltuk yolcu koltuğu sayısı, önden çekiş, arkadan itiş ve 4x4

hizmetinin yanı sıra marka ayrımı gözetmeksizin serbest

çekiş sistemi seçenekleri ile ülkemiz müşterilerinin beğenisine

alımlar da yapmaktadır. Ayrıca takasa alınan veya serbest

sunmuş olduğumuz Yeni MAN TGE’nin, segmentinde standart-

alım yapılan araçlar, bağımsız ekspertiz raporları ile destek-

ları yeniden tanımlayacağından emin olabilirsiniz. Yeni MAN TGE

lenmektedir.”

aracımız, Polonya Wrzesnia’da günümüz teknolojisinin elverdiği
en yüksek standartlara sahip tesiste, çok profesyonel ve organi-

Özellikle yılın 2. Yarısında hareketlenen döviz kurları ve

ze bir ekip tarafından üretiliyor. Üretim kalitesi ile bu alandaki

yükselen kredi faizleri yılın ikinci 6 aylık bölümündeki sa-

standartları da farklı bir noktaya taşımış bulunuyor. Yeni MAN

tış adetlerini ciddi oranda etkilemiştir. MAN TopUsed 2. el

TGE aracımızı tasarlarken her detayı, her eklentiyi önce güvenlik

kamyon piyasasındaki bu durgunluğu yurt dışı satışları ile bir

diyerek aracımızın bir parçası haline getirdik. Hiçbir kazanımın,

nebze de olsa kompanse edebilmiştir. Bu bağlamda MAN To-

müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın güvenlerini kazanmaktan

pUsed, yılın ilk 6 aylık bölümünde satışlarının yüzde 10’unu

daha önemli ve kalıcı olmadığının her zaman bilincinde olduk. Bu

yurtdışına gerçekleştirirken, ikinci yarıda ise bu oran yüzde

detaylı ve kapsamlı çalışmalar sonucunda tüm araçlarımızda Acil

80’e ulaşmıştır.

Durum Fren Desteğini (EBA) standart donanıma ekleme kararı aldık. EBA sistemi, mesafe sensörleri sayesinde; seyir halinde, çev-

Bir ticari araç markası olarak satış sonrası hizmetlerin öne-

resindeki araçları kontrol etme ve acil durumlarda otomatik fren-

minin farkında olduklarını kaydeden MAN Kamyon ve Otobüs

leme yaparak durma mesafesini kısaltma becerileri ile sürücü ve

Ticaret A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Şinasi Ekinci-

yolcu güvenliğini artırmaktadır. Böylelikle ağır kaza ve hasarların

oğlu ise MAN’ın Türkiye’de geliştirdiği Servis Yönetim Sistemi

önlenmesine ciddi anlamda katkı saylayarak, hem sürücülerin ve

Management Information System for After Sales – MI4A ise

yolcuların can güvenliğine katkı yapmakta, hem de kazaları en-

gurup bünyesindeki diğer ülke operasyonlarından da yoğun ilgi

gelleyerek veya şiddetini ciddi oranda azaltarak, bakım ve onarım

gördüğünü kaydetti.

maliyetleri konusunda firmalara tasarrufu sağlamaktadır.” dedi.
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İKINCI EL SOĞUTUCU ÜNİTE

PIYASASINDA YENI ANLAYIŞ
Özellikle treylerlerde
kullanılan dizel
soğutucu ünitelerde
ikinci el pazarının sıfır
ünite satışlarından
daha fazla olduğu
tahmin edilirken
Türkiye’de bu alanda
yeni bir yapı kuruldu.

Frigorifik taşımaların yoğun olduğu ülkemizde

Bircan, “20 yıla yakın sektör deneyimimi haya-

güçlü bir ikinci el soğutucu ünite pazarı bulu-

tın tüm alanında olduğu gibi frigo taşımacılığı

nuyor. Özellikle treylerlerde kullanılan dizel so-

sektöründe de oluşan hızlı değişim ve gelişimle-

ğutucu ünitelerde ikinci el pazarının sıfır ünite

ri sektörle paylaşmak istiyorum. İstanbul, Bur-

satışlarından daha fazla olduğu tahmin edilir-

sa, İzmir, Antalya gibi şehirlerdeki firmaların

ken Türkiye’de bu alanda yeni bir yapı kuruldu.

bu hizmeti daha kurumsal bir şekilde alabilme
ihtiyacı var. Bu ihtiyacı karşılamak için CMB

Soğutucu ünite pazarındaki tecrübesini (Ther-

Reefers’i kurmaya karar verdim. Satışını yapa-

mo King ve Safkar) artık kendi şirketi vasıtasıyla

cağımız ürünler tamamen kayıt altına alınmış

sektöre aktarmaya karar verdiğini söyleyen CMB

olacak ve garanti olarak piyasaya sunulacak”

Reefers kurucusu Çağlar M. Bircan, bu alanda

diye konuştu.

danışmanlığı da içine alan kurumsal bir şirketi
hayata geçiridi.

Pazarında İkinci El Ünitenin Payı Yüksek
Bircan sözlerine şöyle devam etti: “İkinci el

CMB Reefers’in ana faaliyet alanlarından birinin

soğutucu ünite pazarında kayıt altına alınmış,

frigo taşımacılığı yapan firmaların operasyon

garantili ürünlerin ticaretinin güvenle yapıla-

müdürlerine, şoförlerine danışmanlık hizme-

bildiği bir şirket olmak en büyük hedefim. Vere-

ti vermek olduğunu ifade eden Bircan, bununla

ceğimiz danışmanlık hizmetiyle de sektörü tek-

beraber oluşması muhtemel ünite ve treyler ih-

nolojik gelişmelerden haberdar eden güvenilir

tiyaçlarını karşılamanın da bu işin bir parçasını

bir frigo merkezi olmak istiyoruz. Önümüzdeki

oluşturduğunu kaydetti.

5 yılda sektörde herkesin güvenle ikinci el so-
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ğutucu ünite alışverişi yaptığı, bilgilerin hızlı ve

Soğutucuda Satışlar Düşük Potansiyel Büyük

doğru bir şekilde paylaştığı bir merkez olmak

Nakliyecilerin ikinci el soğutucu ünitelerini ter-

en büyük hayalim.”

cih etmelerindeki en önemli nedenin ekonomik
gerekçeler olduğunu kaydeden Bircan, Türkiye

İkinci el soğutucu üniteleri pazarı ile ilgili ma-

frigo pazarının büyüklüğü ile ilgili de düşün-

alesef bir kayıtın olmadığını ancak bu konuda

celerini açıkladı: “Sektörün en hareketli olduğu

pazara giren yeni frigorifik treylerlerin sayı-

2011 yılında yaşandı. 2011’de Türkiye’de 2 bin

sından hareketle bir tahmin yapılabileceğini

adet yeni frigo treyler satışı oldu. Bugün bu sayı

söyledi. Bircan, 2017 yılında trafiğe çıkan yeni

500 adetlere kadar düştü. Sağlanacak bir takım

frigo sayısının 600 adet olduğunu bunun yüz-

ekonomik kolaylıklar, örneğin Avro ile satışın

de 60’ının ikinci el ünite kullandığını tahmin

önünün açılması, bankaların treyler ve soğu-

ettiklerini ifade etti. Bircan, ayrıca bazı kom-

tucuya finans desteği vermesi, treylerlerin taşıt

şu ülkelerin de ikinci el soğutucu ünitelerini

sınıfında değerlendirilerek tescil anında geti-

Türkiye’den karşıladığını düşündüklerinde ih-

rilecek düzenlemelerle bankanın güvenle kredi

tiyacın yani pazarın yıllık 800 adetlerde oldu-

vermesi gerekiyor. Tüm bunlar gerçekleştiril-

ğunu öngördüklerini vurguladı.

diğinde tekrar 2011 yılında yaşadığımız hareketliliği yakalayabileceğimizi hatta bu adetleri

CMB Reefers olarak satışını yapacakları ürünle-

geçebileceğimizi düşünüyorum.”

rin ikinci el olacağını ancak kayıtlı ve garantili
ürünleri pazara sunacaklarını belirten Bircan,

Bircan: “Hal yasası ile ilgili gelişmeler olumlu”

müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışında servis ih-

Yeni çıkacak “Hal Yasası” ile ilgili ise Bircan’ın

tiyaçlarını 7/24 karşılayacak bir altyapıya sahip

görüşleri şöyle: “Hal Yasası ile ilgili teklif ilk

olduklarını kaydetti.

olarak 2004 yılında verildi. 2009 yılına kadar
teklif olarak kaldı maalesef. Bugün bu yasa-

Satacakları ürünlere en az 6 ay garanti verecek-

nın alt komisyonda kabul edilmiş olması sek-

lerini belirten Bircan, “Satış sonrasında müş-

tör için çok önemli bir adım. Bu yasaya göre

terilerimizin servis ihtiyaçlarını İstanbul, İz-

bozulabilir tüm gıdalar soğuk zincirde muha-

mir, Bursa, Antalya, Samsun, Mersin ve Hatay

faza edilecek ve nakledilecek. Gerek tükettiği-

illerindeki servislerimizle karşılayacağız. Ayrıca

miz ve ihracatını yaptığımız

mobil servis hizmetimizle yolda servis ihtiyacı

bu ürünlerin gerek sağlı-

olan araçlara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

ğımız gerekse sektörün
geleceği açısından bu

Yorulmamış Ürünler Pazara Sunulacak

kararın yürürlüğe gir-

İkinci el soğutucu üniteleri ağırlıklı olarak Av-

mesi ve düzgün bir

rupa ve Afrika ülkelerinden tedarik edecekleri-

şekilde

ni söyleyen Bircan, ayrıca Türkiye’de filosunu

gerektiğini düşünüyo-

yenilmek veya küçülmek için ünitelerini satı-

rum.”

şa çıkarmış firmaların ürünlerini de şartların
oluşması durumda değerlendireceklerini ifade
etti. Soğutucu ünitelerin ithalatında herhangi
bir yaş sınırının olmadığını belirten Bircan, firma olarak 10 yaşa kadar olan ve çalışma saatleri
belli bir seviyeyi geçmemiş üniteleri pazara sunacaklarını söyledi.
10 yaş üzeri ünitelerle taşınan malların özellikle
ihracatta ürün kalitesini korumada sıkıntılara
neden olduğunu anlatan Bircan şöyle devam
etti: “Sektörün gelişimi ve daha sağlıklı hizmet
verilebilmesi için bir yaş sınırı ve bunun denetiminin yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Hatta alınacak olan bu karar mevcut
trafikte olan araçları da kapsamalı.”

denetlenmesi

CMB Reefers kurucusu
Çağlar M. Bircan.
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OPET FUCHS’TAN
OTOKAR ÜRÜNLERINE
ÖZEL SPECTRA

OTOMOTIV sektörünün öncü marka-

bir fayda sağlamayı hedefledik. Önce-

yüzde 80’e kadar ulaşmasını bekledik-

larından Otokar ile Opet Fuchs’un ilk

likle, araçlarımızda kullanılacak ma-

lerini açıkladı.

dolum tedariğindeki işbirliğinin devamı

deni yağ standartlarını belirleyerek,

olarak hayata geçirilen Otokar Spectra

araçlarımızın performansını artırmayı

Opet Fuchs Genel Müdürü Murat Seyhan

orijinal yağları, Otokar’ın yetkili servis-

amaçladık. Bu ihtiyacı karşılamak üze-

ise Opet Fuchs tarafından geliştirilen

lerinde ve yedek parça bayilerinde su-

re; sektöründeki öncülüğü, deneyimi ve

Otokar Spectra orijinal motor yağlarıyla

nulmaya başladı. Ar-Ge’si Opet Fuchs

uluslararası bilgi birikimi ile ön plana

birlikte şanzıman yağları ve antifiriz-

mühendisleri tarafından yapılan Otokar

çıkan Opet Fuchs ile birlikte çalışmaya

lerle Otokar kullanıcılarının, araçların-

Spectra, Otokar markasının tüm araç-

karar verdik. Bu işbirliği çatısı altında

dan maksimum performansı ve motor

larında resmi onaya sahip orijinal yağ

ortaya çıkan madeni yağ ürünleri Oto-

verimliliğini elde edeceğini açıkladı.

markası olarak piyasaya sürülüyor. Oto-

kar Spectra markası altında toplandı.

Murat Seyhan, Opet Fuchs’un ortakla-

kar ile Opet Fuchs’un gerçekleştirdiği

Spectra markasının kök anlamı çeşit-

rından gelen 90 yılı aşkın bir tecrübe ile

anlaşmanın basın toplantısı İstanbul’da

lilikten geliyor. Hem ticari hem askeri

madeni yağ sektörünün öncü bir şirketi

gerçekleştirilirken iki markanın yöneti-

araçlarımızda güvenle kullanılabilecek

olarak Türkiye’de faaliyetlerini sürdür-

cileri soruları yanıtladılar.

olup tavsiye ettiğimiz orijinal madeni

düğünü söyledi.

yağ markasıdır. Otokar Spectra ile kulBasın toplantısında bir konuşma yapan

lanıcılarımız en yüksek kalite yağları

Seyhan konusmasında şunları söyledi:

Otokar Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza

kullanırken, araçlarından en üst per-

“Otokar için toplamda 9 Motor yağı, 11

Alptekin, Otokar’ın en büyük öncelik-

formansı elde edecek ve optimum ko-

dişli yağı ve 2 antifiriz geliştirdikleri-

lerinden birinin ürünlerinin sağladığı

ruma sağlayacaklar.”

ni belirten Yenilikçilik, bizim için vaz-

memnuniyeti artırmak ve müşterile-

geçilmez stratejik bir odak noktasıdır.

rine fayda yaratmak olduğunu belirte-

Özellikle belediye otobüslerinde ka-

Bu nedenle yenilikçi iş modelleri için

rek şunları söyledi: “Otokar Spectra ile

zandıkları deneyimle bu konuda geniş

entegrasyonların yanı sıra OEM’lerle

otomotiv sektöründe araç bakımındaki

bir uzmanlığa sahip olduklarını kayde-

işbirliklerimizi artırmaya ve geliştir-

en önemli kalemlerden biri olan motor

den Alptekin, Otokar Spectra yağları-

meye devam ediyoruz. Müşterilerimi-

yağı, transmisyon ve aks yağı, antifi-

nın servislerde ilk yılda kullanımının

zin ihtiyaçlarına kulak verme ve deği-

riz gibi ürünlerde kullanıcılarımıza ek

yüzde 50’ye daha sonraki süreçte ise

şen beklentilerini anlamaya dayalı ürün

TİCARİ ARAÇ
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Madeni yağ pazarının önemli markalarından Opet Fuchs,
Otokar ile iş birlikteliği yaparak Otokar araçlarına özel motor
yağı, şanzıman yağı, aks yağı ve antifiriz üretti.

geliştirme amacımızda olumlu sonuçlar

tüm müşteri beklentilerine cevap vere-

Otokar Spectra Serisi

alıyoruz. ‘Müşteriye özel ürün’ geliştir-

cek formülleri geliştirerek müşterileri-

Toplantıda Otokar Spectra güvencesi

me anlayışımızla, onların ihtiyaçlarını

nin kullanımına sunmaktadır. 100’den

ile en yüksek güç için en düşük motor

tam olarak karşılayan özel ürünler ge-

fazla TÜRKAK onaylı test metodu ile

iç sürtünmesi, daha uzun yağ değişim

liştiriyoruz. Otokar markası için geliş-

sektör liderliğini korumaktadır. Ayrı-

aralığı, daha temiz ekipman, daha uzun

tirdiğimiz Otokar Spectra orijinal yağ-

ca 10.000’den fazla formülasyona sa-

araç ve ekipman ömrü, çevreye uyum-

ları ile artık Otokar araç kullanıcıları,

hip Fuchs ürün portföyü ve Kimyasal

lu, yüksek performanslı ve daha dü-

daha uzun mot Opet Fuchs’un 200 ki-

Proses Yönetimi modelimiz ile sanayi

şük araç bakım maliyeti sağladığı ifade

şilik uzman kadrosu ve İzmir’de kurulu

şirketlerine endüstriyel yağ ürünlerini

edildi. İlk olarak, 12 metre şehir içi ula-

tesislerinde bulunan ArGe laboratuvarı,

sunuyoruz.”

şımda kullanılan Kent LF otobüslerinde

Otokar Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin (solda) ve Opet Fuchs Genel Müdürü Murat Seyhan

test edilen Otokar Spectra DEO LD DTZ
10W-40 motor yağı, İstanbul trafiğinin yoğun olduğu ve sürekli dur-kalk
trafik güzergâhında, dik rampa iniş ve
çıkışlarda binlerce kilometre denendi.
Belli aralıklarla Opet Fuchs mühendisleri tarafından alınan yağ numuneleriyle şirketin TÜRKAK 17025 akreditasyon
belgesine sahip madeni yağ laboratuvarında incelenen Otokar Spectra DEO
LD DTZ 10W-40, motor üreticisinden
tam not alarak yağ değişim aralığının
20.000 km’den 40.000 km’ye çıkarılabilmesi için onaylanarak kullanıcılarına daha az bakım maliyeti, daha fazla
performans ve daha uzun motor ömrü
sunmuş oldu.
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YENI FORD TURNEO CUSTOM TESTI

Ford’un rakiplerine göre geç girmesine rağmen büyük
başarı sağladığı 1 tonluk hafif ticari araç segmentindeki
güçlü oyuncusu Ford Turneo Custom’ı test ettik.

Araçtaki yeni ekran ve kontrol panellerinde kullanım kolaylığı dikkat çekiyor. Daha önce fazla
derin hissi veren göstergenin yenilenmesi araçta
önemli değişiklik hissi veriyor. FSYNC 3 iletişim
ve eğlence sistemine sahip 8 inç renkli dokunmatik yer alıyor ve bu sistem hem Android hem de

2018 yılında yenilenerek yollara çıkan test aracımız markaya Türkiye’nin

IOS tabanlı cihazlarla çok kolay bir şekilde ileti-

yanı sıra Avrupa pazarında da güç veren özelliklerinin geliştirilmesiyle pa-

şim kurarak çalışabiliyor.

zardaki iddiasını daha da güçlendiriyor.
Motor ve Güç
Her ne kadar test aracımız yolcu taşıması için olan 9 koltuklu ve en donanımlı

170 PS ve 405 Mm torka sahip Ford EcoBlue TDCi

modeli olsa da kargo taşımacılığına uygun modelleriyle temel teknik özellik-

Motor 2.0 litre TDCi motor ve 6 ileri vitesli Se-

leri paylaşıyor. Ford’un binek araçlardaki tasarımının ticari araçtaki en iyi bir

lectShift otomatik şanzımanla donatılan test ara-

uyarlamalarından birine sahip olan Yeni Transit Custom’daki değişiklikler

cımız, hem en yoğun şehir içi trafiğinde hem de

bir makyajdan çok daha fazlası. Transit Custom kabin içi, yatay bir tasarımla

otoyol kullanımlarında markanın hafif ticaride-

kullanışlı saklama alanlarıyla, şişe ve bardak tutucularla zenginleştirilirken

ki iddiasını daha da güçlendirecek şekilde iyi bir

gündelik hayatın olduğu kadar iş hayatının da önemli bir parçası haline gelen

uyum içinde çalışıyor. Sınıfının en iyi sürüş keyfi

akıllı cihazlar için de bağlantı noktaları unutulmamış. Ayrıca sürücü koltu-

veren araçlarından biri olan aracımızdaki bir ön-

ğunun ayarlama özellikleriyle ve sürüş konumlandırılmasıyla yola hakim ol-

ceki modele göre araca hatırı sayılır büyüklükte

duğunuzu hissettiriyor.

bir güç sağlayan 2 litrelik motorumuzun bu bü-

TEST

37

yüklükte bir araç için sunduğu yakıt tüketim de-

lan Yeni Ford Turneo Custom da artık opsiyon olarak sunulmaya başlanan ha-

ğerleri bu aracı cazip hale getirdiğini de ekleyelim.

valı arka süspansiyonun bu alandaki önemli bir boşluğu dolduruyor. Hem sürü-

Test sürüşünde şehirlerarası yollarda ve makul

cü açısından aracın yüksek hızlarda bile yol istikrarına olumlu katkıda bulunan

denebilecek (Ne çok ekonomik ne de agresif) bir

arka süspansiyonlar arkada bulunan yolculara büyük konfor sağlıyor. Ayrıca

kullanımda 100 kilometrede 7 litreye düşen yakıt

Euro NCAP testlerinde en yüksek puan araçlardan biri olan Yeni Ford Turneo

tüketimi İstanbul trafiğinde 8,5-9 seviyelerinde

Custom, titreşimli şerit takip asistanı, araç ve yayaları algılayan çarpışma

gerçekleşti.

önleme yardımcısı gelişmiş ESP sistemiyle ve emniyetli bir sürüşü garanti
altına alıyor.
Güvenlik ve Konfor

Otomatik şanzımanla iyi bir uyumla çalışan Adap-

Transit Custom PHEV’de Son Dönemece Giriliyor

tif Cruise Kontrol sistemi özellikle uzun yollarda

Türkiye’de üretilen Ford Custom modelinin 2019 yılında yollara çıkacak olan

sürüşün yorgunluğa geldiği anlarda sürücüye ger-

çevreci kardeşi Transit Custom PHEV için de hazırlıklar hızla devam ediyor. Özel-

çekten yardımcı oluyor. Yine araçtaki yeni sistem-

likle Batı Avrupa ülkelerinde bir süredir yoğunlaşan dizel motorlu araçlara tepki

lerden biri olan Trafik Levhası Tanıma Sistemi de

otomotiv üreticilerini yeni adımlar atmaya zorlarken hafif ticaride Avrupa’nın

sürüş sırasındaki önemli yardımcı sistemlerden bir

lider üreticilerinden olan Ford, orta van segmentindeki güçlü modeli Transit

tanesi olarak Akıllı Hız Sınırlayıcı sistemi destekli-

Custom’ı PHEV teknolojisiyle üretime hazır hale getiriyor. Transit Custom PHEV

yor. Elbette test aracımızda bulunan geri görüş ka-

ile netleşen teknik bilgiler arasında gücünü sadece 50 kW gücündeki elektrikli

merası ve aracı çerçeveleyen sensörler de dar alan

motordan alacak olan aracın menzilinin uzaması için 1 litrelik EcoBoost benzini

hareketlerinde hızlı tepkileriyle bize yardımcı oldu.

motor kullanılması var. Sadece elektrikli olarak 50 km civarında sıfır emisyonlu

VIP yolcu taşımacılığında da yoğun olarak kullanı-

sürüş sağlayan araçtaki motor ise ihtiyaç anında bataryayı şarj edecek.
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MITSUBISHI L200
40. YAŞINA
YENILENEREK GIRDI

Mitsubishi Motors’un pick-up segmentindeki güçlü
oyuncusu Mitsubishi L200’ün yenilenen modeli
9 Kasım’da Tayland’ın Bangkok şehrinde dünya
basınına tanıtıldı.

İLK olarak 17 Kasım’da dünyanın en büyük ikinci pick up pazarı olan Tayland’da

Lansmanda konuşan Mitsubishi Tasarım Bölümün-

satışa çıkan Yeni Mitsubishi L200 Mitsubishi Motors’un Tayland’daki üretici ve

den Sorumlu Başkan Yardımcısı Tsunehiro Kunimo-

distribütörü olan Mitsubishi Motors (Thailand) Co. Ltd. (MMTh) tarafından Laem

to ise Yeni L200’ü en büyük beklentileri karşılamak

Chabang Fabrikası’nda üretiliyor. Kaizen anlayışıyla üretim yapılan Laem Cha-

için sağlamlık ve dinamizmi kullanarak tasarla-

bang Fabrikası, sadelik ve fonksiyonellik üzerine kurulmuş ve aynı zamanda mo-

dıklarını kaydetti. Dünyanın pek çok yerinden hem

dern kusursuzluk modellerinden dijital kontrol sistemi eCheck gibi modellerle

profesyonel hem de bireysel müşterilere beklentile-

üretim yapıyor.

rini sorduklarını söyleyen Kunimoto, araçtaki geliştirmelerde bunları dikkate aldıklarını açıkladı.

Mitsubishi Motors’un en büyük üretim tesislerine ev sahipliği yapan Tayland’daki tesisleri Ar-Ge’den test sahalarına Japonya’da dökümü yapılan motorların

Daha sonra söz alan Yeni L200 Program Direktörü

montajına kadar kapsamlı bir üretim sergiliyor. Saatte 38 adet L200’ün fabrika

Koichi Namiki ise aracın bugüne kadarki en sağlam

bantlarından çıktığının ifade edildiği fabrika limana 3,5 kilometrelik mesafesiyle

görünümüne kavuştuğunu söyleyerek aracın tekno-

de önemli bir lojistik avantaja sahip. 1996 yılından beri Mitsubishi L200 mo-

lojik özelliklerinin de daha dayanıklı olduğunu ak-

del pick upların da üretimin yapıldığı fabrikadan bugüne kadar 5 milyon araç

tardı. Pick upta 40 yıllık bir deneyimle müşterilerinin

banttan indirilmiş. Tayland fabrikasından ihracatın yüzde 27’si Avrupa’ya yüzde

işlerine destek olacak bir araç ürettiklerini söyleyen

20’si Asya pazarlarına yapılırken tesisteki motor fabrikasında ise 485 bin moto-

Namiki, bu aracın zorlu yollarda ve aşırı hava koşul-

run üretildiği ifade edildi.

larında test edilerek geliştirildiğini açıkladı.

Mitsubishi Motors’un global stratejik modeli olma özelliğini taşıyan pick-upı

Lansman sonrasında yapılan özel organizasyonda

Yeni Mitsubishi L200, Tayland’daki lansmanının ardından, diğer Asya pazar-

basın mensuplarının sorularını cevaplayan isimler

larının yanı sıra, Okyanusya, Ortadoğu, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika’da da

arasında bulunan Namiki ise dizelin hala bu seg-

piyasaya sürülecek ve dünyanın dört bir yanındaki 150 ülkede satışa sunulacak.

mentte müşterilerin talebini en iyi karşılayan seçenek olarak kalmasına karşın muhtemel maliyet ve

Masuko: “L200 dayanıklı olmak için üretildi”
Yeni Mitsubishi L200’ün dünya lansmanında konuşan Mitsubishi Motors CEO’su

teknoloji değişiklikleriyle hızlı bir elektrikleşmeye
geçilebileceğini da aktardı.

Osamu Masuko şunları söyledi: “Bu araçla uzmanlık kazandığımız deneyimi SUV
araçlarımızın geliştirilmesinde kullandık. L200, emniyetli ve sağlam, iş aracı ola-

Yeni L200 Dış Tasarımında Köklü Değişiklikler

rak olduğu kadar aile aracı olarak sevilen bir model. Bu araç dayanıklı olmak için

Yeni Mitsubishi L200, araçta “Kaya gibi sağlam”

üretildi. En önemli global stratejik modellerden biri olan Yeni Mitsubishi L200’ün

konsepti kapsamında yenilenen ve “Gücün Ötesin-

başarısı, şirketin sürdürülebilir büyümesinde hayati bir öneme sahip. Yeni model,

de” geliştirme vaadinin tüm özünü içinde barındı-

L200’ün hayata geçirilmesinden bu yana geçen 40 yıl boyunca geliştirilen daya-

ran, yenilenmiş bir tasarım içeriyor.

nıklılık, güvenilirlik ve konforda sağlanan iyileştirmeleri de sunuyor. En gelişmiş araçlarımızdan alığımız teknolojileri kullandığımız Yeni Mitsubishi L200’ün

Aracın ön kısmında Mitsubishi Motors’un yeni nes-

dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin çeşitli ihtiyaç ve arzularını karşıla-

lini temsil eden “Dynamic Shield” ön tasarım bu-

yacağından hiçbir şüphem yok.”

lunuyor. Metal bloktan şekil verilmiş tarzdaki bu

HAFİF TİCARİ

39

yeni tasarımla 100 mm daha yukarı taşınan farlar

Hem Super-Select hem de Easy-Select 4WD sisteminde, Gravel (Çakıl) Mud/

ve yüksek motor kapağı çizgisi ile dikkat çekiyor.

Snow (Çamur/Kar) Sand (Kum) ve Rock (Kaya) (sadece 4LLc’de) modlarında yeni

Ayrıca sis farı yerden 700 mm yüksekte olması ise

bir modları yer alıyor Arazi Modu’na geçildiğinde, bu mod, patinajı düzenlemek

tasarım farklığının yanı sıra zorlu koşullarda kırıl-

ve hem tüm arazi performansını hem de çamur ve karda kendi kendine kurtulma

maları minimuma çekmek üzere değiştirilmiş. Far

performansını maksimize etmek için motor gücünü, güç aktarımını ve frenleme-

ve tampon parçaları, ön ve arka tasarımları çevre-

yi otomatik olarak kontrol ediyor. Sürücünün dik veya kaygan yokuşlardan daha

lerken daha önce dikey olan ızgaraların yatay hale

güvenli ve daha emniyetli şekilde inmesine imkan vermek için L200’de yenilik

geldiği ve daha da genişlediği fark ediliyor.

olarak elektronik kontrollü Yokuş İnme Asistanına da yer verilmiş. Ayrıca offroad sürüş modlarının aracın gösterge ekranında yer almaya başlaması da önemli

Yük alanının ve arka tamponun da genişlediğin gör-

yeniliklerden bir tanesi.

düğümüz Yeni L200 18 ve 17 inçlik jant seçeneklerine sahip. Yeni Mitsubishi L200’ün iç tasarımındaki

Aktif Güvenlik / Sürüş Yardım Sistemleri

değişikler dış tasarımdaki kadar köklü olmasa da

Yeni Mitsubishi L200’de zaten sınıfının en sağlam şasilerinden olan merdiven

daha modern hale getirilerek metal çerçevelerle dış

tipli şasisi ve J çizgiye sahip kabin yapısı korunurken, önemli gelişmiş aktif gü-

tasarımla bütünleşmiş bir tarz sunuyor. Daha fazla

venlik ve sürüş yardımcı sistemleri de sunuluyor. Öndeki araç ve yayaları tespit

yumuşak dolgu malzemeler ve dikişlerin yer aldığı

edebilen Çarpışma Engelleyici Sistem (FCM) bunların başında gelirken. Sürücüyü

tasarımda günlük kullanımı pratik hale getiren USB

uyararak şerit değiştirirken başka araçlara yandan çarpmayı engelleyen Şerit Ta-

bağlantı sağlayan akıllı telefon saklama alanı bar-

kip As,stanı desteki Kör Nokta Uyarı sistemi (LCA özellikli BSW), geriye giderken

dak tutacakları ve arka koltuk yolcuları için de akıllı

çarpışmanın önlenmesine yardımcı olan Arka Çapraz Trafik Alarmı (RCTA) ve

telefon alanı gibi özellikler eklenmiş ve daha geliş-

özellikle otopark gibi dar alanlardan ayrılırken gaz pedalına yanlış basılmasın-

miş gösterge ekranıyla da daha çekici bir tasarıma

dan kaynaklanan kazaları azaltan Ultrasonik Hatalı Gaz Verme Azaltma Sistemi

sahip olmuş. Çift kabin aracın arka tarafında yer-

(UMS) yeni L200’de yer alıyor. Yeni Mitsubishi L200’de etrafındaki alanın kuşba-

leştirilen havalandırma kontrolleri aile kullanımları

kışı bir görünümünü oluşturan Multi Around Monitor ve park sensörleri de hem

için Ayrıca 4 yeni göz alıcı renk seçeneği ise daha

arazide hem de dar alanlarda rahat sürüş yardımı sağlıyor. Araçta otomatik uzun

çok bireysel kullanıcıları hedefleyecek şekilde seçe-

far kontrolü de sürüş konforunu arttıran yeniliklerden bir tanesi.

neklere eklenmiş.
Pick-up Performansı & Fonksiyonelliği
Yeni Arazi Moduyla Daha Fazla Seçenek

Fren performansı ve hissi, daha büyük ön diskler ve kaliper kullanımı ile iyileş-

Yeni Mitsubishi L200 4WD modellerinde, her tür

tirilen Yeni L200’deki en önemli değişiklilerden bir tanesi yaprak yayların daha

yol koşulu için optimum çekiş ve idare özellikleri

fazla sönümleyici yağı bulunan arka amortisör ile iyileştirilmesi olmuş. Henüz

sağlayan Super-Select 4WD veya farklı yol yüzey-

Avrupa ve Türkiye için araç özelliklerinin açıklanmamasına rağmen Tayland’da

leri için sürüş modları arasında geçişi sadeleştiren

gerçekleşen tanıtımda gördüğümüz ve test etme imkanı bulduğumuz 6 vitesli

Easy-Select 4WD bulunuyor. Yeni sürüş modlarının

otomatik şanzıman daha yumuşak, daha güçlü hızlanma sağlayarak modeli bu

eklenmesi ile, her iki 4WD sistemi de gelişmiş arazi

alanda daha rekabetçi hale getiriyor. Yine henüz açıklanmamasına rağmen daha

performansı sağlıyor.

önce 5 ileri manüel şanzıman yeni modelle 6 ileri olarak revize edilecek.

40

TİCARİ ARAÇ

ISUZU NOVO İLE
YENİ OKUL SERVİSİ
YÖNETMELİĞİ’NE
FABRİKA ÇIKIŞLI
ÇÖZÜM

Anadolu Isuzu’nun Kocaeli fabrikasında
üretilen ve Türkiye’nin en fazla ihraç
edilen midibüslerinden olan Isuzu Novo
serisi, okul aracı donanım paketiyle
yeni okul servisi yönetmeliğine uygun
üretilen ilk fabrika çıkışlı midibüs oldu.

ANADOLU Isuzu’nun Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye’deki fabrikasında üretilen Isuzu
Novo, yeni okul servisi yönetmeliğine
uygun olarak bizzat üretici firma tarafından pazara sunulan ilk fabrika çıkışlı midibüs çözümü oldu. 10 yılı aşkın
süredir Türkiye’de hizmet veren Novo
serisi midibüslerin iç ve dış özellikleri,
kapsamlı müşteri araştırmaları neticesinde son halini aldı. Okul taşımacılığını daha güvenli bir hale getirmeyi
amaçlayan yeni okul servisi yönetmeliği kapsamında zorunlu hale gelen iç
ve dış güvenlik kameraları, sensörlü
koltuklar, 3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemerleri, araç takip sistemi,
şeffaf camlar ve kapı güvenlik sistemi
gibi donanımlar, artık Isuzu Novo serisi
araçlarda “okul paketi” adı altında ve
fabrika çıkışlı olarak sunuluyor.
Anadolu Isuzu Fabrikası’nda gerçekleşen Isuzu Okul Servisi Basın Lansmanında konuşan Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü
Selda Çelik, “Anadolu Isuzu olarak bir
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ilki daha gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de

190 bg’lik Isuzu motora sahip olan Novo,

leri en az 9 kg’lık ağırlık algılandı-

yeni yönetmeliğe uygun okul servisini

29 kişi ve bagajlarını rahatlıkla taşıyabi-

ğında, şoför önündeki koltuk dizilim

üreterek hem yurt içinde hem de yurt

liyor. Aracın sahip olduğu geniş kapılar

ekranında hangi koltukların dolu oldu-

dışında okul servis araçları kategori-

ve geniş koridor aralığı da araç içinde-

ğunu gösteriyor. Kontak kapatıldığın-

sinde başarılı işler yapacağız. Hali ha-

ki hareket imkanını artıran unsurla-

da halen ağırlık algılanıyorsa ilk olarak

zırda Avrupa’ya en fazla okul servisi

rın başında geliyor. Üretimi Türkiye’de

sesli uyarı, ardından 4’lü flaşörlerin

ihracatı yapan ve kendi segmentinde

gerçekleştirilen Isuzu Novo’nun yerlilik

yanması ve son olarak da korna sesiyle

fabrika üretim güvencesine sahip tek

oranı ise yüzde 65’e yakın.

uyarı verilmesi sağlanıyor.

güvenli okul servisiyle de devam ettir-

Ön ve arka disk fren, ABS, AEBS, ESC,

Anadolu Isuzu Ar-Ge ekibinin üzerinde

mek istiyoruz. Aileler, okullar ve servis

LDWS ve gündüz farları gibi güvenlik

yoğun olarak çalıştığı 3 noktalı, yük-

taşımacılığı yapan köklü firmaların bu

donanımlarıyla Isuzu Novo, hem yol-

sekliği ayarlanabilen emniyet kemerle-

donanımlara sahip araçlarla çocukların

cuların hem de sürücünün kendini em-

ri ile trafikte birinci koşul olan emni-

taşınmasını isteyeceğine eminiz ve tüm

niyette hissetmesini sağlıyor.

yet kemeri güvenliği tüm yolcular için

markayız. Bu istikrarımızı dünyanın en

Ar-Ge yoğunluğumuzu yasa çıkar çıkmaz bu araç üzerine verdik” dedi.

sağlanmış oluyor. Üstelik, koltuklarda
Okul Aracı Donanım Paketinde

bulunan algılama sistemi ile emniyet

Emniyet ve Kontrol Ön Planda

kemeri takılı olmayan koltukların han-

Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf

Türkiye’deki yeni okul aracı yönet-

gileri olduğu şoför önündeki ekrandan

Teoman ise, “Talihsiz bir olay sonu-

meliğiyle birlikte Ar-Ge çalışmalarını

kolayca tespit edilebiliyor. Okul servis-

cunda hayata geçen yasalarla Türkiye

hızlandıran Anadolu Isuzu, 6 önemli

lerinde önem verilen bir diğer özellik

okul servis taşımacılığında olması ge-

noktada geliştirme yaptı. Bu geliştir-

ise araç takip sistemi. Takip sistemi ile

reken düzenlemeler yapıldı ve biz Ana-

melerin ilki araç içinde ve dışında yer

anlık olarak servis aracının nerede ol-

dolu Isuzu olarak bu donanımlara sa-

alan güvenlik kameraları oldu. Araç

duğu takip edilirken, aracın hangi ro-

hip olan ilk okul servisini ürettik. Şu an

içinde yer alan güvenlik kamerala-

tayı izlediği 30 günlük kayıtlarla depo-

dünyadaki en sofistike ve en emniyetli

rı; öğrencilerin servis aracına biniş ve

lanabiliyor.

okul servisi Isuzu Novo Okul Servisi’dir.

inişlerinde, tüm koltukları gören ko-

Türkiye’nin

servis

numda yer alırken, dış mekandaki 360

Araç içini gösteren şeffaf camlar öğ-

ağımızla ve Anadolu Isuzu garantisi al-

101

noktasındaki

derecelik görüş sağlayan kamera ise

rencilerin fark edilir olmasını artırı-

tında en donanımlı servis aracını sun-

şoförün trafikte daha güvenli manevra

yor, kapı güvenlik sistemi ise özellik-

maktan dolayı mutluyuz. Özellikle 2019

yapmasını sağlıyor. Yeni donanım pa-

le kapıya sıkışma ihtimalini sensörlü

yılı ve sonrasındaki eğitim öğretim

ketiyle birlikte araç içi ve dışına ait gö-

kapı ile ortadan kaldırılıyor. Sensörlü

döneminde geleceğimiz olan öğrenci-

rüntü kayıtlarına en az 30 gün boyunca

kapı, kapanma esnasında bir cisim

lerimizin güvenle yolculuk yapmaları

ulaşma imkanı da sunuluyor. Bir diğer

veya kişi analiz ettiğinde kapı otoma-

Anadolu Isuzu olarak en büyük temen-

önemli özellik olan sensör sistemi, tüm

tik olarak açılıyor ve gerekli güvenlik

nimizdir” şeklinde konuştu.

koltuklarda yer alıyor. Ağırlık sensör-

sağlanmış oluyor.
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MERCEDES-BENZ TÜRK AKSARAY
AR-GE MERKEZİ HİZMETE GİRDİ

Aksaray’da 2017 yılında temeli atılan, 8.4 Milyon Avro yatırımla kurulan
Mercedes-Benz Türk’ün yeni AR-GE Merkezi hizmete girdi. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nca hazırlanan “Mercedes-Benz Türk Aksaray Ar-Ge Merkezi”
unvanının resmi hakediş belgesi de teslim alındı.
TÜRKIYE’DEKI faaliyetlerinde yarım

tegoride, toplamda 32 farklı güzergâh

meslektaşları ile sanal ortamda bulu-

asrı geride bırakarak, toplamda 1 milyar

üzerinde; şehiriçi ortalama 100 bin km,

şarak henüz üretilmemiş bir parçayı 3

Avro’yu aşan yatırımıyla Türkiye’nin en

şehirlerarası ise ortalama 250 bin km

boyutlu şekilde gerçeğe en yakın haliyle,

büyük yabancı sermayeli şirketlerinden

teste tabii tutulacak. Ar-Ge Merkezi’nin

gerek araç üzerinde, gerekse yalın ha-

olan Mercedes-Benz Türk, 2017 sene-

toplam alanı 40.000 m ’lik alanının

liyle birbirleriyle eş zamanlı olarak bilgi

sinde Aksaray Kamyon Fabrikası’nda

8.000 m2’lik bölümü kapalı kullanıma

alışverişinde bulunabiliyor.

temelini attığı, 8,4 milyon Avro’ya mal

ayrılırken, 32.000 m ’lik bölümü ise açık

olan yeni Ar-Ge Merkezi’nin inşaatı-

kullanıma ayrılmış durumda.

2

2

nı tamamladı. Bu yatırım ile Aksaray
ili, Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi

En son teknoloji ile tüm dünyaya

Daimler AG’nin Almanya, ABD, Brezil-

mühendislik ihracatı

ya, Hindistan, Çin ve Japonya’da bu-

Endüstri 4.0 koşullarına uygun olarak

lunan küresel Ar-Ge merkezleri ağına

donatılmış yeni Ar-Ge Merkezi’nde bu-

dâhil oldu.

lunan İş Hazırlama Atölyesi’nde kullanılan Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) ve
Ar-Ge

Karma Gerçeklik (Mixed-Reality) tekno-

Merkezi, Mercedes-Benz yıldızı taşıyan

lojileri sayesinde, Daimler global ağı içe-

tüm kamyonların testlerinin başlan-

risinde dünyanın dört bir yanında görev

gıç ve bitiş noktası olacak. Her bir test

yapan Ar-Ge mühendisleri aynı anda be-

kamyonu tüm hava ve yol koşulları göz

raber çalışabiliyorlar. Türk mühendisler,

önünde bulundurularak belirlenen 6 ka-

dünyanın diğer Ar-Ge merkezlerindeki

Mercedes-Benz

Türk’ün

yeni
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Gerçekçi model incelemeleri sanal or-

merkezde; kamyon ve kamyon parçaları

tamda daha kısa sürede; farklı parça-

en son teknolojik ekipman ve yazılımlar

ların birbirleriyle uyumu ve etkileri her

kullanılarak

türlü parametrede iş güvenliği riski,

dan birçok testten geçirilecek, son olarak

parça montaj-demontaj işlemleri, lo-

müşteri kullanımı ve reel yol şartlarını

jistik, prototip üretimi ve montaj ma-

yansıtan güzergâhlarda, güvenilirlik ve

liyetleri

gerçekleştiriliyor.

fonksiyon açısından test edilecek. Aksa-

Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray Kam-

ray Ar-Ge Merkezimizdeki test aşamala-

olmaksızın

yon Fabrikası’nda ve Hoşdere Otobüs

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu
Başkanı Süer Sülün

Fabrikası’nda onay verilen parçalar tüm
dünyada Mercedes-Benz yıldızlı kam-

mühendislerimiz

tarafın-

rından sonra parça ve araçlar tüm dünyada geçerli şekilde onaylanmış oluyor.
Daimler global ağındaki farklı ekiplerle

yon ve otobüslerde kullanılıyor. Ar-Ge

ma stratejisine bağlı olarak üstlendiği-

sanal ortamda bilgi alışverişinde bulu-

Merkezi bünyesinde bulunan Deneme

miz sorumluluklardan en yenisine imza

nabilen Ar-Ge mühendislerimiz, küresel

Atölyesi’nde ise Mercedes-Benz yıldızlı

atmış bulunuyoruz. 8,4 milyon Avro’luk

ekosistem içerisinde geleceğin teknolo-

kamyonların haftanın altı günü boyun-

yatırım ile geçtiğimiz sene temelini attı-

ca gerçekleştirilen yol testleri için tüm

ğımız Ar-Ge Merkezimiz artık araç kon-

faaliyetler yürütülürken aynı zamanda

septinden konstrüksiyona, simülasyon

burulma testleri, dayanım testleri, dina-

ve araç testlerine kadar tüm araştırma

mometre testleri, kabin üzerinde ve tekil

ve geliştirme süreçlerinde yetkin 215 kişi

basamak testleri ile kadran mili testleri

ile hizmet vermeye hazır. Yeni Ar-Ge

gerçekleştiriliyor.

Merkezimiz; kamyon ürün gamı için Almanya, ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve

Sülün: “Aksaray’da kurduğumuz vaha

Japonya’da bulunan Ar-Ge merkezleri ile

büyümeye devam ediyor”

birlikte Daimler AG’nin küresel ağı içe-

Yeni Ar-Ge Merkezi ile ilgili konu-

rinde yer alıyor. Bu yeni merkezde Ar-Ge

şan Mercedes-Benz Türk İcra Kuru-

mühendislerimiz, tüm dünyaya yol tes-

lu Başkanı Süer Sülün şunları söyle-

ti ve mühendislik hizmeti sunacaklar.

di:

Anadolu’nun

“Aksaray

Kamyon

Fabrikası’nın

bağrından,

Aksaray’dan

30’uncu yılını kutladığımız 2016 yılında

tüm dünyaya mühendislik hizmeti suna-

Mercedes-Benz Türk olarak üretim ve

cağımız için gurur duyuyoruz.”

istihdam kapasitemizi artırmaya yöne-

jilerini eş zamanlı olarak Türkiye’de geliştirme imkânı buluyor. Ar-Ge çalışma-

lik 113 milyon Avro’luk yatırım planımızı açıklamıştık. Mercedes-Benz Türk

Mercedes-Benz Türk AR-GE Direktörü
Mustafa Üstertuna

Üstertuna: “Tüm dünyaya

larımızla kamyon ve otobüs sektörünün

mühendislik ihraç ediyoruz”

gelişmesinde önemli adımlar atarken,

olarak, Aksaray’a yatırımımızı tam gaz

Sanayi

Bakanlığı’ndan

yerli yan sanayi firmalarının da Daim-

sürdürüyoruz; Aksaray’da kurduğumuz

“Mercedes-Benz Türk Aksaray Ar-Ge

ler AG’nin uluslararası portföyüne dâhil

vaha büyümeye devam ediyor. Ana şirke-

Merkezi” unvanının resmi hakediş belge-

olmasına, böylece Türkiye’den dünyaya

timiz Daimler AG’nin küresel Ar-Ge ağı

sini teslim alan Mercedes-Benz Türk Ar-

ihracat yollarının açılmasına imkân yara-

içerisinde ‘yetkinlik merkezleri’ oluştur-

Ge Direktörü Mustafa Üstertuna; “Bu yeni

tıyoruz” şeklinde konuştu.

ve
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RENAULT TRUCKS T 2019 MODELLERI
DAHA MODERN DAHA VERIMLI
Renault Trucks T ve T yüksek kabin 2019 çekici modelleri,
satışa sunulmaya başladı. Yeni Euro 6 Step D motoru ile
donatılan T 2019 versiyonu, önceki modellere göre yakıt
tüketimde ekstra yüzde 3 tasarruf sağlıyor.

mize etmek için yol topografyasını kullanan bu
öngörülü hız regülatörü, verileri artık doğrudan
araçta depoluyor. Böylece GPS’in tünel gibi bilgi
sağlayamadığı alanlarda bile bağlantı kaybolmadığından sürücü konforunu artırıyor. Aynı
zamanda rota bilgisi daha kesinlik kazandığın-

RENAULT Trucks T ve T yüksek kabinin 2019

dan sürücülerin yolculuğu daha iyi planlamasını

versiyonu, 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren yü-

sağlıyor.

rürlüğe girecek yönetmeliğe uygun olan DTI 11
ve DTI 13 Euro 6 Step D motorlarla donatılıyor.

Diğer önemli bir özellik olarak uyarlanabilir

Araçlar, daha yüksek dayanıklılık için yeni mal-

Eco Hız Kontrol Sistemi, yeni ayarlarıyla daha

zemelerden üretilen ileri nesil bir partikül filt-

az yakıt tüketimi sunuyor. Bu yenilikler ve yeni

resine sahip. Ayrıca, yedinci enjektör kaldırılır-

ekipmanların bütünü, önceki modeller ile kar-

ken bir Adblue kalite sensörü de ekleniyor.

şılaştırıldığında müşterilerin yüzde 3’lük ekstra
bir yakıt tasarrufu elde etmesini sağlıyor.

Renault Trucks T 2019, yeni nesil bir Optivision
sistemi ile geliştiriliyor. Vites değişimini opti-

Geliştirilmiş Kabin İçi ve Sürücü Konforu
2019 model T serisi kabinlerinde yeni üst düzey
kaplamalar kullanıldı.
Araç gösterge panosunda, siyah deri koltuklar ve
yeni bir gri tavan döşemesiyle birlikte kapıların
içinde karbon kaplama bulunuyor. Araç dışında,
radyatör ızgarası ve kanat aynaları artık parlak
siyah veya eloksallı turuncu gibi iki renk seçeneğiyle özelleştirilebiliyor. Sürücü kapısında
yer alan Renault Trucks araç plakası, aracın adı,
gücü ve motor özelliklerinin daha kolay görünür
haliyle hazırlanıyor.
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PSA GRUBU’NA BIR ÖDÜL DAHA
PSA Grubu’nun yeni nesil LAV (Leisure Activity Vehicle) aracı olan ve ticari
versiyonuyla 2019 Uluslaarası Yılın Ticari Aracı Ödülünü alan Yeni Peugeot Rifter,
Opel Combo Life ve Citroen Berlingo Autobest ödülünün de sahibi oldu.
PSA Grubu’nun araçların tasarım aşa-

önümüzdeki yıllarda en çok satanlardan

masından itibaren müşterilerinin bek-

biri olacak bir platform. Tarihimizde ilk

lentilerini dikkate alarak oluşturduğu

defa birden fazla kazananımız oluyor.

temel model stratejisiyle yenilenen Pe-

Autobest jürisinin bu gövde tasarımını

ugeot Rifter, Opel Combo Life ve Citroen

Avrupa’nın Alıma En Değer Otomobili

Berlingo 2019 Uluslararası Yılın Ticari

olarak seçmesinden kişisel olarak mut-

Aracı Ödülünün ardından

luluk duyuyorum.”

“Avrupa’nın

Alıma En Değer Otomobili” Autobest

geliştirme seçimlerimizin doğruluğunu

Ödülüne de layık görüldü.

ortaya koyuyor” diyor.

PSA Grubu’nun Programlar ve Strateji-

Autobest’in kurucusu ve başkanı Dan

araç modellerini en iyi fiyat / perfor-

den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Vardie bu ödülü şöyle yorumladı: “PSA

mans / ekipman özelliklerine göre de-

Olivier Bourges “Bu ödül ekip çalışma-

Grubu’nun üçlüsü bu yeni platformdaki

ğerlendiriyor. Ödül alan otomobil 31 Av-

larını ödüllendiriyor ve müşterilerimize

zaferini hak etti. Otomobil perspekti-

rupa ülkesinden 31 uzman gazetecinin

özgü en iyi teklifi sunmayı, markaları-

finden ve gereksinimleri için tasarlanan

oylarıyla 13 kritere göre değerlendirildi.

mızı farklılaştırmayı ve yatırımlarımı-

markanın değer önermesiyle uyumlu

Kriterler fiyat-kalite, tasarım, konfor,

zın verimliliğini ve özel kaynaklarımızı

farklı kişilikleri sunabilen bir platform.

teknolojiler, hizmet kalitesi, dağıtım

artırmayı hedefleyerek oluşturduğumuz

İki uluslararası jüriyi araba ve LCV pers-

ağlarında yedek parçaların bulunması

Temel Model Stratejimizle yaptığımız

pektiflerinden ikna eden ve muhtemelen

olarak belirlendi.

Autobest “Avrupa’nın Alıma En Değer
Otomobili” Ödülü, 2001 yılından beri
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VOLKSWAGEN CRAFTER
PICK UP TÜRKIYE’DE
Volkswagen Ticari Araç’ın 2017 yılında
“Uluslararası Yılın Ticari Aracı” ödülünü kazanan
modeli Crafter’ın şimdi de açık kasalı versiyonu
Türkiye pazarına sunuldu.

TÜRKIYE pazarında satılmaya başlanan
Volkswagen Crafter, sahip olduğu alüminyum kasa ile artırılmış yük kapa-

8 İleri Otomatik Şanzıman

sitesi, yeni nesil güvenlik donanımları,

Yeni Crafter Pikap’ta opsiyonel olarak,

standart olarak sunulan kliması ve dü-

4MOTION dört tekerden çekiş sistemi ve

Yeni Crafter Pikap, segmentinin üstün-

şük yakıt tüketimi ile öne çıkıyor.

8 ileri otomatik vites özellikleri de sunu-

de ileri teknoloji ve güvenlik donanım-

luyor. Sadece önden çekişli modellerde

larını da birlikte sunuyor. Servotronik

Yeni Crafter Pikap’ın 2.0 litre TDI Orta

sunulacak, 8 ileri otomatik şanzıman,

direksiyonu ile şehir içinde manevra

Şasi Tek Kabin 140 PS 3,5 ton modeli 149

kesintisiz vites geçişleri ile konforlu sü-

kolaylığı sağlarken uzun yolculuklarda

bin 500 TL’den başlayan anahtar teslim

rüş ve daha düşük yakıt tüketimi sağlı-

da hakimiyeti artırarak güvenli bir sürüş

fiyatı ile Volkswagen Ticari Araç Yetkili

yor. 4MOTION 4 tekerlekten çekiş sis-

vadediyor. Crafter Pikap standart olarak

Satıcılarında satışa sunuldu.

temi ise zorlu koşullarda yüksek çekiş

sunulan kaza sonrası bilinç kayıpların-

gücü, benzersiz performans ve yol mü-

da hayati öneme sahip ikincil çarpışma

kemmel tutuşu sağlıyor.

önleme asistanı, klima, yol bilgisayarı,

Yeni Crafter Pikap 2.0 litre hacimli turbo

LED ön kabin aydınlatma ve konfor tipi

dizel 140 PS gücünde motor seçeneğiyle

sürücü koltuğuna sahip.

satışa sunuluyor. Turbo dizel motoru ise

Daha Fazla Yükleme Hacmi

340 Nm tork sağlıyor. Yeni Crafter Pi-

Yeni Crafter Pikap, sahip olduğu alü-

kap, 100 kilometrede ortalama 7,5 litre

minyum kasa ile rakiplerine göre 200

Yeni Crafter Pikap, KDV indirimi ve

(manuel viteste 7.7 litre) yakıt tüketimi

kilograma varan daha fazla yükleme ka-

Volkswagen Ticari Araç’ın kampanyası-

ve otomatik start/stop sistemiyle yüksek

pasitesi sunarken, arka kapağa entegre

nın yanı sıra 70.000 TL’ye 12 ay vadede

performans ve yüksek çekiş gücünü, dü-

basamak ile kasa içerisine ulaşımı ko-

%0 kredi faizi avantajları ile 149 bin 500

şük yakıt tüketimi ile buluşturuyor.

laylaştırıyor.

TL’den başlayan fiyatlarla satış sunuldu.

YAN SANAYİ
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MADEN TÜRKIYE 2018 FUARI’NDA
SSAB’YE YOĞUN İLGI
Kalitesi dünyaca kabul gören yüksek dayanımlı çelikler üreten SSAB, aşınma
çeliğindeki öncü markası Hardox ile Maden Türkiye 2018 Fuarı’na katılarak
madencilik sektörüne sundukları çözümleri anlatan bir seminer düzenledi.
hitap etmek hem de yeni müşteriler kazanmak
istiyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye genelinde toplam 19 Hardox Wearparts
merkezi ile yola devam ettiklerini belirten Dinç,
“Hardox Wearparts, özellikle maden sektörüne
birçok çözüm üretiyor. Maden sektörü, Hardox
parçaları işlenmiş olarak temin etmek istiyor.
Bu noktada, Hardox Wearparts merkezlerimize
önemli görev düşüyor. Çalışanlarımız sahalara
giderek hem yerinde ölçümler yapıyorlar hem de
aşınma analizleri gerçekleştiriyorlar. Tasarımcılarımız, aşınmayı en aza indirebilmek için yoğun mesai harcıyorlar. Tüm Hardox Wearparts
merkezleri olarak ortak amacımız; verimliliği en
üst seviyeye getirebilmek” ifadelerini kullandı.

2000 yılında Avrupa’da hizmete giren ve 85’ten
fazla ülkede 500’e yakın merkezi bulunan Har-

Fuara ve maden sektörüne uygun ürünlerle katı-

dox Wearparts, madencilerle bir araya geldi.

lım gösterdiklerini belirten Dinç, standda bulunan
Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Hindistan

bazı ürünlerin olmazsa olmaz olduğunu belirtti.

ve Kuzey Avrupa Bölgesi Başkanı Dinçer Dinç,

Özellikle seçtiği ürünler olduğunu ifade eden Dinç,

aşınmanın yaşandığı her alanda Hardox çeliği-

“Özellikle iş makinesi kovası ile geldik. Kova,

nin bulunduğunu söyledi. Biz SSAB olarak, aşın-

mobil ekipmanlarda en çok aşınma gördüğümüz

mayı nasıl daha fazla azaltacağımızı düşünerek

yerlerden bir tanesi. Kovalarda ağız bıçakları, yan

kendimizi

Dinç,

bıçakları, arka lamalar aşınmanın en çok yaşandı-

açıklamasında şunları söyledi: “Hardox 400,

ğı yerler olarak öne çıkıyor. Yine maden tesisleri

Hardox 450, Hardox 500, Hardox 550 ve Hardox

için de, şutlarımızı sergilemek istedik. Şutlarda da,

600 gibi farklı işlere uygun ürünlerimiz bulu-

özellikle malzeme akarken yaşanan aşınmaya kar-

nuyor. Kısa süre önce yüksek sıcaklarda aşınma

şı özel bir cep tasarımı uygulandı” diye ifade etti.

geliştirmeyi

sürdürüyoruz.

sorununa karşı Hardox HiTemp’i piyasaya sürMaden Sektörü İçin Seminer

dük. Duroxite krom karbur kaplı plakalarımız
ise geçen yıllarda pazara sunuldu. Duroxite, çok

Maden Türkiye 2018 Fuarı’nda ilk kez bir semi-

ince tanecikli malzemelerin sürtünme aşınması

ner de düzenlediklerini belirten Dinç, “Bu semi-

oluşturduğu yerlerde aşınmanın önlenmesi için

nerde maden sektöründeki aşınma sorunlarına

ürettiğimiz sert kaynak kaplı plakamız. Duroxite

ne gibi çözümler ürettiğimizi anlattık. İlk kez

100 ve 200 olarak piyasaya sürmüş bulunuyoruz.

bu yıl böyle bir seminer yapma gereği hissettik.

Maden sektörü Türkiye’de ve dünyada, oldukça

Sektörde Hardox çeliğini hakkında yeterli bilgi-

aktif şekilde faaliyetlerini sürdürmeye devam
ediyor. SSAB, Hardox markası ile bu sektöre en
uygun çözümleri sunuyor. Bu kapsamda, Maden
Türkiye 2018 Fuarı’na Hardox Wearparts olarak
katılım gösterdik. Hem mevcut müşterilerimize

Hardox Wearparts
Türkiye, Orta Doğu, Kuzey
Afrika, Hindistan ve Kuzey
Avrupa Bölgesi Başkanı
Dinçer Dinç

si olmayan birçok müşteri var. Herkesin Hardox
çeliğinin farklarını öğrenmelerini ve Hardox çeliğine nasıl ulaşılabileceğini göstermek istedik.
Seminere etkili bir katılım gerçekleşti” diyerek
sözlerini tamamladı.
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BRISA PROFESYONEL ÇÖZÜMLERINI
FILOLARLA PAYLAŞTI
Brisa, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara,
Mersin, İzmir, Artvin ve Trabzon’da
filo buluşmaları gerçekleştirdi.
400’e yakın filonun katıldığı
buluşmalarda Brisa yöneticileri
lastik sektöründeki gelişmeleri,
yenilikleri ve Profleet’in sunduğu
çözümleri filo yöneticileri ve
çalışanlarına aktardı.

BRİSA lastik sektörü lideri Brisa, “sa-

reçleri de dahil olmak üzere lastiklerin

hakkında filo yöneticileri ve çalışanlarını

hadabiriz” vizyonuyla düzenlediği filo

ömrü boyunca doğru yönetimi sayesin-

bilgilendirerek, Profleet lastik tasarruf

buluşmalarını Türkiye genelinde Şan-

de elde ettikleri performans ve verimlilik

modelinin filolara sağladığı kolaylıkları

lıurfa, İstanbul, Ankara, Mersin, İzmir,

hem ekonomik hem de çevresel bir de-

da aktardı.

Artvin ve Trabzon’da yaklaşık 400’e

ğere dönüştü. Brisa olarak bu değerler

yakın filonun katılımıyla gerçekleştirdi.

odağında paydaşlarımızla birçok farklı

Filo yönetiminde performans ve verim-

platformda buluşuyor, onlara hizmet ve

Çözümleri Sunuluyor

liliği önemli ölçüde artıran Profleet çö-

inovasyonlarımızı anlatıyoruz. “Sahada-

Brisa tarafından filo yönetim çözümle-

zümlerinin aktarıldığı toplantıda, lastik

biriz” vizyonumuzun bir parçası olan bu

rini tek çatı altında birleştirmek ama-

sektöründe yaşanan gelişme ve yenilik-

buluşmalarla aynı zamanda onları dinli-

cıyla geliştirilen “Profleet filo yönetim

ler de konuşuldu.

yor, ihtiyaçlarını belirliyor ve bu doğrul-

çözümleri” kapsamında, filo müşterile-

tuda çözümler üretiyoruz. Önümüzdeki

rinin operasyonel maliyetlerinde mak-

Ürün gamı ve inovasyonlarıyla Brisa’nın

dönemde bu tür etkinlikleri artırarak

simum tasarruf sağlanmasına yönelik

filolara birçok çözüm ve hizmet sundu-

paydaşlarımızla daha fazla bir araya ge-

sürdürülebilir çözümler sunuluyor. Söz

ğuna değinen Brisa Pazarlama Direk-

leceğiz” açıklamasında bulundu.

konusu çözümlerle filoların sosyal, eko-

Profleet İle Filo Yönetim

nomik ve çevresel katma değerinin yük-

törü Evren Güzel, “Profleet çatısı altında, uzun yıllardır müşterilerimizin

Brisa yöneticileri, düzenlenen buluş-

filo operasyonlarına önemli bir değer

mada sektördeki teknolojik yeniliklerle

kattık. Kaplama ve geri dönüşüm sü-

üretilen yeni kamyon ve otobüs lastikleri

seltilmesi hedefleniyor.
2016 yılında Lassa’nın 42’inci yılını kutlayan Brisa, Bridgestone, Lassa, Dayton,

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel

Kinesis, Firestone lastik markaları, Bandag kaplama markası, ana markaları ile
beraber Lastiğim, Lastik Vs ve Speedy
satış noktaları, OtoPratik ve Propratik
hizmet noktaları, Lastik.com.tr internet
satış sitesi, Mobilfix ticari araç filolarına yerinde bakım sağlayan mobil bakım
servisi, Probox ve Bridgestone Box mobil
satış ve hizmet noktası ve Lastik Oteli
lastik saklama hizmetiyle Türkiye’ye bu
alanda geniş hizmetler veriyor.

TİCARİ ARAÇ
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Arazi araçlarının köklü
uzmanı Jeep, pikap modeli
Jeep Gladiator’ü Los Angeles
Otomobil Fuarı’nda tanıttı.
Amerika’da 2019 yılının ikinci
çeyreğinde yollarla buluşacak
olan Jeep Gladiator’ün, EMEA
Bölgesindeki satışına ise 2020
yılından itibaren başlanacak.

PICK UP DÜNYASINA
JEEP GLADIATOR GELIYOR
kez

darki en kabiliyetli pikap yapan daya-

Amerika’da gerçekleştirilen Los Ange-

nıklılığı, çok yönlülüğü ve işlevselliği bir

les Otomobil Fuarı’nda sergiledi. Jeep

araya getiriyor” yorumunda bulunuyor.

JEEP,

yepyeni

Gladiator’ü

ilk

Markası Kuzey Amerika Başkanı Tim
Kuniskis yeni model ile ilgili olarak,

Geleneksel Jeep tasarımına sadık, mar-

“Tartışmasız gerçek bir pikap olan ve

kanın güçlü SUV modeli Wrangler’e ben-

ken, 725 kg taşıma kapasitesi, 3,5 tona

Jeep olduğu anında fark edilen yepyeni

zeyen Gladiator’de Jeep tasarımcılarının,

kadar da çekme kapasitesi vaat ediliyor.

Gladiator, her türlü yol macerası için en

markanın imzası niteliğindeki efsanevi

üst düzey araç. Dünyanın her yerindeki

yedili ızgarayı, daha aerodinamik olması

Geleneksel yatay konumlu dik konsol

Jeep müşterilerimizden ve pikap sevda-

için geriye doğru kaydırdığı ve daha ge-

mimarisi sportif ve modern tasarım de-

lılarından, bu eşsiz araca büyük bir talep

niş kullandığı görülüyor. LED farlar ve

taylarıyla tamamlanıyor. Dördüncü nesil

var. Sağlam ve güvenilir Jeep pikapla-

stop grubu ile oldukça modern bir görü-

Uconnect’e ait dokunmatik ekran, kok-

rının zengin ve gurur verici mirasından

nüme sahip olan Gladiator’de, çok yönlü

piti domine ediyor; hızlı açılış, hassas

doğan Gladiator, kendisini bugüne ka-

kullanıma izin veren yük alanı sunulur-

dokunmatik ekran ve yüksek çözünürlüklü görüntü gibi özelliklerle kullanıcı dostu bir ara yüz sunan Uconnect’in
7,0 inç veya 8,4 inçlik versiyonları Apple
CarPlay ve Android Auto desteği ile üstün
akıllı telefon entegrasyonu sunuyor.
Gladiator’de, 3,6 litrelik 285 HP güce sahip V6 Pentastar benzinli motor seçeneğinde 6 ileri manuel ya da 8 ileri otomatik
şanzımana yer verilirken, 260 HP gücündeki 3,0 litrelik EcoDiesel V6 dizel motor
seçeneğinde 8 ileri otomatik şanzıman
kullanılmış. Command-Trac ve RockTrack 4x4 sistemleri, üçüncü nesil Dana
44 akslar, Tru-Lock elektrikli ön ve arka
kilitleri, Trac-Loc sınırlı kaydırmalı diferansiyel kilidi ile dikkat çeken Gladiator,
76 cm derinliğe kadar su geçişi sunuyor.
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EKER FILOSUNUN LASTIK
YÖNETIMINI MICHELIN YÜRÜTECEK
YENI iş birliği kapsamında Eker Süt
Ürünlerinin yaklaşık 450 araçlık soğuk
zincir filosu, Michelin’in geniş hizmet
ağından

faydalanacak.

Böylece

Eker,

Michelin’in soğuk zincir araçları için

Michelin’in Eker Süt Ürünleri ile
gerçekleştirdiği işbirliğiyle şirketin
362 araçlık filosunun lastik
yönetimini Michelin yürütecek.

Can: “Michelin Solutions ile
verimimizi artıracağız”
Eker Süt Ürünleri Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hamit Can
ise törende, “Tüketicilerimizin her za-

özel olarak tasarladığı kilometre lastik

man tercih ettiği ve güven duyduğu Eker

yönetim modeliyle filolarının elverişlili-

Süt Ürünleri olarak, uluslararası stan-

ğini optimize ederken, lastik yönetimini

dart ve hijyenik koşullarda ürettiğimiz

kolaylaştıracak, bakım ve tam güvenlikle

Akçagöz “Eker Süt Ürünleri’nin lastik

ürünleri müşterilerimize ve bayilerimize

de operasyonel maliyetlerini de düşür-

yönetimini kolaylaştırmak adına bu iş

zamanında ve kaliteli bir şeklide ulaş-

müş olacak.

birliğini hayata geçirmekten büyük mut-

tırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin

luluk duyuyoruz. Bu birliktelik Eker’in

taleplerini karşılamak için endüstriyel

Eker Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen

soğuk zincir araçları için özel olarak ge-

ve teknolojik gelişmeleri yakından takip

imza törenine; Eker Süt Ürünleri Ope-

liştirdiğimiz modelimizle büyük farklar

ediyor, bünyemizde sürekli geliştirme,

rasyondan Sorumlu Genel Müdür Yar-

yaratacak ve maliyetleri optimize ede-

iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyo-

dımcısı Hamit Can, Lojistik Müdürü Sel-

cek. Michelin Solutions ile Avrupa’da

ruz. Kalitemizden asla ödün vermeden

çuk Tekin, Michelin’den Michelin Binek

80 yıldır toplam 20 ülkede devam eden

ürünlerimizi müşterilerimizle buluştu-

ve Ticari Ürün Grupları Satış Direktörü

hizmetlerimiz, ülkemizde de firmala-

rurken maliyetlerimizi optimize etmek,

Sertan Akçagöz, Michelin Solutions Ülke

ra avantajlar sağlamaya devam ediyor.

verimli çalışıyor olmak da bizim için çok

Müdürü Ali Yalçın ve Michelin Bursa

Bugün de sektörünün en büyük şirket-

büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Mic-

Müşteri Yöneticisi Efe Kıray katıldı.

lerinden Eker Süt Ürünleri ile Michelin

helin Solutions iş birliğimizin hizmet

Solutions olarak başlattığımız yeni hiz-

kalitemizi artırırken maliyetlerimize de

Törende konuşan Michelin Binek ve Ti-

met, eminim ki iki taraf için de fayda

fayda sağlayacağına inanıyorum.” şek-

cari Ürün Grupları Satış Direktörü Sertan

getirecek.”

linde konuştu.
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