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4 İÇİNDEKİLE R

 12 SAF Holland CEO’su Alexander Geis Oldu

 SAF-HOLLAND’ın yeni CEO’su Türk treyler üreticilerinin de yakında tanıdığı Alexander Geis oldu.

 14	 ZF,	WABCO’yu	Satın	Almak	Üzere	Anlaşma	İmzaladı

 Endüstriyel teknolojiler mobilite sistemleri tedarikçisi ZF Friedrichshafen AG, piyasanın en büyük 

 oyuncularından Wabco’yu hisse başına 136.50 dolar karşılığı satın aldığını duyurdu. 

16 Tırsan’dan Avrupa’da Stratejik Satın Alma

18	 Thermo	King	T	Serisi	Yenilendi
 Yeni Thermo King T Serisi, yüksek performans için geliştirilirken, kabin içinden kontrol sistemiyle kolay  

 kullanım avantajı da sağlıyor ve daha düşük egzoz emisyonu ile daha düşük karbon salınımıyla dikkat çekiyor.

20	 Iveco	Antalya’da	Yeni	Tesisini	Törenle	Açtı
 Iveco, 27 Nisan’da açılışını gerçekleştirdiği Antalya yetkili servisi Samko’nun yeni tesisi ile Antalya ve  

 bölgesindeki varlığını güçlendirdi. 

22 Tırsan’dan Çiçek Taşımacılığına Özel Treyler

24 Hidrojen-Elektrikli	Hibrid	Nikola	Çekiciler	ABD’de	Tanıtıldı

 Elektronik komponentleri ve aktarma organlarını üreten ve araçları tasarlayıp hayata geçiren Amerikan  

 firması, Nikola World etkinliğinde Nikola Two ve Nikola Tre modellerini sergiledi.  

26 SSAB	Bauma’da	Yeni	Ürün	ve	Hizmetlerini	Sergiledi

 SSAB bu yılki Bauma Fuarı’nda yeni ürünleriyle birlikte müşterilerine daha fazla verim sağlamayı vaat  

 eden çeşitli mobil uygulamalarını da tanıttı.  

28 Üç	Soğutucu	Modüllü	Celsineo	Tanıtıldı

 Alman treyler devi Krone ve yine Alman endüstri devi Liebherr, soğutucu ünite üretimi konusunda ortak  

 bir çalışma yaparak sektöre yeni bir ürün ile girdiklerini açıkladılar.  

30 DAF İnşaatta Araçlarına ve Üstyapıya Özel Yaklaşımına Güveniyor

32 Ford Elektrikli Geleceğe Sıkı Hazırlanıyor

34 Renault Master ve Traffic Yenilendi

36 Yeni Mercedes-Benz Sprinter Türkiye’de

38 Segmentinin İddialısı VW Crafter Okul ve Servis Modelleri Tanıtıldı

40 PSA Grubunun Hafif Ticari Üçlüsü Türkiye’de

43 Otokar Servis Yetkilileriyle İstanbul’da Buluştu

45 Ford Trucks Suudi Arabistan’da En Büyük Teslimatını Yaptı

46 Küçük Hafif Ticaride Yeni Oyuncu: Toyota Proace City

47 Tırsan’a Patent ve İhracat Performansında İki Önemli Ödül

48 Michelin Yeni Ağır Ticari Lastiklerini Tanıttı
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Adına	İmtiyaz	Sahibi	

İlker ALTUN

Yayın	Yönetmeni	(Sorumlu)

Akın ÖCAL

Haber	Merkezi

Altınay BEKAR

Ali İrfan ALCAN

Gülbin BEKTAŞ

İ. Sergen ALTUN

Multimedya	Destek

Sinan GÖRAL 

Grafik	Uygulama

Ertan ALTUN

Reklam	ve	Halkla	İlişkiler

Selma ALTUN

Yayın	Türü

Yerel Süreli Yayın

Yayına	Hazırlayan

Aylık Kasa Dergisi Fiyatı: 5 TL

Yayın	Adresi

Biracılar Sok. No:10 

34387 Mecidiyeköy-İSTANBUL

Tel: +90 212 217 49 95

Faks: +90 212 211 62 77

www.kasadergisi.com

info@kasadergisi.com

ISSN: 1306-7338

Baskı

Kalmak Ofset 

Yüzyıl Mah. Massit Matbaa ve 

Ambalajcılar Sanayi Sitesi

5. Cad. No:7 Bağcılar/İS TAN BUL

Tel: +90.212 629 46 95

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

KÜNYE
12

14



5YAZI   İŞLERİ’ND EN

ABD’DE alternatif yakıtlı araçlar üzerinde faaliyet gösteren Nikola Motor isimli 

şirket, geçtiğimiz ay hidrojen ve elektrikli sürüş hatlarına sahip çekicilerini dev bir 

organizasyonla tanıttı. Dergimizde detaylarına yer verdiğimiz bu gelişme, bugün için 

olmasa da otomotiv ve taşımacılık endüstrisini kökünden değiştirebilecek süreçlerden 

birinin önemli bir adımı olabilir. 

Başta İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreciyle sıkıntılı bir süreç geçiren 

Avrupa’da da 2019 yılı farklı alanlarda daralmalarla başladı. Büyüme tahminlerinin 

geriye çekildiği AB’de otomotiv pazarındaki düşüş artarken bu rüzgarın ticari araçları da 

etkilediği görülüyor. Acaba bu durum hızlı bir şekilde düzelecek mi?

Bütün bunlar olurken ülkemiz ekonomik olarak sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Yıllardır 

ülkemizin güneyinde; önce Irak ardından Suriye’de başlayan iç savaşların bitmediği 

gibi kronik hale gelmesinden kaynaklanan sosyal ve ekonomik sorunlar yaşadıklarımızı 

derinleştiren önemli etkenlerden. Son birkaç yıldır seçimlerle yorulan toplum ve 

ekonomimiz; döviz kurlarındaki dalgalanma ve bunun sonucunda her kesimi etkileyen 

yüksek maliyetlerin yarattığı sıkıntılar artık her alanda rakamlara yansıyor. 

Her alanda artan maliyetlerle sanayi üretiminin ve tüketimin düşmesi, uluslar arası 

ticaret savaşlarından yara almamız ve artan işsizlik oranları ortak sıkıntılar olarak 

herkesi etkiliyor. Bunların üzerinde kısaca bahsettiğim Avrupa’daki daralmayı da 

koyduğumuz zaman zor günlerin hemen geçmeyeceğini söylemek şaşırtıcı olmaz. 

Bugüne kadar Türkiye’nin kendi iç dinamiklerinin olumlu etkisi ve ülkemiz iş insanlarının 

pratiklik ve esnekliğiyle çoğu kez sert dalgaları aştık. Biliyorum ve inanıyorum ki içinde 

bulunduğumuz zorlu süreç içinde de vizyonu ve enerjisi olan şirketlerimiz çarkların 

dönmesi için ellerinden geleni yapacaklardır hava sakinleştiğinde daha rahat nefes 

alacağımız günler gelecektir. 
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PETROLEUM İstanbul 2019 Fuarı’nda katılım gösteren OKT Tra-

iler, dünyada sayılı ve Türkiye’de ilk olan Shining Star ürününü 

sergiledi.

Petroleum İstanbul 2019 Fuarı’nda treyler sektörünün tek ka-

tılımcısı olarak yer alan OKT Trailer, Dünyanın en büyük petrol 

üreticilerinden ARAMCO firmasının duyurduğu ADR sertifikalı ve 

SASO standartlarına uygun tanker yenileme programı kapsamın-

da günümüze kadar onay almış dünyada sayılı ve Türkiye’de ilk 

olan Shining Star ürünü ile yurt içi ve yurt dışından gelen birçok 

ziyaretçinin ilgisini çekti. Araç ve üst yapı muayene merkezi ola-

rak karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı yapan ADR’li araç-

ların teknik muayenesi konusunda Türkiye’de yetkilendirilen ilk 

5 firmadan biri olan OKT Trailer, Uçak İkmal Tankeri, Akaryakıt 

Tankeri, Kimyasal Tanker, LPG Tanker, Bitüm Tanker gibi farklı 

ürünleri üretiyor.

OKT, 2018 yılında düzenlediği lansman ürünü Shining Star, Konik 

Tanker Semi Treyler ve Araç Üstü Silindirik Tanker olmak üzere 

toplam 3 aracını yan yana 2 stantta sergiledi. Bu yıl ilk kez grup 

şirketi olan OKT Servis standı ile yan yana çift stantta yer alan OKT 

Trailer; servis alanında sertifikalı uzman kadrosu ve mü-

hendislik tecrübesi ile bütün markalara tamirat ve tadilat 

işlemlerinin yasal mevzuatlara uygun yapılmasında hizmet 

verdiğini de gösterdi. 

KORDSA    VE    CONTINENTAL’DEN
LASTIK    TEKNOLOJISINDE    IŞBIRLIĞI

 OKT    PETROLEUM    2019    FUARI’NDA
SHINING    STAR’I    SERGILEDI

KORDSA ve Continental, AR-GE güçle-

rini birleştirdi ve kauçuk esaslı bileşik-

lerle tekstil güçlendirme malzemelerini 

yapıştırmak için sektörde kullanılan 

yaklaşık 1 asırlık formülün yerine ge-

çebilecek yeni bir yapıştırıcı standardı 

geliştirdi. 17 Nisan’da yapılan lansman 

toplantısında, taraflar ortak geliştir-

dikleri yeni teknoloji CoKoon ile ilgili 

yaptıkları çalışmaları ve endüstrinin 

yeni standardı olması hedeflenen bu 

yeniliğin detaylarını paylaştılar. 

Tekstil güçlendirme malzemelerinin 

yapıştırılmasında kullanılan yeni tek-

noloji, lastiğin güvenlik ve performan-

sından ödün vermeden, 1 asra yakındır 

sektör standardı olan formülde yer alan 

resorsinol ve formaldehite alternatif. 

Continental, 2019 yılı içerisinde, bu 

teknolojiyi kullanarak ilk seri üretimi 

gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Sahip oldukları açık inovasyon anlayışıy-

la, pazarın ekonomik, kolay ulaşılabilir, 

sürdürülebilir teknoloji ihtiyacına cevap 

verebilmekten gurur duyduklarını belirten 

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan şunları dile ge-

tirdi: “Sektöre çevre dostu ve sürdürülebi-

lir alternatif bir çözüm sunmak için Kordsa 

olarak biz 9 yıldır çalışmalarımızı sürdü-

rüyorduk. Ar-Ge ekiplerimiz bu teknolojiyi 

geliştirmek için 9 yılda, 11 bin 240 test yap-

tılar ve gecelerini gündüzlerine katarak 15 

bin 800 iş saati harcadılar. Continental’in 

de aynı doğrultudaki vizyonu sayesinde 

güçlerimizi birleştirdik. Yeni teknolojimiz 

CoKoon üretimde ek maliyet gerektirmi-

yor. Mevcut ekipman kullanılarak tekstil 

ve kauçuğu yapıştırmak mümkün. Conti-

nental ile hiçbir lisans ücreti talep etme-

den lisans havuzuna dahil olmak isteyen 

herkese CoKoon teknolojisini kullanmasını 

sağlıyoruz. Sadece bir ay içinde, TireTech 

2019 fuarında sektörde yer alan firmalarla 

buluşturduğumuz CoKoon teknolojisini 

kullanmak için 20 firma numune talebi 

ile başvuruda bulundu. Bunun sektö-

rün yeni yapıştırma standardı olmasını 

hedefliyoruz. Bunu desteklemek için de 

sadece üründe değil, iş modelinde de 

bir yenilik sunuyoruz.”
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SCHMITZ    CARGOBULL    TREDER    ÜYESI    OLDU
SCHMITZ Cargobull TREDER ailesi-

ne son olarak katılan treyler üreticisi 

oldu. Adapazarı’nda 2017 yılında üre-

time başlayan Schmitz Cargobull, 8 bin 

800 metrekaresi kapalı toplamda 25 bin 

metrekare üzerine kurulu tesiste üretime 

devam ediyor. Fabrika 3 bin 300 metre-

kare ve 5 bin 500 metrekare birbirinden 

bağımsız iki ayrı binadan oluşuyor. 5 bin 

500 metrekarelik bina sadece üretim için 

ayrılırken diğer binada treyler servisi-

ni de kapsayan satış sonrası hizmetler 

ve yedek parça hizmetleri sağlanıyor. 

Adapazarı’nda tenteli treyler ve frigori-

fik treyler üretimi yapan Schmitz Car-

gobull, Avrupa’nın önde gelen üreticileri 

arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TRE-

DER Başkanı Yalçın Şentürk, “TREDER’in 

kapısı; belirli kalite ve standartları 

benimsemiş bütün üreticilere açık. 

Üye tabanının genişlemesi için gayret 

sarf etmeye devam ediyoruz. Umarım 

aramıza yeni üyeler katılmaya devam 

eder. Hep birlikte sektörü ileriye taşı-

yacak işlere imza atmaya devam ede-

riz” dedi. 

Schmitz Cargobull  Fabrika Müdürü 

Turan Yakın, üyelikle ilgili şunları 

söyledi: “Sektörde bizim gibi üretici 

firmalara daha yakın olmak, sektör 

ile ilgili  sorun ve yenilikleri, sektör 

içindeki firmalar ile beraberce pay-

laşmak adına üye olduk. Ülkemiz 

içerisinde sektörün gelişmesine her 

türlü katkı sağlayabilecek çalışma-

ların içinde olmayı, sektör hedef ve 

gelişmesinde söz sahibi olmayı he-

defliyoruz. Beklentilerimiz yüksek.  

İlk genel kurulda diğer üreticilerin 

göstermiş olduğu sıcak karşılamadan 

çok memnun olduk.”

YERLI    VE    ELEKTRIKLI    TRAGGER    VITRINE    ÇIKTI
YERLI ve milli mobilite platformu 

CDMMobil tarafından hazırlanan TRAG-

GER marka hizmet araçları, 14. Uluslara-

rası Savunma Sanayii Fuarı İDEF 2019’da 

sergilendi. TRAGGER ürün ailesinde, 

üretimi süren Pro Serisi araçların yanı 

sıra artık lojistik ve transfer amaçlı TT 

ve T-Car adlı yeni seriler de üretilecek.

Otomotiv alanında 25 yılı aşkın mühen-

dislik ve tasarım deneyim ve uzmanlığı ile 

üretilen TRAGGER marka ailesi, yeni ne-

sil ürünleri ile farklı alanlardaki ihtiyaç-

lara çözüm üretiyor. Çelik ve metal yapılı 

rakiplerinin aksine alüminyum şasi kul-

lanılan yeni nesil TRAGGER marka ailesi 

üyesi T Car, özellikle malzeme seçimiyle 

dikkat çekiyor. Bu özellik, ailedeki diğer 

araçlara da zaman içinde uygulanacak. 

TRAGGER’in ilk modellerinden olan QD ve 

LC Serisi, yüklü halde yüzde 17’lik eğimi 

tırmanma yeteneği ve 2,8 metrelik dön-

me çapıyla dikkat çekiyor. Özellikle hava 

limanları, fabrikalar, kapalı alanlar, kam-

püsler, limanlarda yük taşıma, bakım hiz-

metleri veya belirli bir fonksiyonun yapıl-

ması gibi noktalarda segmentinin en ideal 

araçları sunulan araçlar hızlı ve yavaş ol-

mak üzere iki farklı hız moduna sahip. 

TRAGGER modellerinin batarya paketleri 

de hızlı değişim için Quick-Drop özelliği-

ne sahipken, yeni eklenen TT (Tow Trac-

tor) Serisi; fabrika, depo, liman ve hava 

limanı gibi tesislerin içerisinde çekici gö-

revi yapmak üzere üretildi. 1905 mm’lik 

toplam uzunluğuyla sadece 1.6 metrelik 

dönme çapına sahip TT Serisi, 4-6-8 ton 

olarak talebe göre üç farklı çekme kapa-

sitesine sahip. Bir diğer yeni ürün olan 

T-Car ise turistik tesisler, oteller, tatil 

köyleri, kampüsler, şehir hastaneleri, 

hava limanları, fabrikalar, kapalı alanlar, 

limanlarda personel ve yük taşıma özelli-

ğine sahip. Bunlara ilave olarak T-Car’ın 

güvenlik, shuttle, sedye, çöp aracı gibi 

özel amaçlı üstyapılar ile kullanmanın da 

mümkün olduğu kaydedildi.
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AĞIR ticari araç satışları 2019 yılına 

düşüşle başladı. Ocak-Mart dönemin-

de toplam pazarda bin 381 adet kamyon 

ve çekici satışı gerçekleşti. 2018 yılının 

aynı döneminde gerçekleşen 3 bin 821 

adetlik satışa göre pazar 2019 yılının 

ilk çeyreğinde yüzde 63 daraldı. Yılın ilk 

çeyreğinde 481 adet çekici, 922 kamyon 

satışı gerçekleşti.

Hafif ticari araç pazarı ise Ocak-Mart 

2019 döneminde 5 bin 817 adet olarak 

gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine 

göre yüzde 51 daraldı. Geçen yılın aynı 

döneminde hafif ticari araç pazarı 11 bin 

764 adet olarak gerçekleşmişti. 

Eksin: “Yılın ikinci yarısında 

toparlanma bekliyoruz”

Derneğin eski başkanı Bahadır 

Özbayır’ın ayrılmasından sonra TAİD 

Genel Başkanı olarak seçilen İlhami Ek-

sin, ağır ticari araç pazarında 2019 yı-

lının ilk 3 ayını değerlendirirken “2019 

yılının ilk 3 ayında ortaya çıkan rakamlar 

olumsuz gibi görünse de pazarın topar-

lanacağına inanıyoruz. Gerek döviz kur-

larındaki dalgalanmalar gerekse de yerel 

seçimler taleplerin ötelenmesine neden 

oldu. Şimdi artık yakın bir zamanda se-

çim olmayacak ve ekonomik gelişimler 

için adımlar atılacak. Bunun da etkisiyle 

2019 yılının ikinci yarısından itibaren, 

olağanüstü gelişmeler yaşanmadığı sü-

rece pazarın kademeli olarak artacağına 

inanıyoruz.  Ağır ticari araç pazarında 

daha önce de böyle durgun dönemler 

yaşandı. Bu tür düşüşlerin ardından ağır 

ticari araç pazarı çabuk toparlanıp bek-

lenenin de üzerine çıkabiliyor. Ekono-

mideki belirsizliklerin kalkması halinde, 

2020 yılında da böyle bir yükseliş yaşa-

nabilir” dedi.

TAİD bünyesinde; Scania, Ford-Otosan, 

Iveco, Karsan, Mercedes-Benz, MAN, 

Renault Trucks, Volvo ve Temsa gibi ağır 

ticari araç markalarının yanı sıra Tırsan, 

Koluman, Krone, Schmitz, Otokar gibi 

treyler, üst yapı ve yan sanayi markaları 

da yer almaktadır.

RENAULT    TRUCKS    TÜRKIYE’DE    YENI    ATAMA

TAID’IN    YENI    BAŞKANI    EKSIN’DEN    2019’UN    ILK    DEĞERLENDIRMESI: 
“AĞIR    TICARI    ARAÇ    PAZARI    ILK    ÇEYREKTE    DARALDI”

RENAULT Trucks Türkiye’de Bayi Ağı Ge-

liştirme ve Satış Sonrası Hizmetler Direk-

törü olarak atanan Özgür Fırat, Türkiye, 

Kazakistan ve Orta Asya Cumhuriyetle-

ri’ndeki operasyonlardan sorumlu olacak. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeolo-

ji Mühendisliği’nden mezun olan Özgür 

Fırat, Kadir Has Üniversitesi’nde İşlet-

me Yüksek Lisansı’nı tamamladı. Fırat, 

2006 yılında otomotiv sektöründe baş-

ladığı kariyerine, 2011 yılında Renault 

Trucks ailesine katılarak devam etti.  

Satış Sonrası Hizmetler Departmanı’nda 

göreve başlamasının ardından 2013 yı-

lında Yedek Parça Müdürü olarak atandı. 

Özgür Fırat, 2016 yılı itibariyle Türkiye, Ka-

zakistan ve Orta Asya Cumhuriyetleri’ni 

kapsayan bölgede Bayi Ağı Geliştirme 

Direktörü olarak iş hayatına devam etti. 

Gerçekleştirdiği başarılı projelerin ar-

dından Fırat, yine aynı bölgeler için Bayi 

Ağı Geliştirme ve Satış Sonrası Hizmetler 

Direktörü görevi ile Renault Trucks bün-

yesindeki çalışmalarını sürdürecek.

TAİD Genel Başkanı İlhami Eksin

Renault Trucks Türkiye Bayi Ağı Geliştirme ve 
Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Özgür Fırat



TRUCKS

Tavsiye edilen müşteri indirim oranları değişkenlik gösterebilir. Kampanya 31 Aralık 2019'a kadar geçerlidir. 
Kullanım koşulları ve detaylar fordtrucks.com.tr’de. 

GÖZ BOYAMIYORUZ!
Boya-kaportada büyük fırsat.

Ford Trucks
Her yükte birlikte

www.fordtrucks.com.tr
444 36 73 / 444 FORD

Tüm Ford Trucks modellerinde geçerli %15’den %30’a 
varan boya-kaporta indirimi başladı. 
Hemen yetkili satıcılarımıza gelin, fırsatı kaçırmayın. 
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SAF    HOLLAND    CEO’SU    ALEXANDER    GEIS    OLDU
SAF-HOLLAND’IN yeni CEO’su Türk 

treyler üreticilerinin de yakında tanıdı-

ğı Alexander Geis oldu. SAF-HOLLAND 

CEO’luğunu 8 yıldır sürdüren ve Detlef 

Borghardt, 26 Şubat tarihi itibariyle gö-

revinden ayrıldı. Yerine EMEA (Avrupa, 

Orta Doğu ve Afrika) bölgesinin ve global 

satınalma başkanlığını yürüten Alexan-

der Geis getirildi. Markanın Türkiye’ye 

yatırım süreçlerinde önemli bir rol üst-

lenen Alexander Geis, 20 yıldan fazla bir 

süredir SAF Holland’da çalışıyor. 

Temmuz 2011’den beri Yönetim Kurulu 

Üyesi olan ve Ocak 2016’dan beri EMEA 

Bölgesi Başkanı olarak görev yapan Geis, 

2009’dan 2016’ya kadar, satış sonrası 

ürün ve hizmetler bölümünün başkanı 

olarak grubun iş hacmini genişlemesinde 

önemli roller üstlendi. Son olarak Ara-

lık 2018’de, önceki görevlerine ek olarak 

global satınalma başkanlığına atanan 

Alexander Geis, ilk olarak Kuzey Amerika 

ticaretini dengelemek ve şirketin başarı-

lı büyümesini desteklemek için uzun 

vadeli 2025 stratejisi geliştirmeye 

odaklanacağı belirtildi.

KOLUMAN’A    FABRIKA    AYARINDA    SERVIS    SERTIFIKASI
KOLUMAN Otomotiv daha önce Ankara 

Gölbaşı tesislerinde yaptıkları ekipman 

yatırımı sonrasında İstanbul Şubesi için-

de yatırımlarına devam ederek, projenin 

gerçekleştiği diğer servislerde olduğu 

gibi, Mercedes-Benz Hoşdere ve Aksaray 

fabrikasında üretimde kullanılan tekno-

lojileri servislerine kazandırdı.

Mercedes-Benz yetkili servislerinde 6 

aylık bir çalışma sonucunda kaporta ve 

boya onarım süreçlerinin hızlanması, 

kalitesinin daha da artması ve ekipman 

optimizasyonu alanlarında çalışma-

lar yürütülüyor ve süreçleri başarı ile 

tamamlayan yetkili servisler “Otobüs 

ve Kamyon Üretici Standardında Hasar 

Onarım Merkezi” unvanını almaya hak 

kazanıyor. Eğitim kapsamında, ekip-

man kontrolleri ile servislerin yerinde 

eğitimi sağlanırken; yetkili servislerde-

ki kaporta teknisyenleri Mercedes-Benz 

Türk Hoşdere Fabrikası ve Pazarlama 

Merkezi eğitim bölümlerinde Fabri-

ka’daki üretim bandındaki teknisyen-

lerler ile aynı eğitimi alarak Mercedes-

Benz Kaporta Teknisyenliği eğitiminden 

geçiyor. Sertifikalı servisler tarafından 

onarımı gerçekleştirilen araçlara ise 

“Üretici Standardında Onarım Sertifi-

kası” veriliyor. İlgili sertifika araçların 

fabrika standartlarında, orijinal parça-

lar ile Mercedes-Benz Türk “Sertifikalı 

Kaporta ve Boya Teknisyenleri” tara-

fından onarıldığını ve fabrika çıkışında 

olduğu gibi tüm güvenlik performans ve 

konfor özelliklerine sahip olduğunu te-

min ediyor. Ayrıca, ilgili yetkili servis-

lerde onarımları gerçekleştirilen araç-

lar Mercedes-Benz Türk’ün 1 yıl yedek 

parça ve işçilik garantisi kapsamına 

dâhil ediliyor.





14 ŞİRKETLE RDE N

Endüstriyel teknolojiler mobilite sistemleri tedarikçisi ZF Friedrichshafen 
AG, piyasanın en büyük oyuncularından Wabco’yu hisse başına 136.50 
dolar karşılığı satın aldığını duyurdu. Satışın ardından yeni firmanın 
değeri 40 milyar Avro’ya ulaşacak.

ZF,    
WABCO’YU    
SATIN    ALMAK 
ÜZERE
ANLAŞMA    
IMZALADI

WABCO, otobüs, kamyon ve treyler gibi 

ağır ticari araçların emniyetini, verim-

liliğini ve dijital hizmet teknolojilerini 

geliştiren, dünya çapında lider bir fren 

kontrol sistemleri, teknoloji ve hizmet 

tedarikçisi. Firmanın zengin ürün ve 

hizmet portföyünde entegre fren sistem-

leri ve denge kontrolü, havalı süspansi-

yon sistemleri ve şanzıman otomasyon 

kontrollerinin yanı sıra aerodinamik, 

telematik ve filo yönetimi çözümleri bu-

lunmakta. 40 ülkede yaklaşık 16 bin çalı-

şanı bulunan WABCO, New York Menkul 

Kıymetler Borsası’na (NYSE) kayıtlı olup, 

2018’de 3,3 milyar Avro gelir elde etti.

ZF CEO’su Wolf-Henning Scheider, 

“ZF’nin, WABCO ile, ticari araç tekno-

lojisi için dünyanın önde gelen entegre 

sistem sağlayıcısı olacağına ve bu sayede 

müşterileri, çalışanları ve sahipleri için 

uzun vadeli değer ve güvenlik yarata-

cağına inanıyoruz” dedi. Sözlerine de-

vam eden Scheider “ZF için, ticari araç 

fren sistemleri konusunda bir uzman ve 

liderin satın alınması, istikrarlı ve bü-

yüyen bir iş segmentinin eklenmesi ve 

mevcut ticari araç bölümümüzün araç 

dinamiği kontrolündeki uzmanlığının 

artırılması anlamına gelmektedir. Bu, 

ZF’nin güvenli ve otomatikleştirilmiş 

dijital çözümlerini kapsamlı bir şekilde 

son kullanıcıya ulaştırabilmesi için te-

mel teşkil edecektir. Ve aynı zamanda 

sahiplerimiz, Zeppelin Vakfı ve Dr. Jür-

gen ve Irmgard Ulderup Vakfı’nın çıkar-

ları doğrultusunda ZF’nin sürdürülebilir 

güçlenmesiyle sonuçlanacaktır” açıkla-

masında bulundu.

WABCO Yönetim Kurulu Başkanı ve 

CEO’su Jacques Esculier konuyla ilgili 

olarak “Sektörün saygın firması ZF ile 

güçlerimizi birleştirmek, geleceğin oto-

nom, verimli ve dijital hizmet teknolo-

jilerine sahip ticari araçlarına yönelik 

talebe göre yatırım yapmak için iyi ko-

numlanmış lider bir küresel teknoloji 

şirketi yaratacak. ZF ile yenilikçi tekno-

lojiler geliştirmek için her iki şirketin de 

mükemmellik, yenilik tutkusu ve ola-

ğanüstü müşteri odaklılığı için ödünsüz 

bir vizyonu paylaşan başarılı bir iş birliği 

geçmişimiz var” dedi.



YENİ DAILY HI-MATIC. MÜKEMMEL SÜRÜŞ KEYFİ.

SINIFINDA TEK 8-İLERİ  
OTOMATİK ŞANZIMAN

En yüksek konfor  
ve güvenlik için

MUKEMMEL YAKIT  
TASARRUFU 

ECO PRO ve GÜÇ seçenekleri ile 

 %10 DAHA DÜŞÜK BAKIM  
VE TAMİR MASRAFLARI

 Düz vitese göre rekor derecede daha  
yüksek dayanıklılık ve güvenirlik

SINIRSIZ SEÇENEKLER

3.5 Ton ve 7.2 Ton, otomatik  
şanzıman seçenekleri 

444 50 04
ALO IVECO

YENİ IVECO UYGULAMASI BURADA!
KULLANIŞLI. KOLAY. ÜCRETSIZ.

DAHA FAZLA BİLGİ  
İÇİN BİZE ULAŞIN

Assistance Non-Stop

Tam Otomatik 160 ve 180 hp 
seçenekleri ile.
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Türkiye pazarının lideri olan Tırsan, son yıllarda büyük başarı sağladığı Avrupa pazarında 
önemli bir satın almaya imza attı. Kassbohrer ile birlikte Tırsan’ın bir diğer markası olan Talson, 
Hollandalı Van Eck Trailers markasını geçtiğimiz günlerde bünyesine kattı. 

TIRSAN’DAN    AVRUPA’DA    STRATEJIK    SATIN    ALMA

1912 yılında kurulan ve yenilikçi, yüksek kali-

teli özel treylerleriyle tanınan Van Eck Group, 1 

Nisan 2019 tarihinden itibaren Van Eck Trailers 

B.V ismiyle yüzde 100 hissesiyle Venlo’da bu-

lunan Talson Trailers B.V idaresine geçti. Bi-

lindiği gibi Talson’u 2003 yılında Türkiye’nin 

en büyük treyler üreticisi Tırsan Treyler bün-

yesine katmıştı.  

Van Eck Trailers B.V’nin üretim satış ve satış 

sonrası faaliyetleri Hollanda Beeds’te devam 

edecek. Talson Trailers ve Van Eck Trailers 

markalarının ikisi de hava kargo treylerleri ve 

çift katlı çözümler ve yürüyen zeminli treyler 

üretiminde Avrupa’nın önde gelen isimlerin-

den sayılıyor. 

Talson’un güçlü bütçe kaynakları, kalitesi ve 

müşteri merkezli yenilikleri ve Van Eck’in geç-

mişten gelen Eckcellence olarak tabir edilen 

mükemmelliğinin; çalışanlara, müşterilere ve 

tedarikçilere olduğu kadar Avrupa’nın sürdü-

rülebilirlik hedeflerine de katkıda bulunacağı 

ifade ediliyor.



Türkiye’nin mühendislerinden,
Türkiye’nin sokaklarına.
Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Arocs 2532 K, damper, asfalt distribütörü, itfaiye, su tankeri ve çöp 
gibi farklı üst yapılarla hem yolda hem de arazi koşullarında hizmetinize hazır.
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Yeni Thermo King T Serisi, yüksek performans için geliştirilirken, kabin 
içinden kontrol sistemiyle kolay kullanım avantajı da sağlıyor ve daha 
düşük egzoz emisyonu ve daha düşük karbon salınımıyla dikkat çekiyor. 

THERMO    KING
T    SERISI    YENILENDI

THERMO King’in kapalı kamyon kasa-

larına uygun T Serisi yenilendi. T-1200R 

modellerinde bulunan ETV valfi saye-

sinde ünite içinde istenilen sıcaklığı sa-

bitleyerek yakıt tasarrufu sağlamasının 

yanında taşınan ürünün kalitesini ko-

rumaya yardımcı oluğu ifade ediliyor. 

Ayrıca TSR ve TSR-3 kumanda panel 

sistemi yakıt tasarrufunu artıran özel-

liklere sahip olduğundan daha düşük 

işletme maliyeti sunuyor. 

Thermo King T-serisi üniteleri, uzun 

ömürlü krank mili yatakları ile X426 

C5 ve X430 C5 kompresörlere sahiptir. 

Daha fazla pompalama kapasitesine sa-

hip yeni kompresörler daha yüksek ha-

cimsel verim imkanı sağlıyor. 

Opsiyon olarak tercih edilebilen Whisper 

gürültü önleyici kit, şehir içi dağıtımda 

ve sessizlik istenen bölgelerde rahat bir 

kullanım sağlıyor. Ayrıca düşük gürültü 

sınıfına giren rakiplerine göre de yüzde 

20 daha sessiz olmasıyla öne çıkıyor.

Yeni T Serisinde grafikli ekran görün-

tüsü kullanım kolaylığı sağlarken, üni-

tenin emniyetli şekilde çalışmasını sağ-

layan alarm sistemleri de bulunuyor. 

Bakım zamanı için hatırlatıcıların bu-

lunduğu ünitenin elektrik ve motor ak-

samına kolaylıkla ulaşılabiliyor. Ünitede 

bulunan TSR ve TSR 3 kumanda pane-

linde bulunan kilitlenebilir tuş takımı, 

dizel/elektrik otomatik geçiş, ayar nok-

tası uyarısı, ünitenin emniyetli şekilde 

çalışmasını sağlayan alarm sistemleri, 

dizel motor ve elektrik stand-by modu, 

saat sayaç ekranı, DAS (veri toplama 

sistemi) ve TracKing (uydu takip siste-

mi) özelliği ile şifreli koruma gibi geliş-

tirilmiş birçok özelliği sayesinde etkin 

şekilde kullanılıyor.  

GÜNEŞIN gücünden yararlanarak 

daha az yakıt tüketimi ve daha düşük 

emisyon sağlayan Thermo King tek-

nolojisi ThermoLite Güneş Panelleri, 

şimdi 24V modelleriyle de satışa su-

nulmaya başlandı. 

ThermoLite güneş panelleri, yakıt tü-

ketimini ve emisyonunu azaltırken 

akü ömrünü arttıracak özellikleriyle 

kullanım maliyetini düşürüyor ve iş-

letme karlılığının artmasında önemli 

bir rol oynuyor. Zorlu hava koşullarına 

ve suya dayanıklı paneller, düşük ışık 

seviyelerinde bile akünün şarj olması-

nı sağlayarak akü sorunlarını ortadan 

kaldırıyor. ThermoLite güneş panelle-

ri geniş kullanım seçenekleriyle farklı 

ihtiyaçlara özüm sunuyor. Soğutucu 

ünitelerde kullanılmak üzere tasarla-

nan 12V 40W ve 110W modelleri, güneş 

panelleriyle kombine edilen ünitenin, 

kargoyu koruyarak daha az enerji ve 

yakıt tüketilmesini sağladığı ifade edi-

liyor. Diğer yandan ürün gamını yeni 

24V modelleri ile genişleten  Thermo 

King, böylece çekici ve arka kapak lift 

uygulamalarında ekstra performans 

elde edilmesine imkan veriyor. Ther-

moLite güneş panellerinin 40W ve 

110W’lık 2 farklı modeli ile yakıt tü-

ketim maliyetlerinin azalması ve CO2 

salınımının düşmesinin yanında akü 

şarj kaybının önüne geçilerek bitmesi 

engellediği, takviye yapma ihtiyacını 

ortadan kaldırdığı ve yol yardım mali-

yetleri azalmasına katkıda bulunduğu 

ifade ediliyor. Uzmanlar, bu avantaj-

larla yakıt, servis ve akü değişim mali-

yetlerinden yüzde 23’e kadar tasarruf 

sağlamış olabileceğini kaydediyorlar. 

THERMO    KING’TEN 
DAHA    GÜÇLÜ    GÜNEŞ    PANELI



www.ssab.com.tr/hardox
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Iveco, 27 Nisan’da açılışını 
gerçekleştirdiği Antalya yetkili 
servisi Samko’nun yeni tesisi ile 
Antalya ve bölgesindeki varlığını 
güçlendirdi.

IVECO     ANTALYA’DA
YENI     TESISINI     TÖRENLE     AÇTI

IVECO’NUN Türkiye’deki en eski yetki-

li servislerinden biri olan Samko Oto-

motiv, ağır vasıta segmentine daha iyi 

hizmet verebilmek için Antalya-Burdur 

karayolu üzerinde yeni bir tesis yatırımı 

gerçekleştirdi. 

Düzenlenen açılış töreninde Samko Yö-

netim Kurulu Üyesi Bilal Oktar şunları 

söyledi; “Biz Iveco’nun güçlü geleceği-

ne inanıyoruz ve bugün yeni tesisimizi 

Iveco’nun en yeni ürünleri tanıtarak aç-

maktan  mutluluk duyuyoruz. 2 bin 200 

metrekaresi açık alana sahip olan tesis 

bin 950 metrekare kapalı alana sahip 

olup, toplamda 4 bin metrekare alana 

oturmaktadır. 27 kişinin çalıştığı tesis, 

850 metrekare servis alanı ile   aynı anda   

15 araca hizmet verebilecek kapasitede.”

Tesisin ön tarafında ayrıca araç teşhi-

rine imkan veren 300 metrekare kapalı 

showroom bulunuyor ve Iveco Antalya 

satış faaliyetleri Şahinler Otomotiv tara-

fından burada yürütülüyor. 

Törende konuşma yapan Iveco Araç Ge-

nel Müdürü Yardımcısı Tansu Giz şunları 

söyledi; “Biz Iveco Türkiye olarak hızlı 

büyüyen bir markayız son 9 yılda pazar 

payımız iki mislinden fazla büyümüştür. 

Bugün Türkiye’de 3,5 ton ve üstü kamyon 

segmentinde yüzde 7,8 pazar payı 3’üncü 

markayız. Iveco’nun yeniden yapılan-

ma çalışmaları çerçevesinde Samko’nun  

gördüğünüz yeni, modern tesisini hiz-

mete sunuyoruz. Amacımız hem ürün 

hem hizmet anlamında tüm gücümüz ile  

müşteriye daha yakın olmak. Ben Sam-

ko ailesine bu modern tesisi inşa ederek 

Iveco’ya olan inançlarını gösterdikleri 

için teşekkür ediyorum. Ayrıca SAMKO ile 

işbirliğine giderek burda tecrübeli ekibi 

ile başarılı bir satış faaliyeti yürüten Ege 

bölgesi bayimiz Şahinler Otomotiv’e de 

teşekkürlerimi sunuyorum.”

Soldan sağa; Nevzat Kaya, Ramazan Uyanık, Selçuk Göçmez, 
Mustafa Bilgiç, Tansu Giz, Ali Şahin ve Bilal Oktar

KARAYEL    NAKLIYAT’A    17    ADET    DAILY    7    TON    KAMYON
ANKARA Büyükşehir Belediyesi’nin ekmek 

dağıtım işini yapan Karayel Nakliyat, 17 

adet Iveco Daily 7 Ton Kamyon alımı ger-

çekleştirerek filosunu genişletti.

Ankara Halk Ekmek tesislerinde gerçekleş-

tirilen teslimat törenine, Karayel Nakliyat 

Yön. Kur. Başkanı Osman Albayrak, Genel 

Koordinatör Berkay Albayrak, Finans Mü-

dürü Yasemin Albayrak; Iveco Türkiye Hafif 

Ve Orta Vasıta Bölge Müdürü Adli Emiroğ-

lu, satışı gerçekleştiren Özgözde Otomotiv 

Satış Müdürü Volkan Güntürkün  ve Şube 

Müdürü Sezgin Işık katıldılar.

Osman Albayrak, uzun yıllardır sektörde 

hizmet verdiklerini ve ürün dağıtımda za-

manla yarıştıkları için, araç parklarını genç 

tutmaya çalıştıklarını ifade etti. Iveco Daily 

7 Ton araçları tercih etmelerinde, yatırım 

maliyetinin yanında, düşük yakıt tüketimi 

ve servis maliyetlerinin de etkili olduğunu 

dile getirerek, Iveco araçların, markalarına 

değer katacağına inandıklarını belirtti.

Iveco Türkiye adına konuşan Adli Emiroğ-

lu ise, Karayel Nakliyat’ a teşekkür ederek; 

kendileri ile uzun soluklu çalışmayı hedef-

lediklerini dile getirdi. Özgözde Otomotiv 

Şube Müdürü Sezgin Işık ise, satış sonra-

sında verecekleri servis hizmeti ile firma 

memnuniyetini daha da üst seviyelere ta-

şıma gayretinde olacaklarını ifade etti.





Tırsan Adapazarı fabrikasında 42 uluslararası 
taşımacı firma ile birlikte yapılan çalışma sonrasında 
müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini değerlendiren 
Tırsan, yeni çiçek taşıyıcı frigo aracını son haline 
getirerek piyasaya sundu.
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TIRSAN müşterileriyle birlikte gelişti-

rilen çok fonksiyonlu frigorifik treyler, 

tüm sektörün hizmetine sunuldu. Ürün-

lerini geliştirirken müşterilerini süreçle-

rinin merkezine koyan Tırsan, yeni çiçek 

taşıyıcı frigo aracını da müşterileriyle 

geliştirdi. 

Tırsan’ın Ar-Ge merkezindeki uzman 

mühendisleri ile birlikte geliştirdiği çi-

çek taşıyıcı aracında soğuk zincir taşı-

macılığındaki ürünü T. SRI F’ye sahip 

olduğu FRC sertifikası (-20 ile +12 de-

rece) ve ilaç taşımacılığına uygun Phar-

ma sertifikasının yanı sıra, çiçek taşıma 

fonksiyonu da eklendi. 

Çiçek taşımacılığına uygun olarak; 2.500 

mm iç genişliğinde ve 45 mm panel ka-

lınlığında üretilen yeni Tırsan çiçek ta-

şıyıcı frigo aracının, kompozit profiller 

ile güçlendirilmiş panelleri yüksek mu-

kavemete sahip. Araç en narin ürünle-

rin taşınmasında tam güvenlik sağlayan 

Code XL yük güvenliği testlerini de ba-

şarıyla geçti. Gerçekleştirilen klinik ça-

lışmada, Tırsan müşterilerinin ilk elden 

deneyimleyerek özellikle dikkat çektik-

leri aracın üst yapısı; alüminyum elok-

sallı genişletilmiş köşebentler, paneller-

deki ekstra kontraplak takviyeler ve tek 

parça alüminyumdan imal edilen tabana 

kaynaklı yan panel boyunca uzanan etek 

sacı ile güçlendirildi.

Aynı Anda İki Farklı 

Ürün Taşıma İmkanı

“Tırsan Çiçek Taşıyıcı”, çok fonksiyon-

lu ürün taşıma özelliğiyle müşterileri-

nin operasyonel süreçlerine katma değer 

sağlıyor. FRC sertifikasına sahip Tırsan 

T.SRI F, sadece çiçek taşımacılığında de-

ğil; meyve ve sebze gibi çabuk bozulabi-

len veya dondurulması gereken ürünle-

rin taşımacılığına da imkan sağlıyor ve 

araç, sahip olduğu Pharma sertifikası ile 

ilaç taşımacılığına da imkan sunuyor. 

Müşterilerin operasyonel işlerinde ve-

rimliğini arttıran T.SRI F aracının, sahip 

olduğu ara bölme opsiyonu, kutu içinde 

çift iklimlendirme yaratarak, aynı anda 

2 farklı türde ürün taşınmasına imkan 

sağlıyor. Bu bölme duvarı kutu içindeki 

10 metrelik hareketli ray sistemiyle farkı 

ürünlerin dağılım hacmine göre fonksi-

yonel olarak ayarlanıyor. 

TIRSAN’DAN
ÇIÇEK   TAŞIMACILIĞINA
ÖZEL   TREYLER
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Operasyonel maliyetlerin düşürülmesi 

için opsiyonlu çift kat yükleme kapasi-

tesi sunan “Tırsan Çiçek Taşıyıcı”, 33 

palet yerine 66 paletlik yükleme imkanı 

veriyor. Panele gömme, dikine 24 adet 

ray ve 22 adet çift kat barından oluşan 

bu sistem, yükseklikler ayarlanarak aynı 

zamanda yük sabitlemek için de kullanı-

labiliyor. 

Frigo araçlarının arka kapı dizaynı ve sağ-

lamlığı, operasyonların devamlılığı için 

büyük önem taşıyor. Bu ihtiyaç doğrultu-

sunda Tırsan, T.SRI F aracının arka baba-

ları ekstra kompozitlerle takviye yaparak 

güçlendirmiş. Arka kapının menteşe ta-

sarımı değiştirilerek, daha kalın ve daha 

geniş alüminyum menteşeler yerleştiril-

miştir. Bu menteşeler güvenlik amacıyla 

gümrük puntolu olarak tasarlanarak her 

iki kapıya da ikişer adet paslanmaz borulu 

kapı kilit sistemi uygulanmış.

Bu özelliklere ek olarak T.SRI F’nin arka 

babaları boydan boya darbe emiciler ile 

donatılmış. Operasyon esnasında oluşa-

bilecek olası bir hasara karşı aracın kapı 

çerçevesinin altına tümüyle darbe emici 

rampa dayama yerleştirilmiş.

Tırsan frigolarının tek parça halde alü-

minyumdan imal edilen damla desenli, 

kaymaz, kolay temizlenebilir ve hijyenik 

tabanı; 7.200 kg forklift yükü dayanım 

özelliğine sahip.

TIRSAN’IN bünyesinde yer alan Tal-

son, uzun dönem iş ortaklığı yaptığı 

Hollandalı Modexpress’e 15 adet Talfix 

donanımlı Talson Tekstil Taşıyıcı TGM 

TAL teslimatı gerçekleştirdi.

Yüksek teknolojiyle donatılmış kutu 

treyler ürün gamıyla Avrupa’nın hava 

kargo taşımacılık segmentinin de pa-

zar lideri olan Talson, çok amaçlı alü-

minyum yan panelleri Talfix ile tekstil 

taşımacılığında devrim yaratan TGM 

TAL modelini sunuyor. 

Batı Avrupa’da tekstil taşımacılığında 

oldukça önemli bir firma Modexpress 

yetkilisi Joep Uijen, şirket olarak uzun 

vadeli ilişkiler kurmaya özen göster-

diklerini vurgulayarak, “Talson ile iş 

birliğimiz uzun yıllardır devam ediyor. 

Ortaklığımızın ilk başladığı yıllarda 

Modexpress olarak Doğu Avrupa odak-

lı taşımacılık hizmeti sunuyorduk. O 

dönemde yol koşulları zorlu olmasına 

rağmen, Talson araçlarımız ile zorlu yol 

koşullarının üstesinden geldik” dedi.

Talson Kilit Müşteriler Satış Müdürü 

Johan Verdonschot teslimat töreninde 

Talson’un kalitesine ve sunduğu ve-

rimliliğe vurgu yaparak, “Talson TGM 

TAL modelinin, multifonksiyonel taşı-

ma imkanı sunan Talfix teknolojisi ile 

tekstil taşımacılığında devrim yarattı. 

Üzerinde 10 binden fazla yük sabitle-

me ve askı çubuğu takılabilecek slot 

bulunan Talfix paneller; yük sabitleme 

sistemi ve çift kat olarak da kullanıl-

maktadır” dedi.

TALSON’DAN     HOLLANDALI 
MODEXPRESS’E     15 TALFIX 

DONANIMLI     TREYLER

• 2.500 mm iç genişlik

• 2.600 mm dış genişlik

• 2.700 mm iç net yükseklik

• 4.020 mm gabari

• 10 mm gömme deve boynu

• 2.693 mm arka kapı yükleme yüksekliği

• 385/65 R22.5 lastik

• 1.100 mm 5.teker yüksekliği

• Çift paslanmaz çelik borulu kapı kilit mekanizması

• 1500*600*450 ebatlarında çelik takım dolabı

• 500 litre alüminyum yakıt tankı

• Havalandırma Brandası

• Ön ve arka havalandırma kapakları

• 10 Yıl Pas Yürümezlik Garantisi

• Code XL Yük Emniyet Sertifikası

• CTP Kaplı Kompozit Panel Teknolojisi

• HACCP Hijyen Sertifikası

• FRC Sınıfı ATP Sertifikası

• 1500*600*450 ebatlarında dokunmatik led ay-

dınlatmalı ve tüp sabitleyici platforma sahip kayar 

raflı çelik yemek dolabı

TIRSAN SRI F’NİN STANDART 
VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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TESLA’NIN    ARDINDAN    NIKOLA    KAMYONLA    GELİYOR

HİDROJEN-ELEKTRİKLİ    HİBRİD
NIKOLA    ÇEKİCİLER    ABD’DE    TANITILDI

BUGÜNE kadar alternatif enerjiden gücünü alan 

farklı kamyon model ve konseptlerinin tanıtılma-

sına rağmen 1,5 milyar ABD Doları yatırımın ya-

pıldığı söylenen Nikola modellerinin bu alandaki 

en ciddi girişim olarak ortaya çıkıyor. Kamyonla-

rın piyasaya sürülmesi, dünyanın dört bir yanın-

daki hükümetlerin ve şehirlerin çevre dostu elekt-

rikli modeller lehine dizel ve benzini yasaklamaya 

hazırlandığı bir zamanda gelmesi ise dikkat çekici. 

Sergilenen araçlardan Nikola Two, Amerikan 

yolları için tasarlanmış 10 tekerlekli bir çeki-

ci olarak dikkat çekerken Nikola Tre ise Avrupa 

pazarlarını hedef alan daha küçük, altı tekerlekli 

bir versiyon olarak tanıtıldı. İki veya dört elekt-

rikli motor tarafından üretilen 1000 beygir gü-

cüne sahip olan her iki kamyonun dünyanın en 

büyük otomobil parçaları üreticisi olan Bosch ile 

geliştirildiği kaydedildi. 

Elektrikli araç üreticisi Nikola, hidrojen-elektrikli hibrit motorlu kamyonlarını ilk kez kamuya gösterdi. 
Elektronik komponentleri ve aktarma organlarını üreten ve araçları tasarlayıp hayata geçiren Amerikan 
firması, Nikola World etkinliğinde Nikola Two ve Nikola Tre modellerini sergiledi.
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Bir dizi otomasyon, bağlantı ve elektrifikas-

yon çözümü kullanan Nikola Two ve Nikola 

Tre modellerinin gelişimi için Bosch ekipleri-

nin 220 bin saatten fazla zaman harcadığı da 

belirtiliyor. 

Araç Geliştirilmesinde 

Bosch İşbirliği

Bosch Kuzey Amerika Ticari Araçlar ve Arazi 

Araçlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Ja-

son Roycht, “Bu, ileri teknolojiyi en üst düzey 

mühendislik mükemmellik seviyesine sahip 

kamyonculuğa tamamen yeni ve benzersiz bir 

yaklaşımla uygulamayı hedefleyen 2,5 yıllık bir 

işbirliği oldu. Birbirimizden çok şey öğrendik ve 

birlikte imkansız görünen herkese göründüğü 

şeyi elde etmek için kendimizi zorladık. Nikola 

Two, bugünün ağır ticari aracının basit bir deği-

şimi değil. Hem sofistike kontrolde hem de ta-

sarımda bir devrim.”

Nikola ve Bosch’un kıyaslama noktası oluştura-

cak menzil için bir yakıt hücresi sistemi üzerin-

de birlikte çalıştığı ayrıca Mirror Cam sistemi, 

Perfectly Keyless ve Servotwin direksiyon siste-

mi gibi Bosh teknolojilerini de kullandığı gelen 

bilgiler arasında yer alıyor. 

Modellerden Biri Avrupa Pazarı İçin 

Geliştiriliyor

Nikola CEO’su Trevor Miltonise ise tanıtımda 

yaptığı konuşmada taşımacılık endüstrindeki 

her şeyi dönüştürmek istediklerini söyleyerek 

vizyonlarını daha temiz daha güvenli ve daha 

sağlıklı bir dünya olarak açıkladı. 

Avrupa pazarı için de konuşan Nikola CEO’su 

Milton, yüke bağlı olarak 800 ve 1200 kilomet-

re menzil sunacak olan Nikola Tre’nin hidrojen 

yakıtıyla Avrupa’nın daha temiz dizelsiz gelece-

ğine katkı yapacaklarını söyledi. 

Hidrojen dağıtımıyla ilgili ilk istasyonunu şir-

ketin merkezinin bulunduğu Phoenix’te açıl-

dığı kaydedildi ve şimdi 15 dakikadan daha 

kısa sürede dolum yapılması ve standartların 

oluşturulması konusunda OEM’lerle çalışıldığı 

kaydedildi.
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SSAB    BAUMA’DA    YENI    ÜRÜN
VE    HIZMETLERINI    SERGILEDI

ÜCRETSIZ olarak App Store ve Goog-

le Play’den indirilebilen uygulamalarla, 

müşterilerin yüksek dayanımlı SSAB çe-

likleri Hardox aşınma plakası ve Strenx 

performans çeliği kullandıkları takdirde 

ne kadar tasarruf edebileceklerini he-

saplamasını sağlıyor.

Son yıllarda geliştirilen ve zenginleşti-

rilen bu popüler uygulamalar WearCalc 

ve WeldCalc’ı da içeriyor. WearCalc, kul-

lanıcıların belirli bir kullanım alanı için 

farklı Hardox sınıflarını karşılaştırma-

sına ve standart kalite çelikten yüksek 

dayanımlı çeliğe geçerse servis ömrü 

ve yük kapasitesinde yaşayacağı artışı 

hesaplamasına yardımcı oluyor. Mobil 

uygulama ayrıca erozyon aşınması, sür-

tünme aşınması ve darbe aşınmasını ön-

görmede de kullanılabiliyor.  

SSAB, sadece yük kapasitesini artırmak-

la kalmayıp çevresel etkisini de azalt-

mak isteyenler için, SSAB EcoUpgraded 

müşterilerine yönelik yeni bir mobil 

uygulamayı da hizmete sunuyor. SSAB 

EcoUpgraded uygulamasıyla müşterile-

re, yüksek dayanımlı çeliğe yükseltilen 

bir ürünün yaşam döngüsü süresince Co2 

emisyonları ve yakıt tüketiminin azaltıl-

masına nasıl katkıda bulunabilecekleri 

gösteriliyor. Müşteriler ayrıca farklı op-

siyonları seçerek operasyon sırasındaki 

tasarrufları ya da kapasite artışlarını gö-

rüntüleyebiliyor.

SSAB’den Yeni Ürün: 

Strenx 1100 Plus

SSAB vinç ve diğer kaldırma ekipman-

larına özel sıcak haddelenmiş yüksek 

dayanımlı Strenx 1100 Plus rulo çeliğin 

lansmanını yaptı. 

Yeni SSAB ürünüyle müşterilerin ve son 

kullanıcıların daha uzağa erişebilen, yük 

kapasitesini artıran ve yakıt tasarrufu 

sağlayan, daha hafif ve daha güçlü ekip-

manlara kavuşacağı ifade ediliyor. 

Strenx® performans çeliklerinin 1100 

MPa aralığında bulunan Strenx 1100 

Plus, kaynak dikişi dayanımında, kal-

dırma sektörü açısından ideal bir ge-

lişimi beraberinde getirdiği kaydedili-

yor. Geleneksel olarak, kaynak dikişleri 

S2200 ve S900 gibi en yüksek yapı çeliği 

kalitelerinde bile zayıf halkayı oluştu-

rabilecekken Strenx 1100 Plus ile bu tür 

kaynak güçsüzlükleri neredeyse tümüyle 

giderildiği ve kaynaklanan alanın daya-

nım, germe ve darbe tokluğu özellikleri 

taban malzemenin minimum garantile-

rini karşıladığı belirtiliyor. 

SSAB bu yılki Bauma Fuarı’nda yeni 
ürünleriyle birlikte müşterilerine daha 
fazla verim sağlamayı vaat eden çeşitli 
mobil uygulamalarını da tanıttı. 
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Strenx 960 Plus ve Hardox 500 Tuf ile 

Damperli Römork Tasarımı

Uluslararası 2018 İsveç Çelik Ödülü’nü 

kazanan İtalyan Mantella yüksek daya-

nımlı çelik kullanımındaki önemli tasa-

rım gelişmelerini hayata geçirerek yeni-

likçi Stratosphere damperli römorkunun 

tasarımıyla dikkat çekiyor. Şirket İskan-

dinav çelik üreticisi SSAB’nin geliştirdiği 

ve ürettiği Hardox 500 Tuf ve Strenx 960 

gibi son teknoloji malzemeleri kullandı.  

510 Kg Daha Fazla 

Yük Taşıma Kapasitesi 

Önceki tasarıma oranla gövdede aşınma 

dirençli Hardox 500 Tuf ve şaside Stren 

960 kullanılmasının ağırlıkta sağladığı 

toplam tasarruf, her seferde 510 kg daha 

fazla yük kapasitesi anlamına geliyor. 

İtalya’nın Catanzaro bölgesindeki La-

mezia Terme’de faaliyet gösteren Şirket 

kendisine, bir yandan yük kapasitesini 

artırırken diğer yandan yakıt tasarrufu 

sağlayacak ve Co2 emisyonlarını düşü-

recek daha güçlü ve daha hafif yarı rö-

morklar tasarlamak gibi iddialı bir he-

def belirledi. 

Hardox 500 ile gövde ağırlığında 

365 kg tasarruf

Hardox 500 Tuf’un daha yüksek aşınma 

direnci sayesinde Mantella’nın plaka ka-

lınlığını 1 mm azaltılarak  gövde ağırlı-

ğında ortalama 365 kg tasarruf sağladığı 

kaydediliyor.

Daha ince bir malzeme kullanıldığında, 

damperli römork gövdesinin gövdede 

esnemezlik ve genel bir denge sağlaya-

cak şekilde tasarlanması gerekir. Tü-

müyle yüklenmiş haldeki, öne monteli 

hidrolik silindirli bir gövdeyi yükseltir-

ken, gövde yüksek streslere maruz kalır. 

Doğru tasarlanmadığı takdirde yanlarda 

ani bir burkulma oluşabilir. 

Bu etkiye karşı koymak için Mantella 

yan panellere yatay büküm ilaveleri gibi 

bir dizi tasarım değişikliği yaptı. Bu da 

tüm gövdeye gereken esnemezliği sağ-

lar. Burulma esnemezliğini artırmak 

için hidrolik silindir ataşman, üst raylar, 

arka çerçeve ve devirme milleri de yeni-

den tasarlandı. 

Mantella, şasinin boylamasına kiriş-

lerini tek bir düz Strenx 960 rulosuna 

gelişmiş büküm uygulayarak üretmeye 

karar verdi. Flanşları ve bağlantı levha-

sını birbirine kaynaklayan geleneksel bir 

I-kiriş yapmak yerine, Mantella presle 

bükme uygulayarak kaynaksız bir Z for-

mu üretti. 
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SOĞUTMA ve iklimlendirme alanların-

da 70 yıllık deneyime sahip Liebherr ile 

frigorifik  yarı römork pazarında önemli 

bir pazar payına sahip olan Krone güçle-

rini birleştirerek yeni bir ürün geliştirdi. 

Bu sürecin sonucunda yeni iddiaları olan 

yepyeni bir marka doğdu: Celsineo.

Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzen-

lenen bir prömiyer ile dünya kamuoyuna 

tanıtılan Celsineo; üç bağımsız modül-

den oluşan kolay servis ve bakım imkanı 

sunan yapısı ile yenilikçi bir ürün olma 

iddiası taşıyor.

İki firmanın imzaladığı anlaşma kapsa-

mında Liebherr, Celsineo marka soğutu-

cu ünitelerin üretim ve Ar&Ge faaliyetle-

rini yürütmekten sorumlu olacak. Krone 

ise kullanıcılarına frigorifik araçlarını 

Celsineo marka soğutucu ünitelerle bü-

tün bir paket halinde sunacak. Celsineo 

marka soğutucu ünitelerin bakım ve 

onarımları Krone’nin Avrupa genelin-

deki tüm servislerinde gerçekleştirilebi-

lecek. Krone & Liebherr ortaklığıyla tüm 

kullanıcılara en üst düzeyde fayda sağla-

maya  ve verimliliği maksimuma çıkart-

maya odaklandığı açıklandı.

Tanıtım toplantısında konuşma yapan 

iki şirketin patronları Phillip Liebherr 

ve Bernard Krone, alanlarındaki dene-

yimlerinin yanısıra uzun yıllara daya-

nan iş ilişkilerinin ve birer aile şirketi 

olarak ortak bir kültüre sahip olmala-

rının önemini vurguladı. Celsineo’nun 

tohumları 2013 yılında aileler arasın-

daki fikir alışverişleri ile başlayıp 2017 

yılında somut bir çalışmaya dönüşmüş 

ve o yıldan bu yana da test aşamalarını 

tamamlamış.

Soğuk zincir taşımacılığındaki gele-

neksel eylem tarzına köklü bir deği-

şiklik getirdiklerini dile getiren Krone 

Grubu Genel Müdürü Bernard Krone, 

“Soğuk zincir taşımacılığında yeni bir 

KRONE    VE    LIEBHERR’DEN    SOĞUTUCU    ÜNITE    IŞBIRLIĞI: 
ÜÇ    SOĞUTUCU    MODÜLLÜ
 CELSINEO    TANITILDI

KRONE    VE    LIEBHERR’DEN    SOĞUTUCU    ÜNITE    IŞBIRLIĞI: 
ÜÇ    SOĞUTUCU    MODÜLLÜ
 CELSINEO    TANITILDI

Alman treyler devi Krone ve yine 
Alman endüstri devi Liebherr, 
soğutucu ünite üretimi konusunda 
ortak bir çalışma yaparak sektöre 
yeni bir ürün ile girdiklerini 
açıkladılar. 



yola ihtiyaç vardı. Yeniliğin ve devri-

min adı Celsineo. Liebherr firmasıyla 

birlikte bu markaya Krone değerlerini 

katmaya odaklanacağız. Uluslarara-

sı piyasalarda kullanıcılarımızın tüm 

ihtiyaç ve taleplerini karşılamak isti-

yoruz. Bu nedenle yoğunluğunu art-

tırdığımız Krone Satış Sonrası Servis 

ağımıza Celsineo markasını da dahil 

ediyoruz. Kullanıcılarımızın iş yapma 

kolaylığının ciddi derecede artacağına 

inanıyorum” şeklinde konuştu.

Liebherr Genel Müdürü Josef Gropper, 

etkinlik esnasında basın mensupları-

na verdiği demecinde tamamen devrim 

yaratacak bir ürün için yola çıktıklarını 

belirterek, “Piyasadaki gelişim potansi-

yelinin düşüklüğü yepyeni bir soğutucu 

ünite konseptinin yaratılması ihtiyacını 

bizlere gösteriyordu. Sadece bugünün 

değil, aynı zamanda geleceğin de talep-

lerini karşılayacak yeni ünitemizin kul-

lanım ve erişim kolaylığıyla fark yarata-

cağına inanıyorum” dedi.

Geliştirdikleri soğutma sistemini ‘çığır 

açıcı’ olarak nitelendiren Krone’nin Satış 

ve Pazarlamadan Sorumlu İdari Direktörü 

Frank Albers, bu ürünü geliştirirken en ba-

şından beri müşterileri ile birlikte çalıştık-

larını ve onların ihtiyaçları doğrultusun-

da ilerlediklerini söyledi. Liebherr Ticari 

Araçlar Pazarlama ve Satış Birimi Başkanı 

Manfred Handl da üç adet soğutma modü-

lüne sahip olan bu yeni ürünün ısı kont-

rollü lojistik alanında yepyeni standartlar 

oluştururken soğutma dünyasının tekno-

lojisini alt üst edeceğini iddia etti.

Krone’nin Gelişmeden Sorumlu İdari Di-

rektörü Uwe Sasse, soğutma zincirindeki 

kesintilerin, taşınan ürünlerin alıcı tara-

fından reddine neden olabileceğini ha-

tırlatarak ısı kontrolü gerektiren ürün-

lerin taşımasının daha güvenilir şekilde 

yapılması için her biri bağımsız olarak 

kontrol edilen üç modüllü bir sistem ge-

liştirdiklerini söyledi.

Özellikle çözdürme (defrost)sürecine 

ilişkin farklı operasyon durumlarında 

çok sayıda ve uzun süreli alan testle-

ri yaptıklarını söyleyen Liebherr Ticari 

Araçlar İş Birimi Başkanı Jörg Gradnitzer 

de ısı kontrolü konusunda büyük avan-

taj sağladıklarını vurguladı. Bu sistemde 

modüllerden biri buz çözdürürken diğer 

ikisi ısıyı sabit tutuyor. Çözülme süreci 

elektrikli bir ısıtma ünitesi tarafından 

yürütülüyor. Bir modül çözülürken trey-

ler içindeki ısı en fazla 1-2 derece kadar 

yükseliyor. Böylece, taşıma esnasında 

arzu edilmeyen sıcaklık kaybı riskleri 

ortadan kalkmış oluyor. Ayrıca akıllı pil 

yönetim sistemine sahip olan Celsineo 

sayesinde treyler aylar boyunca parkta 

kalsa dahi sistem açılır açılmaz soğut-

maya başlıyor.

Tek Noktadan Hizmet Konsepti

Celsineo’nun lansmanında Krone Servis-

ten Sorumlu İdari Direktörü Ralf Faust ve 

Liebherr Müşteri Destek Birimi Direktörü 

Wolfgang Böttcher de bakım ve arıza ser-

visine ilişkin bilgiler paylaştı. Tek nok-

tadan hizmet anlayışı ile tasarlanan ser-

vis ve bakım imkanı sayesinde soğutma 

ünitesi ile treyler aynı yerde ve aynı anda 

bakıma girebiliyor. Ekipmanın servis ba-

kımında soğutucu teknisyenine ihtiyaç 

duyulmuyor. Ürüne ilişkin eğitim almış 

olan servis personeli bozulan üniteyi 

hızlıca değiştirerek aracın kısa sürede 

yeniden hizmete girmesini sağlıyor. Bir 

nevi ‘tak-çalıştır, sök-tamir et’ olarak 

nitelendirilebilecek olan bu süreç müşte-

rilerine hızlı operasyon olanağı sunuyor.

Celsineo transport logistic’te 

Sergilenecek

Ürünün Almanya’nın yanısıra öncelik-

le Avusturya ve İsviçre gibi komşu ül-

kelerinde satışa sunulması planlanıyor. 

Baz model olarak tanımlanan ve tekli ısı 

kontrolü sağlayan Celsineo’nun sonraki 

aşamalarında çoklu ısı kontrolü sağla-

yacak modelleri üzerinde çalışılacağı be-

lirtiliyor. Celsineo’nun satın alma bedeli 

ve satışa ilişkin diğer detaylar ilk ola-

rak 4-7 Haziran 2019 tarihleri arasında 

Münih’de düzenlenecek olan transport 

logistic Fuarı’nda açıklanacak.
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DAF    İNŞAATTA    
ARAÇLARINA    VE    
ÜSTYAPIYA    ÖZEL
YAKLAŞIMINA
GÜVENİYOR
DAF Trucks Pazarlama Satış Direktörü 

ve Yönetim Kurulu Üyesi Richard Zink 

açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yı-

lın kendileri için çok önemli olduğunu 

ve Avrupa ağır vasıta pazarından yüzde 

16,6 pay alarak ikinci sırada yer aldık-

larını söyledi. 67 bin kamyon sattıkları-

nı ve Avrupa’nın en büyük kamyon pa-

zarı Almanya dahil 7 ülkede pazar lideri 

olduklarını aktaran Zink, “Bu nedenle 

kamyon ve inşaat araçları segmentinde 

çok daha ön planda olma niyetindeyiz. 

Bu segment, DAF açısından önemli bir 

büyüme potansiyeline sahip. Dayanıklı 

şasi ve dingillerden, etkin tahrik hatla-

rından ve konforlu kabinlerden oluşan 

güçlü bir ürün serimiz var. DAF, her 

uygulama için en iyi kamyonu sunu-

yor” dedi.

Yapılan açıklamalarda ağır ticaride pazar 

dağılımının yüzde 64 çekici, yüzde 36 

kamyon olarak gerçekleştiği vurgulandı. 

İnşaat araçlarında ise bunun tersi olarak 

çekicinin payının yüzde 33, kamyon pa-

yının ise yüzde 67 olduğu ifade edildi. 

İnşaat segmentinde araçların kullanılan 

işe göre niteliklerinin değiştiği ve müş-

teri kriterlerinin daha farklılaştığı da be-

lirtilerek, dingil sayısı ve konfigürasyon-

larının, şasi yerleşiminin, teknik istiap 

haddinin, PTO özelliklerinin öne çıktığı 

kaydedildi. Motor, şanzıman, arka dingil 

ve dingillerin tahrik hattı opsiyonlarının 

önem kazandığı kaydedildi. 

DAF Trucks Türkiye Genel Müdürü Gre-

gor Van Der Mark ile Bölge Satış Müdürü 

Ali Güler’in de gazetecilere eşlik ettiği 

test organizasyonunda Türkiye’de paza-

rın şu an zayıf olmasına rağmen devam 

eden başlaması beklenen altyapı projele-

riyle inşaat araçlarındaki büyük potansi-

yelini koruduğunun altı çizildi. 

Van Der Mark: “Hem Avrupa hem de 

Türkiye’de İddialıyız”

DAF olarak Türkiye pazarına LF, CF ve 

XF modellerini sunduklarını aktaran 

Gregor Van Der Mark, LF’in Türkiye’de 

zaman içinde özellikle şehir içi dam-

perli taşımalarda en iyi çözüm olacağını 

kaydetti. Avrupa’da çekici pazarında li-

der oldukları ağır kamyon pazarında ise 

yüzde 16.6’lık pazar payı ile ikinci sıra-

da yer aldıklarını belirten Van Der Mark, 

DAF olarak çekicideki güçlerini inşaat 

segmentinde de göstermek istedikleri-

ni söyleyerek yeni araçlarıyla Avrupa ve 

Türkiye pazarında önemli paylar elde et-

meyi hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye Altyapı Yatırımlarına 

Devam Edecek

DAF Trucks Türkiye Bölge Satış Mü-

dürü Ali Güler, gerek nüfusu gerekse 

büyüme hızıyla Avrupa’nın en önemli 

ülkelerinden biri olduğunu belirterek 

İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Se-

lim Köprüsü gibi önemli yatırımların 

tamamladığını Gebze-Orhangazi-İz-

mir Otoyolu’nun tamamlanmak üze-

re olduğunu ancak Türkiye’yi saran 

yol yatırımlarının devam ettiğini ve 

daha da devam edeceğini aktardı. Gü-

ler sözlerine şöyle devam eti:” Kanal 

İstanbul bunlardan bir tanesi. 3 katlı 

İstanbul tüneli, Çanakkale köprüsü… 

Bunlar Türkiye’nin yapmayı planladı-

ğı önemli yatırımlar. İzmir’de de köp-

rü, tünel ve ada inşaatları planlanıyor. 

Ciddi geliştirmeler ve planlamalar söz 

konusu. Türkiye’nin etrafı aynı zaman-

DAF Trucks Türkiye Genel Müdürü 
Gregor Van Der Mark
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DAF    ÜSTYAPI    PORTALI

İnşaata özel LF, CF ve XF serisi kamyonlarını 
tanıtan DAF Trucks, üstyapıcılara özel 

altyapı ve portal hazırlıklarıyla bu alanda 
avantaj sağlamayı hedefliyor.

İnşaata özel LF, CF ve XF serisi kamyonlarını 
tanıtan DAF Trucks, üstyapıcılara özel 

altyapı ve portal hazırlıklarıyla bu alanda 
avantaj sağlamayı hedefliyor.

da denizlerle çevrili. O yüzden liman-

lara çok ciddi yatırımlar var. Türkiye 

bir hub olarak, lojistik merkez olarak 

ve yatırım merkezi olarak planlanıyor. 

Önümüzdeki 10-15 yılda muhtemelen 

bu yatırımları devreye almış olarak gö-

receğiz. Gecikmeler olabilir, ama bunlar 

planlanıyor.”

DAF’ın inşaat sektörüne yönelik ürettiği 

araçlardan ve sunduğu avantajlardan da 

bahseden Güler, özellikle inşaat kam-

yonlarının en önemli faktörlerinden olan 

üstyapı özelliklerinden de bahsetti. 

Üstyapıyla Dost Araç Altyapısı

Sundukları araçları müşterilerinin ihti-

yaçları doğrultusunda konfigüre edebil-

diklerini kaydeden üler şunları söyledi:  

“Gerçekten yoğun ve ağır koşullarda 

çalışan araçlarda bir standartlaşma söz 

konusu değil. İstediğimiz aksı koyabili-

yoruz. Kesinlikle müşteri isteği ve talebi 

bizim için çok önemli. Bizim DAF ola-

rak en önemli avantajımız yakıt tüketi-

mimiz. Biz her zaman yakıt tüketimine 

çok dikkat ettik. Çünkü müşterilerimizin 

dikkat ettiği en önemli parametrelerden 

bir tanesi. Yaklaşık yüzde 7 -8’lere varan 

yakıt sarfiyatı avantajı sağladık. İnşaat 

segmentinde - üstyapı montajı için mo-

düler yapı çok önemli. Yani üstyapıcının 

çok kolay bir şekilde araca zarar ver-

meden üstyapıyı araca monte etmesi en 

önemli kriterlerden bir tanesi. O yüzden 

fabrika çıkışlı üstyapı modülü dediğimiz 

özel metotlar ve modüller kullanıyo-

ruz. 25 tonluk vinçler için özel plakalar, 

traversler için özel delikli yeni şasi ya-

pımız var. Bizde araçların şasi üzerinde 

ekipmanların dağılımı -çok üstyapıcının 

üstyapısını rahat koyabilmesi için çok 

efektif bir şekilde dağıtılmıştır. O yüz-

den LF’de, XF’de CF’de üstyapıyı yapan 

bir üstyapıcı hiçbir şekilde zorluk çek-

mez. DAF ürünleri çok uzun süre test-

lerden geçiriliyor hem sahada hem de 

laboratuarlarda. O yüzden çok dayanıklı 

ve güvenilirliğe sahip ürünleri biz ortaya 

çıkartıyoruz.”

Buradaki olma amacımız inşaat seg-

mentinde üstyapıcılara ve müşteriye en 

uygun ürünü verebilmek. Çünkü üstya-

pıcıyla müşteri arasında yaşanan şeyler 

olabiliyor. Çünkü üç kanaldan bahsedi-

yoruz: Üretici, üstyapıcı ve müşteri. Bi-

zim çok gelişmiş bir üstyapı portalımız 

var. Onaylı üstyapıcı kavramı bizim için 

geçerli değil. Fakat üstyapı portalımıza 

her üstyapıcı üye olabilir. Bize başvuru 

yapmış her üstyapıcı bizim inceleme-

mizden geçtikten sonra tam erişime sa-

hip olabilir ve orada aracın şasi numa-

rasını bildikten sonra her türlü bilgisine 

ulaşabilirek ve her türlü resmi yakala-

yabiliyor ve uygulamasını ona göre ya-

pabiliyor. Bizde rakiplerimizde olmayan 

çok daha fazla bilgi var. Yani ben birkaç 

üstyapıcı ziyaretinde bulundum ve ora-

da rakiplerimizle kıyasladığımız zaman 

bizdeki özellikle resimlerde üç boyutlu 

tasarımlarda her deliğin yerinin birebir 

tuttuğunu gördüler.



Ford, Avrupa için öngördüğü elektrikli araçlar stratejisini Ford Hybrid başlığı 
altında özetledi; Hollanda’nın Amsterdam kentindeki “Go Electric” etkinliğinde 
ticari ve binek olarak 16 elektrikli araç modelinin duyurusunu yaptı.
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FORD    ELEKTRIKLI    GELECEĞE    
SIKI    HAZIRLANIYOR

FORD 1 Nisan 2019 tarihinde Amster-

dam’da düzenlediği Go Further etkin-

liğinin merkezine elektrikli ve hibrit 

araçları alarak Go Electric dedi. Marka-

nın özellikle son dönemde ağırlık verdiği 

SUV araçların tanıtımının yoğunluğu-

nun yanı sıra etkinlikte ticari araçlarda 

elektrikli sistemlere geçişlerin de önemli 

ipuçları verildi. Ford ayrıca tam elekt-

rikli yeni Transit modelinin 2021 yılında 

şirketin elektrikli ticari araç yelpazesine 

katılacağını da açıkladı. 

Etkinlikte açılış konuşmasını Ford Av-

rupa Başkanı Steven Armstrong gerçek-

leştirdi. Bu yılın sonuna kadar 8’i yolda 

olacak 16 elektrikli araç tanıttıklarını 

söyleyen Armstrong, konuşmasında şu 

açıklamaları yaptı: “Elektrifikasyon 

teknolojisi son yıllarda önemli ölçüde 

olgunlaştı. Elektrikli araçlar ana akıma 

giriyor ve pazar hala nispeten küçük olsa 

da, hızla büyüyor. Bundan 10 yıl sonra, 

satılan tüm yeni araçların yarısından 

fazlasını elektrikli araçlar oluşturacak. 

Müşterilerle gerçek ihtiyaçları hakkında 

konuştuğumuzda, bulduğumuz şey, her-

kese uyacak bir elektrifikasyon seviyesi 

olduğudur. Sonuç olarak, bu ihtiyaçlara 

göre uyarlanmış bir dizi elektrikli araç 

geliştirdik. Fiesta’dan Transit’a kadar 

Avrupa ürün portföyümüzün her bir Ford 

isim plakası için ulaşılabilir elektrikli bir 

seçenek sunacağız.”

Elektrifikasyon taahhütlerinin araçla-

rın ötesine geçtiğini sözlerine ekleyen 

Armstrong, “Ford, Avrupa’nın en hızlı, 

en akıllı ve en güçlü şarj ağı IONITY’nin 

kurucularından biri. 2020 sonuna kadar 

400 istasyona sahip olacak ve daha faz-

lası planlanıyor” dedi.

Bu çalışmalara örnek olrak uygun maliyet-

li EcoBlue dizel Hafif-Hibrid teknolojisini 

bu yıl Transit Custom ve 2 tonluk Transit’e 

getirdiklerini açıklayan Ford Avrupa Pa-

zarlama, Satış ve Servis’ten Sorumlu Baş-

kan Yardımcısı Roelant De Waard ise: “Bu Ford Avrupa Başkanı Steven Armstrong



Ford Avrupa Ticari Araçlar Genel Müdürü 
Hans Schep
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segmentte bir ilk olacak. Şehir genelinde, 

bu teknoloji kentsel yakıt ekonomisini 

yüzde 8’e kadar artırabilir - bu da filo sa-

hibi için büyük bir verimlilik artışı ve daha 

küçük bir yakıt faturası anlamına geliyor. 

Yolcu taşımacılığında da hibrit deneyimini 

sunmak için Tourneo Custom PHEV araç-

larımız da yollara çıkmaya hazırlanıyor. 

Bu, işletmelerin istediği yüksek verim-

li elektrikli araç. Sıfır emisyonlu sürüş ve 

artırılmış menzil sunan bu araçta yük veya 

hacimden ödün vermeden kullanım var ve 

basit bir şekilde şarj edilebiliyor. Prototip 

Transit Custom PHEVler Londra’daki de-

nemelerde 180 bin kilometreyi aştı, bu da 

menzil ve şarj süreleri gibi gerçek dünya-

daki sürüş kaygıları hakkında önemli bil-

giler veriyor” dedi.

Organizasyonda bir konuşma yapan 

Ford Avrupa Ticari Araçlar Genel Mü-

dürü Hans Schep ise şehirlerde örneğin, 

sıfır emisyon bölgelerinde son kilometre 

teslimatları yapan bir işletme için ta-

mamen elektrikli güç aktarıcılara sahip 

araçların giderek daha pratik hale gel-

diğini söyledi.

Hans Schep, “Akü teknolojisi daha 

uygun fiyatlı hale geldi ve araç yel-

pazesi genişledi. Bu nedenle özellik-

lerinden ödün vermeyen, sıfır emis-

yonlu bir Transit için net bir fırsat var. 

Müşterilerimiz bize elektrikli bir tica-

ri araçtan iki önemli şey istediklerini 

söylediler. Birincisi tüm hava koşulla-

rında ve aracın çalışma ömrü boyunca 

cömert bir menzil ve Transit’in işini 

güvenilir ve verimli bir şekilde yapma 

yeteneğinden ödün vermemek. 2021 

yılında tam olarak sağlayacağımız şey 

budur” dedi.

Hibrit Model Sayısı Artıyor 

Ford bu yılın başlarında yeni Focus ile 

başlamak üzere tüm yeni Ford modelle-

rinin bir elektrik destekli versiyona sahip 

olacağını açıkladı. Buna yeni modeller 

ve var olan modellerin yeni versiyonla-

rı da dahil. Yarı hibrit, tam hibrit, şarj 

edilebilir hibrit veya tam elektrikli araç 

alternatiflerden biri ya da bunların bir 

kombinasyonu sunularak, tüm otomotiv 

üreticileri arasında Avrupalı müşteriler 

için geliştirilen en kapsamlı elektrikli 

ürün gamlarından biri oluşturulacak. 

Ford’un gelecekteki tüm elektrikli araç-

ları, kablosuz güncellemeler için gelecek 

nesil bağlantı ile sunulacak ve IONITY 

hızlı şarj istasyonları ağı tarafından 

desteklenecek. Ford, 2020 yılına dek 

Avrupa’nın önemli noktalarında 350 kW 

şarj kapasitesine sahip 400 şarj istasyo-

nu inşa etmeyi hedefleyen IONITY kon-

sorsiyumunun kurucu üyesidir. 

Tourneo Plug-In Hybrid ile 3,3 Litre ile 

3,3 Litre Yakıt Tüketimi

Bulunduğu yerdeki emisyon salınımla-

rının azaltılmasına katkıda bulunmak 

ve Avrupa çapında giderek çoğalan ultra 

düşük emisyonlu araç bölgelerinde kul-

lanımı mümkün kılmak için tasarlanan 

sekiz koltuklu Tourneo Custom Plug-In 

Hybrid, 2019 yılının sonuna doğru Avru-

palı müşterilere sunulacak.

Tourneo Custom Plug-In Hybrid gücü-

nü 13,6 kWh lityum-iyon akü batarya-

dan alan bir elektrikli motor/jeneratör 

ile tahrik edilirken Ford’un bol ödüllü 

1,0 litre EcoBoost benzinli motoru, men-

zil artırıcı işlevi görüyor. Gelişmiş hibrit 

güç aktarma organı ile sıfır emisyonla 

50 kilometreye kadar veya menzil artı-

rıcı kullanarak 500 kilometreye kadar 

menzilin yanı sıra beklenen 3.3 l/100 km 

yakıt tüketimi ve 75 gr/km CO2 salımı 

hedefleniyor. 

Ford Avrupa Pazarlama, Satış ve Servis’ten 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Roelant De Waard
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RENAULT    MASTER
VE    TRAFFIC    YENİLENDİ

HAFIF ticarideki yenilenen ürünlerini 

ve stratejisini Paris’te tanıtan Renault 

Grubu, elektrikli geleceğe inancını da 

yeni modelleriyle ifade etti. Markanın 

küçük van segmentinin güçlü oyuncusu 

Kangoo’nun elektrikli konsept modelini 

de ilk defa sergileyen Renault, bu mo-

delle yeni nesil araçlarının da ipuçlarını 

verdi.  Organizasyonda gösterimi yapılan 

gösteri aracını (Showcar) gelecek yıl ta-

nıtılması beklenen yeni nesil Kangoo’ya 

yüzde 80 oranında benzeyeceği Renault 

Tasarım Direktörü Laurens van den Ac-

ker tarafından ifade edildi. 

Renault-Nissan Hafif Ticari Araç İttifak 

Kıdemli Başkan Yardımcısı Denis Le Vot 

“2018 yılı, hafif ticari araç satışlarının 

2017 yılına göre yüzde 34 artış gösterdiği 

rekor bir yıl oldu. 2019 yılında müşteri-

lerimizin beklentilerini karşılamak için 

ürün gamımızı yenilemeye devam ede-

ceğiz. Renault Pro+ ve internet bağlan-

tılı hizmetlerimiz sayesinde, profesyonel 

müşterilerimizin iş gelişimini destekle-

yecek hassas ve inovatif çözümler geliş-

tiriyoruz.” dedi.

Renault Grubu Tasarım Direktörü Lau-

rens van den Acker, “Yeni Master ve Yeni 

Trafic modelleri, Renault ürün gamın-

daki yenilenmenin bir parçası olarak, 

güçlendirilmiş ortak bir görsel kimlikle 

gün yüzüne çıkıyor. Bu modern, güç-

lü, etkileyici ve gösterişli tasarım, Yeni 

Renault Alaskan modelinin ön kısmında 

olduğu gibi tüm hafif ticari araçlarımızın 

ön kısmına bakıldığında göze çarpıyor. 

Elektrikli Kangoo Z.E. ise yeni nesil Kan-

goo modellerinin bir habercisi olarak öne 

çıkıyor. Konsept gösterim aracı da yine 

bu tasarıma sahip olacak” dedi.

Yeni Renault Master

Renault Master daha geniş ve güçlü yeni 

ön kısım ile birlikte tamamen yeni-

den tasarlanan bir iç tasarıma da sahip. 

Arka Görüş Destek Sistemi ve Yan Rüz-

gar Destek Sistemi gibi yeni sürüş yar-

dım destek sistemlerini de sunan Yeni 

Master, daha güçlü ve verimli motorları 

(180bg/400Nm’ye kadar) ile dikkat çe-

kiyor. Yeni motorlarla 100 kilometrede 

yakıt tüketiminin önceki modele göre 1 

Paris’te hafif ticari araçların merkezde olduğu bir basın organizasyonu 
düzenleyen Renault, yenilenen Master ve Traffic modellerini tanıttı. 
Organizasyonun en ilgi çeken modeli ise Kangoo Z.E Konsept oldu. 
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litre düştüğü de verilen bildiler arasında 

yer alıyor. Yeni ve inovatif donanımları 

ile kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran 

Yeni Master’ın, aynı zamanda yüzde 100 

elektrikli olan Yeni Master Z.E. versiyonu 

da bulunuyor.

Fransa’da Renault Batilly fabrikasında ve 

Brezilya’da Curitiba fabrikasında üretilen 

Renault Master, 50’den fazla ülkede pa-

zarlanıyor. 2018 rakamlarına göre Fran-

sa, Polonya, Slovenya, Hırvatistan, Bre-

zilya ve Fas’ta lider konumda olan model, 

kategorisinde Avrupa’da yüzde 13,1 pazar 

payıyla 4’üncü Sırada yer alıyor. 

Avrupa’da Eylül 2019 tarihinden itiba-

ren satışa sunulacak olan Yeni Master’da 

dıştaki en büyük tasarım değişikliği 

aracın ön kısmında gerçekleşmiş. Yük-

seltilmiş kaput hattıyla daha güçlü bir 

görünüm kazanmış olan araçta C şekilli 

farlar, krom kaplamalı dikey ön ızgara ve 

yeni logo kullanımı dikkat çekiyor. 

Iç Mekan Tamamen Yenilendi

Yeni Master, binek otomobilleriyle aynı 

özellikleri içeriyor. Daha şık ve daha ger-

gin çizgilerle ve büyük açık veya kapalı 

saklama bölmeleriyle yeniden tasarlanan 

araçta yeni gösterge paneli değişikliğin 

merkezinde yer alıyor. Hem havalan-

dırma deliklerine hem de havalandırma 

tuşlarında krom dokuşlar var. Yeni devir 

saati göstergesi ve monokrom beş inçlik 

dijital ekrana sahip yeni bir kontrol pa-

nelini yeni bir direksiyon destekliyor.  

Kullanılan multimedya sisteminden 

(R-LINK Evolution veya Media Nav Evo-

lution) bağımsız olarak, navigasyon ek-

ranının gösterge panosunun orta kısmı-

na tam entegrasyonunun yanısıra yeni 

vites topuzu ve malzeme kalitesi arttırıl-

mış döşemeler de içerdeki diğer önemli 

değişiklikler arasında yer alıyor.

İç mekanda kullanılmaya başlanan kat-

lanır masanın yanı sıra yeni saklama 

alanları ve bardak ve şişe tutacakları-

nın eklenmesiyle sürücü için de daha 

konforlu çalışma ve dinlenme şartları 

sağlanmış. 

Yeni Renault Trafic

Markanın orta büyüklükteki ticarisi 

Trafic yeni motorları ve otomatik şan-

zımanın yanı sıra sofistike bir iç ve dış 

tasarıma sahip çok işlevli ve yeniden ta-

sarlanmış bir van. Yeni Renault Trafic, 

aynı zamanda Combi, Bus ve SpaceClass 

yolcu taşıma versiyonlarına da sahip.

Yeni 2 litrelik dizel motoru ve EDC6 oto-

matik şanzımanla yine Eylül 2019’da 

yollara çıkacak olan 

Renault Trafic, orta büyüklükteki van 

segmentinde Avrupa’daki ilk 3 model 

arasında yer alıyor. SRC sistemli yeni 

motorla birlikte 120 ile 170 arasında bey-

gir gücü 380 Nm tork üretiliyor.

Dış tasarımdaki değişikliğin full-LED ön 

farlar, C şekilli Renault imzalı ışıklan-

dırma ve daha şık ön ızgarada hissedil-

diği Yeni Renault Trafic iç tasarımındaki 

değişikliklerin ise daha çok güncelleme 

şeklinde olduğu görülüyor. Saten krom 

detayların hissedildiği tasarımda yeni 

vites kolunun yanı sıra döşeme kalite-

sinin de kalitesinin arttığı ifade ediliyor. 

Yeni Renault Trafic, dikdörtgen tasa-

rıma sahip yükleme alanıyla 3.2 ile 8,6 

metreküp arasında hacim sunuyor. Daha 

iyi çalışma koşulları için yükleme alanı-

nın yoğunlaştırılmış LED aydınlatması, 

isteğe bağlı ilave Ekstra Güvenlik kilidi 

ve Tek Kapılı Açma (SDO) seçenekleri de 

araçtaki yenilikler arasında yer alıyor. 



Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 yılından günümüze, hafif ticari araçlar sı-

nıfında başarılı bir grafik çizen Mercedes-Benz Sprinter; Mayıs ayı itibarıyla 

yenilenerek “Sprinter Sana Yakışır” sloganı ile satışa sunuldu. Minibüs, Panel-

van ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte bin 700’ü aşkın farklı seçeneği 

sunulan yeni Sprinter, üst seviyede modüler bir yapı konsepti oluşturuyor. Bu 

modüler yapı konsepti ile şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan, okul 

ve personel servisi hizmeti veren, nakliye ve kurye hizmetleri gerçekleştiren 

firmalar için yeni çözüm önerileri sunuluyor. 

Yeni Mercedes-Benz Sprinter ile ilgili olarak Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari 

Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz; “Sprinter araçlarımız satışa sunul-

duğu günden bu yana; hem fonksiyonellik, çok yönlülük, sağlamlık özellikleri 

hem de güvenlik donanımları ile taşımacılıkta fark yarattı. Yeni nesil Sprin-

ter araçlarımız da sunduğu bu temel özellikleri aynen korumanın yanı sıra, 

kapsamlı teknolojik çözümleri ve üstün fonksiyonları ile benzersiz bir örnek 

sergiliyor. Sahip olduğu özelliklerle yeni nesil Mercedes-Benz Sprinter, yolcu 

ve yük taşımacılığı için başarılı bir ticari çözüm haline geliyor” diye konuştu.

Yeni nesil Sprinter Minibüs’te 13+1’den 

22+1 kişiye kadar seçenekler

Türkiye’deki 20 yılı aşkın Sprinter deneyiminin 

ardından Yeni Sprinter Minibüs; personel, ve okul 

aracı olarak, 13+1’den 22+1 kişiye kadar sunmuş 

olduğu sınıfının en geniş ürün yelpazesi ve stan-

dart olarak sunduğu ayarlanabilir 3 noktalı emni-

yet kemerli yenilenen koltukları ile dikkat çekiyor. 

Yeni Sprinter’da hem ön hem de yolcu bölümü için 

ayrı klima sistemi, yeni iç yan kaplamalar, arka 

hoparlörler, her koltuk sırası için USB girişleri ve 

telefon koyma yerleri ile de konforlu yolculuk de-

neyimi artıyor. 

Mercedes Benz’in hafif ticarideki amiral gemisi Sprinter, yeni 
nesliyle birlikte minibüs, panelvan ve kamyonet olmak üzere
3 ana seçenekte bin 700’ü aşkın kombinasyon sunuyor.
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Yeni Sprinter’ın 5 ton azami yüklü ağırlığa sahip 

araçlarda kalın teker seçeneği yer alıyor. Bu özellik 

sayesinde araçlar yüksek yolcu ve taşıma kapasite-

lerinde bile daha düşük bir yakıt tüketimi sağlıyor.

Yeni Sprinter Minibüs, sahip olduğu elektrik des-

tekli deri direksiyon simidi, süspansiyonlu sü-

rücü koltuğu ve hız sabitleyici seçeneği ile sürüş 

konforunu artırırken; USB ve Bluetooth arayüzlü, 

yüksek çözünürlüklü, geniş dokunmatik ekranlı, 

akıllı telefon entegrasyonlu Mercedes-Benz mul-

timedya sistemine sahip. Yeni Sprinter Minibüs 

modellerinde standart olarak sunulan multifonk-

siyonel direksiyon sayesinde, hem 5 inç ekrana 

sahip renkli gösterge panelindeki, hem de 10 inç-

lik yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya 

sistemindeki fonksiyonlara erişim sağlanıyor. 

Mayıs ayı itibarıyla satışa sunulan Yeni Sprinter’ın 

extra uzun modellerinin önümüzdeki aylarda satı-

şa sunulması planlanıyor.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter’da arkadan itiş ya 

da önden çekiş seçenekleri sunuluyor. Önden çe-

kişli araçlar, arkadan itişli araçlarla karşılaştırıl-

dığında aracın yük taşıma kapasitesi 50 kg artıyor. 

Ayrıca önden çekişli araçların 80 mm daha alçak 

olan yükleme eşiği de ticari kullanımda yüklemeyi 

önemli oranda kolaylaştırıyor.

9 İleri Şanzıman Sınıfında İlk

Önden çekişli Sprinter modellerinde sunulan 9 

kademeli tork konvertörlü otomatik şanzıman, ti-

cari araç pazarında önemli bir yenilik olarak dik-

kat çekerken, kendini kanıtlamış 6 ileri manuel 

şanzıman da Yeni Sprinter’in öne çıkan özellikle-

ri arasında yer alıyor. Otomatik şanzımanın vites 

oranları yakıt ekonomisi ile atak sürüş özellikle-

ri arasında mümkün olan en iyi dengeyi sağlıyor. 

Yeni şanzımanın beraberinde getirdiği bir diğer 

önemli avantaj ise daha düşük ses seviyesine bağlı 

olarak artan yol konforu. Geliştirilmiş 6 ileri ma-
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nuel şanzıman ise vites kolunda rahatsız edici titreşimlerin önüne geçen yapı-

sıyla kullanım konforunu destekliyor. 

Yeni nesil Sprinter’da ergonomik tasarımlı konforlu koltuklar, anahtarsız ça-

lıştırma ve optimize edilen iklimlendirme sistemi, öne çıkan yenilikler arasın-

da yer alıyor. Gelişmiş Mesafe takip sistemi Distronic, “Aktif Fren Asistanı”, 

“Aktif Şerit Takip Asistanı” ve yorgunluk uyarısı “Attention Assist” gibi elekt-

ronik asistanlar sürüş güvenliğinde sürücüye destek oluyor. Bu donanımlara 

ek olarak, kendi kendini temizleyebilen ve görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran 

“Geri Görüş Kamerası”, 360 derece görüş açısına sahip modern park yardımcı-

sı veya silme işlemi esnasında maksimum görüş alanı sunan entegre “Yağmur 

Tipi Silecek Sistemi”, yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni sürüş destek sistem-

leri olarak sunuluyor.

YENİ MERCEDES-BENZ SPRINTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor

Silindir sayısı

Motor hacmi [cm³]

Nominal güç [Bg/Kw]

Maksimum tork [Nm]

Egzoz emisyonu 

Çekiş  

Azami Yüklü Ağırlık [kg]

Debriyaj

Şanzıman

Yakıt deposu [L]

Yakıt Türü

AdBlue Deposu [L]

Akü  

  

Ön

Arka

416 CDI

4

2143

163Bg / 120 Kw @ 3800 dev/dak

360 Nm @ 1400-2400 dev/dak

Euro VI

Arka

4.100

Tek Plakalı Kuru Kavrama

6 İleri Manuel Şanzıman

71

Dizel

22

12 V / 92 Ah

 

235/65 R 16

235/65 R 16

516 CDI

4

2143

163Bg / 120 Kw @ 3800dev/dak

360 Nm @ 1400-2400 dev/dak

Euro VI

Arka

5.000

Tek Plakalı Kuru Kavrama

6 İleri Manuel Şanzıman

71

Dizel

22

12 V / 92 Ah

 

225/75 R16 C

285/65 R16 C

Şasi ve Tahrik Sistemi

Yakıt Tankı ve Elektronik Sistemleri

Lastikler
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OKUL ve servis araçlarıyla yarı yerli hale 

gelen Yeni Crafter’ın tanıtımı ile ilgili 

düzenlenen basın toplantısında konuşan 

Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü 

Tolga Senyücel, Yeni Crafter’ın yüzde 

100 Volkswagen olduğunu ve üretimin 

Polonya’da 800 milyon Avro yatırımla 

Volkswagen fabrikasında tarafından ya-

pıldığını söyledi. Crafter’ın segmentin-

deki en önemli araçlardan biri olduğunu 

açıklayan Senyücel, modelin yer aldığı 

C-D segmentinde bir büyüme yaşandı-

ğını kaydetti. 

Hedef 2020’de Yüzde 10 Pazar Payı

Yeni Crafter’ın hazırlık döneminde fab-

rika tarafından Crafter’ın en çok satıl-

dığı pazarlarda müşteri beklentilerinin 

dikkate alındığını ve markanın en büyük 

pazarlarından biri olarak Türkiye’den de 

bu sürece destek verdiklerini söyleyen 

Senyücel, Volkswagen Ticari Araç Tür-

kiye olarak Crafter’ın olduğu segmentte 

6 bin 500 adetler ve yüzde 10’lara varan 

pazar payına ulaştıklarını ifade etti. Türk 

hafif ticari araç pazarının ekonomik ko-

şullardan etkilenerek eski derinliğine 

sahip olmadığını açıklayan Senyücel, 

önce yüzde 6-7 pazar paylarına, 2020 

yılında Crafter gamının tamamlanması 

ile ve ticari araç ve tüm pazarların topar-

lanmasıyla birlikte yüzde 10 pazar payı-

na ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı. 

Senyücel, Crafter’ın 1975 yılından beri 

Volkswagen tarafından üretildiğini belir-

terek panelvan ve pick-up versiyonlarını 

geçen yılın ortalarında satışa sundukları-

nı ancak pazarın serbest düşüşe geçme-

sinden dolayı bütün segmentlerde oluğu 

gibi satışların zayıf kaldığını da sözlerine 

ekleyerek, “Crafter okul ve servis versi-

yonu ile bu yıl ticari araçta varlığımızı 

güçlendirerek yüzde 6-7 pazar paylarına 

ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. 

Ticaretteki Değişim 

Otomotivi Etkiliyor

Daha sonra araçla ilgili detayları aktaran 

Volkswagen Ticari Araç Pazarlama Mü-

dürü Taner Kozlan ise iddialı bir şekilde 

pazara döndüklerini kaydetti.  Ticaretin, 

alışverişin ve otomotivin de değiştiğini 

söyleyen Kozlan, kalıcı olmak için ürün-

lerin değişime ayak uydurması gerektiği-

ni söyledi. 1975 yılında LT1 ismiyle üre-

tilen Crafter modelinin 65 beygir güç ve 

135 Nm torka sahip olduğunu hatırlatan 

SEGMENTININ    IDDIALISI    VW    CRAFTER
OKUL    VE    SERVIS    MODELLERI    TANITILDI 

Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü 
Tolga Senyücel
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Kozlan, bu araçtaki yükleme hacminin 

ise sadece 5,5 metreküp olduğunu söyle-

di. Bu değerlerin artan talep ve değişen 

ihtiyaçlarla yıldan yıla sürekli arttığını 

belirten Kozlan, yeni Crafter’da 2 litrelik 

dizel motorun 177 PS güç ve 410 Nm tork 

üretir duruma geldiğini de aktardı. 

Gelişmiş Güvenlik Sistemleri Standart

Türkiye’de satılan her dört ticari araçtan 

birinin Crafter segmentinde olduğunu 

kaydeden Kozlan, 2015 yılında pazarın 

zirve yaptığını belirterek modelle ilgili şu 

bilgileri verdi: “Yeni Crafter, konforlu ve 

güvenli yolculuğu hem sürücüsüne hem 

de yolcusuna sunuyor. Yeni Crafter’da 

yolcuğun güvenli olmasını sağlayan ser-

votronik direksiyonu standart olarak su-

nuyoruz. Yeni direksiyon sistemi düşük 

hızlarda yumuşayarak kolay bir sürüş 

sağlarken, yüksek hızlarda da sertleşerek 

güvenliği artırıyor. Aracımızın önden ve 

arkadan üflemeli orijinal kliması bulunu-

yor. Composition Media  sürücünün yola 

odaklanmasını attıracak özelliklere sahip. 

Mobil cihazların araçla bağlanabilmesi de 

bu anlamda önemli bir özellik. Ayarlana-

bilir 2 farklı renk (Mavi-beyaz) tavan ay-

dınlatması bulunuyor. Şoför isterse gece 

ışığı yüzde 30 oranında kısabiliyor.”

Rüzgar savrulma önleme asistanı, şe-

hiriçi acil fren desteği, aktif şerit takip 

asistanı, uzun far asistanının araçta 

standart olarak sunulduğunu vurgulayan 

Kozlan, güvenlikten ödün vermediklerini 

belirterek devam etti:  “Ayrıca 8 ileri tam 

otomatik şanzıman seçeneği sunuyoruz. 

ZF ile ortak geliştirilen tork konvertör-

lü bu şanzıman, manuel şanzımana göre 

100 kilometrede yarım litre daha az yakıt 

tüketimi sağlıyor. Segmentide tek fab-

rika çıkışlı dört çeker seçeneği 4Motion 

mevcut. Bu araçlara özellikle Doğu Ana-

dolu gibi zorlu coğrafyalarda ambulans 

gibi özel araçlarda ihtiyaç olduğunu bi-

liyoruz. Yüzde 100 Volkswagen AG onaylı 

üstyapıya sahibiz. Üstyapıda otomatik 

kapıdan basamağa kadar yerli üreticile-

rimizle çalışıyoruz.”

Yeni Crafter’ın iyileştirilmiş aerodinamik 

yapısıyla yüzde 10 daha az sürtünme kat-

sayısı sunduğunu belirten Kozlan, 3 sıra 

krom en ızgara, köşe aydınlatmalı sis 

farları, LED ön farlar ve LED  gündüz sü-

rüş farlarının yanı sıra 2 litre 177 PS-410 

Nm (1000-1500 devir aralığında) ile sını-

fının en güçlüsü olduğunu da vurguladı. 

Yeni Okul Mevzuatına Uygun 

Mayıs başından itibaren 16+1 ve 19+1 

versiyonu ile pazara sunulacak olan 

Yeni Crafter’ın yeni okul mevzuatına 

uygun olduğunu belirten Kozlan, “Araç 

içinde artık her koltukta yüksek kalite-

de yerleştirilmiş sensörler bulunuyor. 

Kör noktaları gösteren kameralar araca 

zarar vermeyecek şekilde yerleştirildi. 

Otomatik yükseklik ayarlı, 3 noktadan 

gergili emniyet kemerleri bulunuyor. 

Servis ve okul araçların 16+1 ve 19+1 

versiyonlarını pazara sunacağız ve her 

versiyonumuzda otomatik vites mevcut 

olacak” dedi.  

245 Bin TL’den Başlayan Fiyatlar

İlk kez bu kadar geniş bir ürün gamı-

na sahip olduklarını açıklayarak bu yıl 

yaklaşık bin adet Crafter satmayı he-

deflediklerini söyleyen Kozlan, eski 

Crafter kullanıcılarını takas desteği ve-

receklerini ve finans desteğini de uygun 

koşullarda vereceklerini belirterek ara-

cının fiyatının ise 245 bin TL’den baş-

ladığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıllarda tamamen 
yenilenen Yeni Volkswagen 

Crafter’ın okul ve servis araçları 
yapılan hazırlıkların ardından 

yerli üstyapı ve donatımla 
İzmir’de düzenlenen bir 
organizasyonla tanıtıldı. 

Geçtiğimiz yıllarda tamamen 
yenilenen Yeni Volkswagen 

Crafter’ın okul ve servis araçları 
yapılan hazırlıkların ardından 

yerli üstyapı ve donatımla 
İzmir’de düzenlenen bir 
organizasyonla tanıtıldı. 

Volkswagen Ticari Araç Pazarlama Müdürü 
Taner Kozlan



uzunluğu sunuluyor. Ön koltuk sırasının ortadaki 

koltuk sırtlığının öne doğru katlanmasıyla mobil 

bir ofis ortamı oluşturulabiliyor. Masaya dönü-

şen koltuk sırtlığının sola veya sağa eğim özel-

liği kullanım kolaylığını daha da desteklerken 2 

adet torpido gözü, kapı cepleri ve tavan rafları da 

dahil 113 litreye varan kabin içindeki çeşitli göz 

ve saklama alanları, küçük eşyaların neden ola-

bileceği karmaşanın önüne geçiyor. Üstteki tor-

pido gözünde entegre edilen kablo ile de 15 inç 

büyüklüğünde bir bilgisayar kapalı bir alanda şarj 

edilebiliyor. 

Yeni Peugeot Partner Van, başarısını kanıtlamış, 

ve markanın farklı ürün gruplarında da kullanı-

lan 1,6 lt 100 hp dizel motor ile yollara çıkacak.

Citroen Berlingo

Türkiye’de hem Ticari hem de binek versiyonla-

rıyla satışa çıkan Citroen Berlingo, donanım ve 

teknik özellikleriyle Partner Van ile benzerlikler 

gösteriyor. Tasarımsal farklılıklar daha çok binek 

modellerde göze çarpıyor. 

2019 Yılın Ticari Aracı Ödülü’nün sahibi olan Peugeot Partner, Citoren Berlin-

go ve Opel Combo araçların Türkiye tanıtımları yapıldı. İlk önce Peugeot’un 

gerçekleştirdiği tanıtımın ardından Opel Yeni Combo’yu pazara tanıtırken 

son olarak da 2019 başından itibaren Türkiye’deki faaliyetlerine kendi başına 

devam etmeye karar veren Citroen, Berlingo modellerini satışa çıkardı. 

Partner Van 

Yeni Peugeot Partner Van Türkiye’de standart olarak sunulacak uzun ver-

siyonla 4,75 metre uzunluğa ve 1,81 metre yüksekliğe sahip 3,9 metreküp 

ile 4,4 metreküp arasında bir kargo alanı kullanıma sunuyor ve 2 adet Euro 

paleti taşıyabiliyor. Yeni Peugeot Partner Van, bin kg’a varan yük taşıma 

kapasitesiyle ticaret uzmanının günlük taşıma gereksinimlerini karşılı-

yor. Markanın güncel modellerinde olduğu gibi yeni Peugeot Partner Van 

da EMP2 platformu üzerine yükseliyor. Türkiye’de standart olarak sunulan 

uzun versiyonun 11,43 metrelik dönüş çapı dar alanlarda rahat bir manevra 

imkanı sunuyor. 

Standart olarak sunulan 10 adet sabitleme kancaları yüklerin sabitlenmesini 

kolaylaştırıyor. 12 Volt soketi ve 6 LED aydınlatma birimiyle kargo alanının 

fonksiyonelliği destekleniyor. Türkiye’de standart olarak sunulan Multiflex 

koltuk sistemi sayesinde ticari kullanıcılar arka kısmın tamamını kargo alanı 

olarak kullanırken ön tarafta 3 kişi oturabiliyor. Yine bu koltuk sistemi saye-

sinde 500 litre daha fazla kargo alanı ve standart versiyonda 3,44 metre kargo 
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Opel Combo

2013 yılından sonra ilk defa ürün gamına bir hafif ticari modelini ekleyen Opel 

Türkiye, yeni Combo ile hem ticari hem de bireysel kullanıcıları hedefliyor. 

Türkiye’de sadece binek modelleriyle yer alacak Yeni Opel Combo, yüksek 

sürüş güvenlik sistemlerine sahip. Şerit Koruma Özelliği ile Şerit İhlali Uyarı 

Sistemi, Hız Limiti Trafik İşareti Tespit Sistemi, Sürücü Yorgunluk Tespit 

Sistemi, Yaya Tanıma Özelliği ile Ön Çarpışma İkazı ve Aktif Acil Frenleme 

Sistemi baz modelden itibaren standart olarak sunuluyor. Anahtarsız giriş ve 

çalıştırma sistemi, 8” dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi ve 180 derece 

panoramik geri görüş kamerası ise kullanıcısının günlük hayatını kolaylaştı-

ran diğer özellikleri olarak dikkat çekiyor.

Yeni Citroën Berlingo, yeni 1.5 BlueHDi dizel, 1.6 

BlueHDi dizel ve 1.2 PureTech benzinli motor se-

çenekleri ile yollara çıkıyor. Dizel cephesinde yeni 

1.5 BlueHDi 130 HP S&S 6 ileri manuel şanzıman ve 

1.6 BlueHDi 100 HP S&S 5 ileri manuel şanzıman 

gibi iki farklı seçenek sunuluyor. Benzinli cephe-

sinde ise 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 ileri manuel 

şanzıman kombinasyonu kullanıma sunuluyor.

Citroën Berlingo, ilk olarak 1996 yılında yolla-

ra çıktı. 2008 yılında ise yenilenerek ikinci ne-

sil Berlingo satışa sunuldu. 2016 yılında satış 

rekoru kıran Berlingo, 2017 yılında ise 165.000 

adedin üzerinde satış gerçekleştirerek tarihinin 

en yüksek satış adedine ulaştı. 2017 yılında yak-

laşık 17 ülkede en çok satan Citroën modeli olan 

Berlingo, C3 modelinin ardından markanın en 

çok satan aracı olmaya devam ediyor. Segmen-

tinde Avrupa’nın en çok satan ikinci  aracı olan 

Berlingo, hafif ticari araç pazarında ise en çok 

satan ilk üç araç içerisinde yer alıyor. Berlingo 

tanıtımının yapıldığı 1996 yılından bu yana 3,3 

milyon adet üretildi.

PSA Grubu’nun üç markası Peugeot, Citroen ve 
Opel’in Türkiye şirketleri grubun hafif ticarideki iddialı 
modellerinin Türkiye tanıtımlarını tamamladı. 

41TİCARİ   ARAÇ



42 ŞİRKETLE RDE N

Bridgestone, Avrupa’da filo çözümlerini güçlendirmek üzere TomTom 
Telematics’i satın alma çalışmalarını başlattığını duyurdu. 910 milyon 
Euro bedel karşılığında anlaşma yapan Bridgestone ve TomTom, devir 
işlemlerinin yılın ikinci çeyreğinde tamamlanmasını planlıyor. 

BRIDGESTONE    TOMTOM’U 
BÜNYESINE    KATIYOR 

BRIDGESTONE’UN iştiraklerinden 

Bridgestone Europe, TomTom ile bir 

anlaşma imzalayarak, TomTom Tele-

matics ve bağlı bulunan dijital filo çö-

zümleri işkolunu 910 milyon Avro bedel 

karşılığında kendi bünyesine katacağını 

açıkladı. Resmi işlemlerin başarılı bir 

şekilde tamamlanmasını takiben satın 

alma işleminin en geç 2019 yılının ikinci 

çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Navigasyon ve harita ürünlerinde dün-

yanın lider firmalarından TomTom’un 

geliştirdiği TomTom Telematics, dijital 

filo çözümlerinde sıra dışı bir başarı-

ya sahip. Bu bilgi ve deneyimle birlikte 

Bridgestone yenilikçi lastikleri ve öncü 

hizmetlerini bir adım öteye taşıyacak 

ve filo pazarının kompleks ihtiyaçlarına 

yeni nesil çözümler sunacak. 

TomTom, son derece farklı hukuki, ti-

cari ve kültürel gereksinimleri bulunan 

Avrupa pazarında dijital filo çözüm-

leri konusunda bir numaralı hizmet 

sağlayıcısı konumunda bulunuyor. 

TomTom’un dijital filo çözümleri ise 

son derece kompleks ihtiyaçlara sahip 

bir pazar ortamında operasyonlarını 

başarılı bir şekilde yürütebilme yetene-

ğine ve global ölçekte büyüme potansi-

yeline sahip bir iş kolu.

Bridgestone Europe çatısı altına taşına-

cak olan TomTom Telematics, dijital filo 

çözümleri platformuyla araçlara sundu-

ğu bilgi ve hizmetlerle sürüş deneyimini 

daha verimli ve emniyetli bir hale ge-

tiriyor. Bu sayede filolar, optimize edi-

len ve iyileştirilen mobilite süreçleriyle 

hem rekabet avantajı kazanıyor hem de 

sürdürülebilir bir başarı yakalıyor. 

Bridgestone da lastik konusundaki uz-

manlığı, global servis ağı ve hizmetle-

rini TomTom Telematics deneyimiyle 

birleştirerek Servis olarak Mobilite (Mo-

bility as a service - MaaS) alanında yeni 

bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. 

Bu stratejik yatırım, Bridgestone’un 

geniş ve sektöre öncülük eden hizmet 

portföyünü güçlendirmenin yanı sıra 

firmanın sektörde yenilikçi bir lider 

olarak lastik tasarımında ve öngörücü 

lastik bakımı servislerindeki konumu-

nu güçlendiriyor. Satın alma işleminin 

tamamlanmasıyla, Bridgestone araç ve 

lastik operasyon koşullarına dair eşsiz 

bilgi kaynaklarına erişim kazanacak.



Otokar, “Hep birlikte dijital geleceğe” temasıyla düzenlenen toplantıya Türkiye genelinden 85 
servis yetkilisi katıldı. Genel Müdür Serdar Görgüç; “Geride bıraktığımız 56 yılda sektörümüze birçok 

ilki kazandıran Otokar olarak sunduğumuz servis hizmetiyle de fark yaratıyoruz. Dijital dönüşüm 
çalışmalarıyla değişen pazar koşulları ve müşteri beklentilerini kusursuz karşılayacağız” dedi.

OTOKAR    SERVIS    YETKILILERIYLE 
ISTANBUL’DA    BULUŞTU

KOÇ Topluluğu şirketlerinden Otokar, 

bayi ve tedarikçilerinin ardından Türkiye 

genelindeki yetkili servis yöneticileriyle 

bir araya geldi. Satış sonrası hizmetlerin-

deki müşteri memnuniyetini perçinlemek 

için düzenlenen toplantı Divan İstanbul 

Asia Otel’de gerçekleşti. “Hep birlikte di-

jital geleceğe” temasıyla düzenlenen or-

ganizasyona Türkiye genelinden 85 servis 

yetkilisi katıldı. 

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Ti-

cari Araçlardan Sorumlu Genel Müdür 

Yardımcısı Ali Rıza Alptekin, Satış ve Pa-

zarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yar-

dımcısı H. Basri Akgülve Satış Sonrası 

Hizmetler Direktörü Levent Sayarkonuş-

malarıyla başlayan toplantı Satış Sonrası 

Hizmetler ve Yedek Parça müdürlükleri-

nin sunumlarıyla devam etti.

Konuşmasında; “Koç Topluluğu’nun bir 

şirketi olarak çok iyi biliyoruz ki; ülkemiz 

varsa biz de varız. Bu nedenle ekonomik 

koşullar ne olursa olsun evimizi, yurdu-

muzu ve ana pazarımız olan Türkiye’yi 

her zaman başımızın üzerinde tutuyoruz” 

diyen Görgüç, müşteri memnuniyetini 

odak noktalarına aldıklarını belirtti: “Yurt 

içinde elde ettiğimiz her başarı gururu-

muz ve ürünlerimizden memnun olan her 

müşteri bizim için en büyük referans. Ya-

rattığınız kullanıcı deneyimi, markamızın 

gücüne duyduğunuz inanç ve sahiplen-

diğiniz markamız için hepinize teşekkür 

ederim. Sizler sahadaki en büyük gücü-

müzsünüz. Birlikte büyüdük, pazar ko-

şullarına birlikte uyum sağladık; birlikte 

değiştik ve geliştik.”

Konuşmasının sonunda, son dönemde de-

ğişen müşteri beklentilerine değinen Gör-

güç; “İçinde bulunduğumuz dijital çağda, 

yaşama ve iş yapma biçimlerimiz sürekli 

kabuk değiştiriyor. Bu yeni dönemde de-

ğişen müşteri beklentilerine uyum sağ-

lamak ve cevap verebilmek için dijital 

dönüşümden en etkin şekilde yararlan-

mamız gerekiyor” dedi. 

Bir taraftan dijital dönüşümün yaşamın 

her alanında olduğu gibi iş yapış şekil-

lerinde de ön plana çıktığını diğer bir ta-

raftanda satış ve satış sonrası hizmetlerin 

gün geçtikçe önem kazandığını belirten 

Otokar Ticari Araçlardan Sorumlu Genel 

Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin, “Di-

jital dünya ile birlikte müşterilerin de-

neyimleri önem kazanıyor. Otokar olarak 

sektörde bu değişimin öncüsü olmak için 

ilk adımlarımızı iki yıl önce attık. Üretim-

den kaliteye, insan kaynağından lojistiğe 

kadar pek çok farklı alanda dijital dönü-

şüme öncü olarak 15 projeyi başlattık. Bu 

projelerin yarısındanfazlasını tamamla-

narak uygulamaya aldık. Şimdi de servis 

hizmetlerimizdedeğişim yolculuğunun ilk 

adımlarını birlikte atmak istiyoruz” dedi. 

Alptekin; Otokar Servis Yönetim Sistemi 

sayesinde müşterilerin beklentilerini daha 

iyi analiz ederek satış sonrası hizmetlerde 

de dijital dönüşümün gücünden yararla-

narak sektörde fark yaratmayı hedefle-

diklerini belirtti.

Müşterisini doğru dinleyen, doğru yön-

lendiren ve edindiği bilgileri işlerine yan-

sıtan markaların pazarda fark yarattığını 

belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı 

H.Basri Akgül, toplantıda 2018 yılı ticari 

araç pazarı hakkında bilgiler vererek 2019 

hedeflerini paylaştı. 10 yıldır Türkiye’nin 

en çok tercih edilen otobüs markası ol-

duklarının altını çizen Akgül; “Otokar’ın 

yurtiçi ve yurtdışındaki konumunu kuv-

vetlendirmek, kullanıcılara daha fazla 

katma değer sağlamak için aralıksız ola-

rak çalışmalara devam ediyor, attığımız 

her adımda kullanıcı faydasını ön planda 

tutuyoruz” açıklamasını yaptı.
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Daimler AG; global olarak üç şirketten oluşacak yeni bir kurumsal yapıya geçiyor. Yeni yapılanmaya göre; 
Otomobil ve Hafif Ticari Araç grubu, “Mercedes-Benz AG”, Kamyon ve Otobüs grubu, “Daimler Truck AG” ve 
Daimler Finansal Hizmetler grubu ise “Daimler Mobility AG” şirketleri altında toplanacak. Türkiye’de de iştiraki 
olan diğer ülkelerde olduğu gibi yeni bir yapıya gidilerek; Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar ile Kamyon ve 
Otobüs gruplarının faaliyetleri 2 ayrı şirket yapısı altında devam edecek. 

MERCEDES-BENZ    YENIDEN    YAPILANIYOR

DAIMLER AG hissedarlarının Olağan Ge-

nel Kurul Toplantısı onayına tabi olan bu 

yapı ile gelecekte Daimler AG çatısı altın-

da yasal olarak bağımsız üç şirket ola-

cak. Otomobil ve Hafif Ticari Araç grubu, 

“Mercedes-Benz AG”, Kamyon ve Otobüs 

grubu, “Daimler Truck AG” ve Daimler 

Finansal Hizmetler grubu ise “Daimler 

Mobility AG” şirketleri altında toplanacak. 

Her üç şirketin merkezi de Almanya’nın 

Stuttgart kentinde bulunacak. Daimler 

AG, üç şirket için ana şirket olmaya devam 

ederken, strateji ve kurumsal yönetim gibi 

üst seviye yönetsel faaliyetler ile şirketler 

arası iş hizmetlerini sağlayacak. Şirketin 

bu stratejik yeniden yapılanması, “Project 

Future” olarak adlandırılıyor. 

“Project Future” uygulaması kapsamında 

Daimler’in tüm dünyada olduğu gibi Tür-

kiye’deki yapılanması da değişirken; Oto-

mobil ve Hafif Ticari Araçlar ile Kamyon 

ve Otobüs gruplarının faaliyetleri 2 ayrı 

şirket yapısı altında devam edecek. Bu 

kapsamda Mercedes-Benz Türk, Kamyon 

ve Otobüs ürün gruplarının faaliyetleri-

ni mevcut şirket yapısında sürdürmeye 

devam edecek. Otomobil ve Hafif Ticari 

Araçlar ürün gruplarının faaliyetleri ise 

yeni kurulan “Mercedes Benz Otomotiv 

Ticaret ve Hizmetler A.Ş.” şirketi bünye-

sinde yürütülecek. Otomobil ve Hafif Ti-

cari Araçlar ürün gruplarının faaliyetleri-

nin yeni şirkete devrinin, Mercedes Benz 

Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.’nin 

faaliyete geçeceği 1 Ocak 2020 tarihine 

kadar tamamlanması hedefleniyor. Daim-

ler Finansal Hizmetler Grubu’nun Türki-

ye operasyonlarını yürütmek üzere 2000 

yılında kurduğu Mercedes-Benz Türk 

Finansal Hizmetler A.Ş. ise bugünkü gibi 

bağımsız bir şirket olarak Türkiye’deki 

müşterilerine araç alımlarında finansman 

hizmeti vermeye devam edecek. 

Sülün: “Değişim sürecini sürdürüyoruz”

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı 

Süer Sülün: “Mercedes-Benz Türk ola-

rak, bugün Türkiye’nin en büyük yabancı 

sermayeli şirketlerinden biriyiz. Ana şir-

ketimiz Daimler AG’nin başlatmış olduğu 

Project Future değişim programı kapsa-

mında, biz de Türkiye’de bulunan yeni 

yapılandırma için bu senenin başından 

beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize 

daha fazla iş özgürlüğü sağlayan, pazara 

ve müşterilerimize odaklanmamıza daha 

çok fırsat veren ve işimizin başarısına ta-

mamen odaklanmamızı sağlayan bu dö-

nüşüm hem markamız, hem müşterileri-

miz, hem de tedarikçilerimiz için geleceği 

tasarladığımız bir yolculuğun başlangıcı 

olacak” diye ifade etti. 

Mercedes-Benz Türk
İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün
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Suudi Arabistanlı inşaat şirketi 
Saad Saeed Al-Saadi & Sons 1 
milyon kilometrelik bir uzunluğa 
sahip yol projelerinde kullanmak 
üzere 100 Adet Ford Trucks’ı 
filosuna kattı.

FORD    TRUCKS
SUUDI    ARABISTAN’DA
EN    BÜYÜK    TESLIMATINI    YAPTI
FORD Trucks, Suudi Arabistan’daki ba-

yisi Al-Jazirah Vehicles Agencies Com-

pany (AJVA) aracılığıyla 100 adet 2019 

model 6x4 Ford Trucks’ı ülkenin önde 

gelen müteahhitlik ve yol inşaatı şirke-

ti Saad Saeed Al-Saadi & Sons’a teslim 

etti. 

Damperlerin kamyonlara montajının 

gerçekleştirildiği Arabian Metal In-

dustries genel merkezinde düzenle-

nen teslimat töreninde konuşan Ford 

Trucks Genel Müdür Yardımcısı Ser-

han Turfan, Ford Trucks’ın Orta Doğu 

pazarındaki büyümesine önemli kat-

kı sağlayacak bu büyük çaplı teslima-

ta ilişkin değerlendirmesinde şunları 

kaydetti: 

“Ford Trucks olarak 60 yıllık kam-

yon üretim tecrübemizi farklı ihra-

cat pazarlarına özel ürün geliştirme 

yeteneğimizle birleştiriyoruz. Suudi 

Arabistan’da 100 adet 2019 model 6x4 

Ford Trucks’tan oluşan en büyük tes-

limatımızı gerçekleştirdik. Araçları-

mızın, ülkenin altyapısını geliştirmeye 

katkı sağlayacak yol inşaatı projelerin-

de Saad Saeed Al-Saadi & Sons şirke-

tini destekleyecek olmasından büyük 

mutluluk duyuyoruz. Ford Trucks’ı 

tercih ettikleri için Saad Saeed Al-Saadi 

& Sons’a ve bu teslimatın gerçekleş-

mesindeki katkılarından dolayı Suudi 

Arabistan bayimiz AJVA’ya teşekkür 

ediyorum.”

Saad Saeed Al-Saadi & Sons Yöne-

tim Kurulu Başkanı Saad Al-Saadi ise, 

Ford Trucks’ın Suudi Arabistan’daki 

bayisi AJVA ile iş birliğinden duyduk-

ları memnuniyeti ifade ederek, “Bu 

ortaklık sayesinde altyapı projelerin-

de çok sayıda görevi yerine getirebilen 

teknolojik olarak gelişmiş kamyonla-

ra sahip olduk. Yeni araçlarımız Suudi 

Arabistan’ın Abha, El-Kasım, Mekke, 

El-Cumum ve Al-Karamah bölgelerini 

kapsayan yol ağına yaklaşık 1 milyon 

kilometrelik bir katkı sağlayacak yol 

çalışmalarımızda kullanılacak” dedi. 

Çeşitli sektörel uygulamalara uyum 

sağlayacak sofistike çözümler ile dona-

tılan 2019 model 6x4 Ford Trucks araç-

lar, büyük çaplı altyapı projeleri için en 

uygun seçeneklerden biri olarak öne 

çıkıyor. Bugüne kadar bu araçlar Su-

udi Arabistan’da Riyad, Katif, Necran, 

Tebük ve Hail’in de aralarında bulun-

duğu şehirlerde havalimanı inşaatları, 

konut projeleri, yol inşaatları, temizlik 

ve bakım çalışmaları gibi pek çok farklı 

projede kullanıldı. Ford Trucks mevcut 

bulunduğu 36 ülkede olduğu gibi Suudi 

Arabistan’da da tüm ülkeyi kapsayan 

satış sonrası hizmetleriyle desteklenen 

güçlü bir satış ağına sahip. 
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Kompakt hafif ticari segmentinin yeni oyuncusu Proace City, İngiltere’de gerçekleştirilen 2019 Ticari Araçlar 
Fuarı’nda ilk kez tanıtıldı. Yeni Proace City, PSA’nın küçük ticari serisiyle aynı platformda üretiliyor. 

KÜÇÜK    HAFIF    TICARIDE    YENI    OYUNCU:
TOYOTA    PROACE CITY

PROACE ve Hilux ile birlikte Toyota’nın 

hafif ticari pazarındaki gücünü artırma-

sı beklenen Proace City’nin Avrupa’daki 

satışına 2020’nin başında başlanacak.

Proace City, farklı yükleme ve koltuk 

konfigürasyonlarıyla birlikte farklı mo-

tor seçenekleriyle de her türlü iş ihti-

yacını karşılayabiliyor. Proace City 4.4 

metre ve 4.7 metre olmak üzere iki farklı 

uzunlukta sunuluyor. Yolcu taşıyabilen 

versiyonlar 5 veya 7 koltuklu olarak ter-

cih edilebiliyor. Proace City’nin yükleme 

kapasitesi ise kısa modelde 3.3 metreküp 

ve uzun versiyonda Akıllı Kargo opsiyo-

nuyla 4.3 metreküp olarak öne çıkıyor. 

Proace City’nin motor seçenekleri ara-

sında 75-130 HP güçlere sahip benzinli 

ve dizel motorlar yer alırken, 5-6 ileri 

manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman 

seçenekleri sunuluyor. Proace City cam-

lı van versiyonu, hafif ticari araçta daha 

konforlu bir sürüş sunuyor. Kısa ve uzun 

versiyonda üçüncü sıra koltuk da tercih 

edilebiliyor. Kaydırma özelliği sayesinde 

yetişkinler de burada rahatlıkla seyahat 

edebiliyor. Üç ayrı ikinci sıra koltuk ter-

cih edildiğinde, her bir koltukta Isofix 

çocuk koltuğu bağlantıları bulunuyor ve 

bu da kompakt hafif ticari sınıfında su-

nulan eşsiz özelliklerden biri olarak öne 

çıkıyor. Çok yönlü tasarımı sayesinde 

ön yolcu koltukları dahil tüm koltuklar 

katlanarak maksimum taşıma kapasitesi 

sağlanıyor.

Proace City panel van versiyonu ise 

çok yönlü kullanımı, performansı ve 

verimliliğiyle geniş bir müşteri kit-

lesine hitap edecek. Bununla birlikte 

Akıllı Kargo opsiyonu sayesinde, yol-

cu koltuğunun katlanması ve altında-

ki kapağın açılmasıyla ekstra taşıma 

alanı sağlıyor. Ortadaki yolcu koltuğu 

ise döndürülerek kullanışlı bir masaya 

dönüştürülebiliyor.

Bununla birlikte Proace City, sekiz inç-

lik dokunmatik ekranında, MirrorLink, 

Apple CarPlay ve Android Auto gibi 

özelliklerle cep telefonuyla eşleşme 

imkanı sunuyor. Navigasyon ve onli-

ne özelliklere buradan erişilirken, sesli 

komut gibi özellikler de kullanılabiliyor. 

Proace City aynı zamanda cama yansıt-

malı gösterge ekranında, sürücüye hız 

limitleri, navigasyon gibi önemli detay-

ları gösteriyor.

Toyota Proace City’de güvenlikten de 

ödün verilmedi. Proace City’nin hem 

camlı van hem de panel van versiyon-

larında bir dizi artırılmış güvenlik özel-

likleri bulunuyor. Ön Çarpışma Önleyici 

Sistem, Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi, 

Şerit Takip Asistanı, Adaptif Hız Sabit-

leme Sistemi ve sürücü yorgunluk uyarı 

sistemi gibi özellikler sunuluyor.
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Tırsan, TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) 41. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen Başarı Ödülleri 
Töreni’nde iki ödül birden aldı. 2018 Patent 1’incisi seçilen Tırsan, OİB 
(Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği) verileri sonucunda ise 2018 
İhracat Performans Kategorisi 2’ncilik ödülünün sahibi oldu.

TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayi-

cileri Derneği) 2018 Başarı Ödülleri, 18 

Nisan Perşembe günü TOSB Sanayi Böl-

gesi TAYSAD Genel Merkez binasında 

gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. 

On yılı aşkın süredir TAYSAD tarafından 

dağıtılan ödüller; İhracat Performansı, 

Patent, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve 

İhracat Artışı olmak üzere dört ayrı kate-

goride verildi. Kaliteli ve yenilikçi ürün-

leriyle treyler sektörüne öncülük etmeyi 

sürdüren Tırsan, geçmiş yıllarda olduğu 

gibi bu yıl da törenden birden fazla ödül-

le döndü. Patent kategorisinde 1’inci olan 

Tırsan’ın ödülü, T.C Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır 

tarafından Tırsan Treyler Ar-Ge Direktö-

rü Tugay Yılmaz’a takdim edildi.

Tırsan’ın 32 Patenti Tescillendi 

TAYSAD’ın Patent Ödülleri, firmaların il-

gili yıl içerisinde tescil edilen patent sa-

yılarına göre veriliyor. Buluş sahibi olan, 

buluşu hayata geçiren, patent çalışmala-

rını dokümante eden, bunlarla ilgili pro-

sedürleri takip eden firmalar ödüllen-

diriliyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiği 

bütün patent ve endüstriyel tasarım baş-

vuruları onaylanan Tırsan’ın, 2018 yılında 

32 adet patenti tescillendi. 2009 yılında 

Türkiye’nin ilk treyler Ar-Ge merkezini 

kuran Tırsan, sunduğu ürün ve hizmet-

lerle Türk treyler sektörünün lideri olarak 

53’ü uluslararası olmak üzere 2018 Aralık 

ayı itibari ile 281 tescilli patent ile çalış-

malarını sürdürüyor. Öte yandan Tırsan, 

2017 yılında toplam 16 bin 600 mekrekare 

kapalı alandan oluşacak olan dünyanın en 

yüksek test kapasitesi ve teknoloji dona-

nımına sahip 2. Ar-Ge merkezinin temel-

lerini attı. Tırsan, yeni Ar-Ge Merkezi’nde 

global trendlere göre şekillenen sektör için 

son teknoloji ve hizmetleri, istihdam ede-

ceği 150 yeni mühendisiyle ve dünyanın 

55’den fazla ülkesindeki farklı ihtiyaçla-

rına uygun çözümler sunmayı amaçlıyor. 

Tırsan, İhracat Performans 

Kategorisi 2.’si Oldu

2018 yılında kendi ihracat rekorunu kıran 

Tırsan, İhracat Performansı kategorisin-

de İkincilik ödülünün sahibi oldu. Ödül, 

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcı-

sı Mehmet Fatih Kacır tarafından Yöne-

tim Kurulu Üyesi Fehir Bulutlar’a verildi.

Ödüller, OİB’den (Otomotiv Endüstrisi 

İhracatçıları Birliği) alınan veriler doğ-

rultusunda sahiplerini buldu. 

TIRSAN’A    PATENT    VE    IHRACAT 
PERFORMANSINDA    IKI    ÖNEMLI    ÖDÜL



DÜNYANIN çeşitli ülkelerinden gelen gazetecilere Prometeon Lastik Grubu üst 

düzey yöneticileri tarafından yapılan tanıtıma Prometeon Başkanı ve CEO’su Gi-

orgio Bruno, Prometeon COO’su Gregorio Borgo, Prometeon Avrupa CEO’su Mar-

co Solari ve Prometeon CTO’su Alexandre Bregantim gibi isimler katıldı. 

Tüm pazarlarda ekonomik ve güvenilir çözüm arayan müşterilerine, işletme 

maliyetlerini düşürürken optimum performans sunan yeni bir lastik yelpazesi 

sunmayı amaçlayan Anteo’nun Milano Hangar Bicocca’da gerçekleştirilen tanıtı-

mında ile Prometeon’ın tek markalı bir kültürden çok markalı bir yaklaşıma ge-

çiş stratejisi de açıklandı. Lansmanda konuşan Prometeon Lastik Grubu Yönetim 

Kurulu Başkanı ve CEO’su Giorgio Bruno şunları söyledi: “Premium (ayrıcalıklı 

ve yüksek kaliteli) ürün vaadimiz, Prometeon teknolojisine sahip Pirelli marka-

lı ürünlerden oluşuyor. Aynı zamanda kendi marka portföyümüzü oluşturmanın 

çok önemli olduğuna inanıyoruz. Anteo, bu portföyün ilk markası olup aynı za-

manda kamyon - otobüs odaklılığımızı da teyit etmektedir. Bu adımı, iş ortakla-

rımız ve şirketimiz için değer yaratmak amacıyla atıyoruz.” 

Konuşma yapan bir başka isim olan Prometeon 

CTO’su (Teknikten Sorumlu Dünya Başkanı) Ale-

xandre Bregantim ise “Bu markayı, teknolojik 

mirasımızdan güç alarak, Avrupa, Türkiye ve Bre-

zilya’daki gerçek yaşam koşullarında test ederek 

geliştirdik. Teknolojik mükemmeliyetimizin üzeri-

ne inşa ettiğimiz Anteo’yu tüm farklı coğrafyaların 

özel ihtiyaçlarına göre özelleştirdik” açıklamasında 

bulundu.

Prometeon’un Yeni Küresel Pazar Stratejisi 

Prometeon, yeni küresel stratejisine paralel olarak 

ANTEO’nun lansmanından başlayarak bayileri ve 

hizmet ortakları ile birlikte lastiklerin hizmetlerle, 

gerekli sistemlerle ve teknolojik çözümlerle birlikte 

ele alındığı bir “platform” yaklaşımını benimseye-
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PROMETEON    AĞIR    TICARILERE    ÖZEL  
LASTIĞI    ANTEO’YU    TANITTI 



Bugün, Prometeon Lastik Grubu’nun toplam üretiminin yüzde 20’sinin İzmit’te-

ki fabrikada gerçekleştiğinin altını çizen Prometeon Türkiye, Rusya, Orta Asya ve 

Kafkaslar Pazarlama Müdürü Ali Yılmaz, “Yatırım planının tamamlanmasından 

sonra bu oran yüzde 30’a yükselecek. Yeni yatırım yüksek teknoloji lastik üre-

timine odaklanacak. Türkiye olarak kamyon lastiği üretimimizin yüzde 50’sini 

ihraç ediyor; ihracatın 2/3’ünden fazlasını Avrupa’ya gerçekleştiriyoruz. Yatırım-

la birlikte İzmit’teki fabrikamızda lastik üretim kapasitemizi yüzde 75 oranında 

artırıyoruz. Yeni yatırım ile 2020 itibarıyla halihazırda 125 milyon USD olan ih-

racat hacmini iki katına ulaştırmayı hedefliyoruz. Premium lastiklerde Avrupa en 

önemli ihracat pazarımız olmaya devam ederken, Türkiye’nin dış ticaret denge-

sine önemli bir katkı sağlayacağız” diye konuştu.

Türkiye En Büyük Ticari Lastik Pazarlarından Biri

Türkiye lastik pazarının Avrupa’daki endüstriyel ve ticari lastik kullanımı ala-

nında en büyük pazarlardan bir tanesi olduğunu da sözlerine ekleyen Yılmaz, 

“Türkiye’nin coğrafi konumu gereği önemli bir ulaşım hattı üzerinde olma-

sı taşımacılık ve lojistik faaliyetlerinin çok yoğunlaşmasına sebebiyet veriyor. 

Türkiye’nin bir tarım ülkesi olması zirai araçların yoğunluğunu getiriyor. Üçün-

cüsü ise Türkiye’deki karayolu taşımacılığının oranının çok yüksek olması. Tüm 

bu faktörleri bir araya getirdiğimizde, Türkiye’nin sahip olduğu ciddi potansiyel 

gözler önüne seriliyor” dedi. 

Prometeon Lastik Grubu içinde önemli bir yönetim, üretim ve yetenek merkezi 

konumunda bulunan Prometeon Türkiye, grubun dünyadaki 4 ana bölgesinden 

biri. Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi’nin ve bu 

bölge içindeki 75 ülkenin yönetim üssü konumunda bulunuyor. Prometeon Las-

tik Grubu’nun yıllık toplam cirosunun yaklaşık 3’te biri Prometeon Türkiye ofisi 

tarafından yönetilen bölgede gerçekleştiriliyor. 1960 yılında kurulan, Türkiye’nin 

ilk lastik fabrikası ve ilk lastiği üreten tesisi olan İzmit fabrikası, bugün 1 milyona 

yakın yıllık üretim kapasitesiyle Türkiye’ye mühendislik gücü ve önemli bir ih-

racat desteği sunmaya devam ediyor. Ayrıca, grup içinde bir yetenek üssü olarak 

da konumlanan Prometeon Türkiye’den son 2 yılda 20 Türk yönetici Avrupa’dan 

Çin’e pek çok uluslararası göreve atandı.

cek. Genişleyen Prometeon bayi ağı, önümüzdeki 

aylarda lansmanı yapılacak olan yeni teknik servis 

ve lastik yönetim hizmetleri sunacak. Prometeon 

COO’su (Operasyonlardan Sorumlu Dünya Başkanı) 

Gregorio Borgo, “Prometeon olarak “premiumlaş-

ma” olarak adlandırdığımız stratejimiz; teknoloji 

ve güvenlik açısından daima en yükseği hedefleyen 

DNA’mız temelinde ve çoklu marka stratejimiz pa-

ralelinde müşterilerin farklı ihtiyaçlarına göre ta-

sarlanmış performansı kapsamlı bir ürün yelpazesi 

halinde sunmaktır” dedi.

Anteo markası altı farklı ürün serisi içeriyor:

PRO S, PRO D, PRO T - özellikle yol içi kullanım ko-

şulları için MOVER M, MOVER S, MOVER D - özel-

likle yol içi/yol dışı kullanım & inşaat sahaları için.

Yeni kamyon ve otobüs lastiği markasının Prometeon 

fabrikalarında premium ürünler ile aynı kalite stan-

dartlarında üretildiği ifade ediliyor. Güvenlik konu-

suna özel olarak odaklanılarak geliştirilen yeni Anteo 

markası, ıslak zeminde yüksek tutuş performansı ile 

bugün pazarda sınıfının en iyileri arasında yer aldığı 

da lansmanda verilen bilgiler arasında yer alıyor. 

Prometeon Lastik Grubu Türkiye’den 

İhracatını Artıracak 

Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve OTR lastik-

lerinin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye, Prome-

teon Lastik Grubu’nun Avrupa ticaretinin önemli bir 

kısmını Türkiye üzerinden gerçekleştirmeye devam 

ediyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye olan inancı-

nın ve güveninin bir göstergesi olarak, 115 milyon 

dolarlık doğrudan yabancı yatırım planını duyuran 

Prometeon, hem Türkiye’deki pazar payını artırmak 

hem de 2020 itibarıyla 250 milyon dolarlık ihracat 

hacmine ulaşmak hedefiyle çalışmalarını hız kes-

meden sürdürüyor. 

Prometeon Lastik Grubu, geçen yıl tamamlananan değişim 
sürecinin ardından Anteo markasıyla kamyon, treyler ve 
otobüslere yönelik tamamen ticari ilk ürününü İtalya’da tanıttı. 
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Prometeon Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar 
Pazarlama Müdürü Ali Yılmaz
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MICHELIN    YENI    AĞIR    TICARI 
LASTIKLERINI    TANITTI

DÜNYANIN en büyük lastik üreticilerinden Mic-

helin, ağır vasıta sektörüne yönelik geliştirdiği 

yeni lastiklerini X Coach Z ve XD, X Multi HD D ve 

BF Goodrich markasıyla Türkiye pazarına sundu. 

Michelin’in, ağır vasıta segmentindeki yeni 

ürünlerinin Türkiye tanıtımını gerçekleştirildi. 

Michelin Türkiye Satış Direktörü Sertan Akça-

göz, Michelin Lastikleri Pazarlama Direktörü 

Ayşem Suner ve Ağır Vasıta Lastikleri Ürün Tek-

nik Müdürü Recep Uçan’ın katılımıyla gerçek-

leştirilen etkinlikte, Michelin’in yeni ürünleri, 

lastik pazarı, sektör değerlendirme ve beklenti-

leri ele alındı. 

Akçagöz:“Ağır vasıta sektöründe 

Türkiye potansiyelini sürdürüyor”

Michelin Türkiye Ağır Vasıta Lastikleri Tica-

ri Direktörü Sertan Akçagöz, Avrupa bölgesinde 

ağır vasıta lastikleri segmentinde Türkiye’nin 

önemini koruduğunu belirterek, sektörün bü-

yüme potansiyelini sürdürdüğüne dikkat çekti. 

Akçagöz, “Türkiye’nin genç bir nüfus oranına 

sahip olması, devam eden büyük inşaat ve kent-

sel dönüşüm projelerinin yanı sıra stratejik ko-

numunun olumlu etkisi sektördeki hareketliliği 

destekleyen faktörler. Biz de Michelin Türkiye 

olarak bu rüzgârdan olumlu etkileniyoruz. Gerek 

yeni ürün ve markalarımız gerek müşteri odaklı 

çözüm ve hizmetlerimiz ve gerekse de farklı ve 

yenilikçi satış kanallarımızla pazara oranla daha 

yüksek bir performans sağlıyoruz” dedi. 

Michelin Solutions ile ağır vasıta sektörüne özel 

çözümler oluşturduklarına da işaret eden Sertan 

Akçagöz ayrıca, “Michelin olarak lastik kiralama 

programımız Michelin Solutions ile servis hiz-

meti de sunuyoruz. Filoların lastiklerini seçer-

ken mümkün olan en iyi tercihlerde bulunmala-

rına yardımcı oluyoruz ve bu lastiklerin ömürleri 

süresince en iyi performansı göstermelerini 

sağlıyoruz. Ayrıca sürücülerin yakıt tasarrufu 

sağlayarak maliyetleri düşürmelerine de katkıda 

bulunuyoruz’’ değerlendirmesinde bulundu.  

Michelin Türkiye olarak lastik sektöründeki li-

derlik pozisyonunun kendilerine büyük bir so-

rumluluk yüklediğini belirten Michelin Türkiye 

Pazarlama Direktörü Ayşem Suner ise , “Türkiye 

pazarına yeni sunduğumuz ağır vasıta segmen-

tine yönelik iki yeni lastik serimiz Michelin X 

Coach Z ve XD, X Multi HD D ve Michelin çatısı 

altında üretilen BFGoodrich kamyon lastikleri ile 

kullanıcılarımıza güvenlikten ödün vermeden 

yüksek performans, düşük maliyet avantajı ve 

yüksek dayanıklılık garanti ediyoruz” dedi. Ayrı-

ca “Son senelerde kullanıcıya yönelik yaptığımız 

tanıtımlarda, ürünlerimizin Türkiye koşulların-

daki performansını görebilmek ve kullanıcıla-

rın memnuniyetini gördükten sonra sonuçları 

paylaşabilmek adına, lastiklerimizi Türkiye pa-

zarına sunulmadan önce gerçek koşullarda test 

ediyor ve sonrasında deneyimler üzerinden las-

tiklerimizi pazara sunuyoruz” diye konuştu. 

Michelin, ağır vasıta 
lastikleri segmentine 
yönelik geliştirdiği 
yeni lastikleri X Coach 
Z ve XD, X Multi 
HD D serileri ve BF 
Goodrich lastikleri 
Türkiye pazarına 
sunmaya başladı. 
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DIŞI TAŞ, İÇİ ÇİÇEK
KENDİ GÜÇLÜ, YÜKÜ NARİN
2.500 mm iç genişlik ve sağlam izolasyon ile çiçek taşımacılığı Tırsan’da. Çiçek Taşıyıcı Frigo; 
gömme ray sistemi ile yüksek iç genişlik, güçlendirilmiş kapısı ile uzun kullanım ömrü sağlıyor. 
Kompozit profiller ile güçlendirilmiş CTP panel tasarımı ile gücünün zirvesinde.  
Soğuk zincirin ustalarını dinledik, tasarladık, test ettik ve yaptık. 

Tırsan Çiçek Taşıyıcı Frigo Nisan ayı itibariyle karşınızda!
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