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MERCEDES-BENZ
CITAN SAHNEYE ÇIKTI

İlk aşamada “Panelvan” ve “Tourer” olarak
iki versiyonda satışa sunulacak olan Yeni
Citan, BASE ve PRO donanımlarına sahip.
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PETRONAS MADENİ YAĞLAR,
AVRUPA TURUNA BAŞLIYOR

DOBLO “TREKKING” YENİLENDİ
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icariden Gazetesi yeni sayıyla
tekrar karşınızda. Birbirinden
farklı konulara odaklanan
Ticariden, zengin içeriğe sahip
yayınımız ticari araç dünyasında
yaşananları bir araya getirdi.
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PETRONAS Madeni Yağlar (PLI),
Durdurulamaz Kahramanlar-PETRONAS
Urania ROADSHOW tırının Ağustos 2021’de
yola çıkacağını duyurdu.
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ABB şarj üniteleri, hızlı ve ultra hızlı şarj
üniteleriyle elektrikli araç şarjını sürücüler için
çok daha kolay ve erişilebilir hale getirecek.
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IVECO Daily, Birleşik Krallık’taki Ascot
Pistinde düzenlenen Fleet News Awards’da
Yılın Kamyonu Ödülünü (6-16 ton) aldı.

Citroën ë-Jumpy modeli ilk olarak “2021
Yılın Ticari Aracı” ödülünü alarak gösterdiği
başarısını l’Argus’un prestijli “2021 Yılının
Uluslararası Ticari Aracı” unvanıyla devam
ettirirken bunlara bir yenisini daha ekledi.

Dünyanın en güçlü kargo uçuş ağına
sahip olan ve kıtalararasında ticaret köprüleri
kuran Turkish Cargo, Türkiye’nin ihracatına
büyük katkı sağlıyor. Bayrak taşıyıcı hava
kargo markası, Anadolu’nun Göller Yöresinde
ve Isparta’da üretilen gül ürünlerini, 60 yılı
aşkın bir süredir dünyadaki parfüm ve esans
endüstrisinde önde gelen ülkeleri Almanya,
Fransa, Çin ve ABD başta olmak üzere onlarca
noktaya ulaştırıyor.

Mercedes-Benz Türk, Nisan 2017’de
kamyon ve otobüs müşterileri için başlatmış
olduğu “Sıfır Gibi Motor” hizmetine Euro 6
şehir içi otobüsleri ve şehir içi kamyonları
da ekleyerek verdiği hizmet kapsamını
genişletiyor. Mercedes-Benz Türk güvencesiyle
yapılan işlemde bir motor, 5 iş günü içerisinde
tamamen yenilenebiliyor.
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Fiat Doblo’nun “Trekking” versiyonu,
yenilenen özellikleriyle satışa sunuldu. 120 HP
gücündeki 1.6 litrelik Multijet motor seçeneği
ile tercih edilebilecek olan Doblo Trekking, 209
bin 900 TL’lik fiyatı
ve 100 bin TL’ye
12 ay yüzde 0,89
faizli cazip kredi
seçeneğiyle yeni
sahiplerini bekliyor.
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Ticariden Gazetesi’nin 56’ci sayısını keyifle
okumanız dileğiyle,
57’cı sayımızı merakla bekleyiniz...

İbrahim Davsan
ibrahim@ticariden.com.tr
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*** Tüm reklamların yasal sorumluluğu reklam sahiplerine aittir.
*** Yayınımıza gönderilen yazı, resim veya dökümanların iadesi söz
konusu değildir.

4

1 - 30 EYLÜL 2021 • SEKTÖRDEN

Türk güllerini yarım asırdır dünyaya taşıyor
Dünyanın en güçlü kargo uçuş ağına sahip olan ve kıtalararasında ticaret köprüleri kuran
Turkish Cargo, Türkiye’nin ihracatına büyük katkı sağlıyor. Bayrak taşıyıcı hava kargo
markası, Anadolu’nun Göller Yöresinde ve Isparta’da üretilen gül ürünlerini, 60 yılı aşkın bir
süredir dünyadaki parfüm ve esans endüstrisinde önde gelen ülkeleri Almanya, Fransa, Çin
ve ABD başta olmak üzere onlarca noktaya ulaştırıyor.

D

ünyanın gül bahçesi olarak
kabul gören Isparta ve Göller
Yöresinde; Mayıs ve Haziran
aylarında toplanan güller,
özel işlemlerden geçirilerek
gül yağı, *gül konkreti ve gülsuyu ürünlerine
dönüştürülüyor. Dünya gül yağı ihtiyacının
%65’ini karşılayan Türkiye, elverişli iklim
koşullarıyla, kalite bakımından birinci sınıf
güllerin yetiştirilmesine olanak sağlıyor.
Parfüm ve esans endüstrisinin vazgeçilmez
ham maddesi olarak değerlendirilen
endüstriyel gül ürünlerinin ülkemizde 10
Milyon Euro’luk ihracat kapasitesi bulunuyor.
Bu kapasitenin 3’te 1’ini karşılayan Gülbirlik
(Gül, Gül yağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi)
gül yağı ihracatının %75’ini hava kargo ile
gerçekleştiriyor. Gülbirlik Genel Müdürü
Hasan ÇELİK; ‘’Misyonumuz; milli bir
kalkınma hamlesinin parçası olarak bölgemizde
gül üretiminin geliştirilmesi, lojistik, sanayii
altyapısının oluşturulması ve uluslararası
pazara sunulmasını sağlamaktır. Şu anda bunu
gül yağı, gül konkreti, gül suyu ve kozmetik
ürünler üreterek gerçekleştiriyoruz. Kalitesi,
uzun raf ömrü, parfüm ve esans endüstrisinin
kullanım alanındaki geniş yelpazesiyle öne
çıkan bu ürünler bizim topraklarımızda
yetişiyor. Dünyadaki parfüm ve kozmetik
sektörünün olmazsa olmazı gül ürünlerimizi
Turkish Cargo ile sınırlarımızın ötesine
ulaştırıyoruz.

1954’TEN BERİ İŞ ORTAĞIMIZ
1954’ten bugüne kadar başarıya
ulaşmamızdaki en önemli etmenlerin başında
Turkish Cargo’nun kaliteli hizmeti gelmektedir.
Bunun yanı sıra Turkish Cargo’nun hızı ve
geniş kapasitesi biz ihracatçılar için büyük bir
fırsat oluyor’’ dedi. Turkish Cargo, üreticiye
sunduğu imkânlarla Türk gül ürünlerinin
hem raf ömrünün uzunluğuna hem de yeni
ülkelere açılmasına önemli katkı sağlıyor. Geniş
uçuş ağıyla ihracatçı taleplerine de rahatlıkla
cevap veren Turkish Cargo, ülke ekonomisine
katkısını ihracatçıya özel kampanya ve
indirimleriyle artırarak sürdürüyor.
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Mercedes-Benz Citan sahneye çıktı
Mercedes-Benz’in küçük boyutlu hafif ticari araç segmentindeki modeli Citan, tamamen
yenilenmesiyle beraber bir de eCitan isminde, tamamen elektrikli bir versiyona kavuşuyor.
İlk aşamada “Panelvan” ve “Tourer” olarak iki versiyonda satışa sunulacak olan Yeni Citan,
BASE ve PRO donanımlarına sahip.

Y

eni Mercedes-Benz Citan’da
geniş iç hacim ve yüksek yük
kapasitesi ile bir araya gelen
kompakt dış boyutlar, özellikle
şehir içi teslimat ve hizmet sunma
operasyonlarında çok çeşitli uygulamaları
mümkün kılıyor. Ürün hem Panelvan hem
de Tourer yani “kombi” tiplerinde sunuluyor.
Aracın sağında ve solunda geniş aralıkta
açılan sürgülü kapılar ile alçak yükleme eşiği
birleştiğinde Citan ve eCitan’ın içine erişim
rahatlıkla gerçekleşirken yüklerin araca
kolayca yüklenebilmesi de sağlanıyor. Aracın
içinde ise yolcular, Citan Tourer’in konforlu
koltuklarının keyfini çıkarabiliyor. Araç, yüksek
işlevselliğinin ve değişkenliğinin yanı sıra
kapsamlı güvenlik donanımları ve yüksek sürüş
konforu da sunuyor. Aracın içinde, gösterge
panelinin yatay konumu, özellikle dikkat
çekiyor. Mercedes-Benz tasarımcıları, çekici
kavislere sahip olan hacimli ve geniş gösterge
paneli taşıyıcısını tasarlarken kanat profilinden
ilham aldı. Sürekli ve yatay konumlandırma, bu
noktada belirleyici bir unsur oldu. Dar kanat,
aracın içine doğru uzanıyor ve büyük bir hacim
hissi yaratıyor. Gösterge ünitesi, bu kanattan
kesilip çıkarılarak oluşturuluyor. Şekli, aşınmış
bir taşı andırıyor. Kanatla taş arasında oluşan
boşluk, önemli araç gereçlere hızlı erişim
imkânı sağlayan pratik bir saklama bölmesi
görevi görüyor.

RAHAT YÜKLEME ALANI
Citan’da kompakt dış boyutlar (Uzunluk:
4498 mm) geniş hacimle bir araya getirildi.
Farklı versiyonları ve pratik donanım detayları
sayesinde çok sayıda farklı kullanım olanağı
ve kolay yükleme imkânı sunuluyor. Citan,
Panelvan ve Tourer olarak iki farklı tipte
piyasaya sürülüyor. Daha sonra uzun dingil
mesafesine sahip başka varyantlarının yanı sıra
Mixto versiyonun da müşterilere sunulması
planlanıyor.

Citan, kısa dingil mesafeli varyantında
(2716 mm) dahi önceki modele kıyasla çok
daha geniş bir hacim sunuyor. Örneğin,
Panelvan versiyonunun bagaj bölümünün
uzunluğu esnek bölme duvarıyla birlikte 3,05
metreye ulaştı. Sürgülü kapılar, özellikle dar
park yerlerinde pratik bir özellik olarak dikkat
çekiyor. Yeni Citan’da sürgülü kapı sayısı ikiye
kadar çıkartılabiliyor. Bu kapılar, aracın her iki
tarafında 615 milimetre gibi geniş bir açıklık
sunuyor. Bagaj açıklığının yüksekliği, 1059
milimetre. Bagaj bölümüne arkadan da kolayca
erişilebiliyor: Panelvan versiyonunun yükleme
eşiği, 59 cm yüksekliğinde. Ayrıca, arka
kapılar, 90 derecelik bir açıyla kilitlenebilirken
aracın yanlarına doğru 180 dereceye kadar
da açılabiliyor. Asimetrik arka kapılardan ilk
olarak daha geniş olan sol kanadın açılması
gerekiyor. Panelvan’da isteğe bağlı olarak
ısıtmalı camlar ve cam sileceği bulunan arka
kapılar sipariş edilebiliyor. Yine bu iki donanım
seçeneğinin bulunduğu bir bagaj kapağı da
talep edilebiliyor. Panelvan ve Tourer, BASE
ve PRO donanım serileriyle sunuluyor. BASE
Serisi’nde müşterilere gereken tüm temel
donanımları içeren işlevsel bir giriş seviyesi
varyantı sunuluyor. PRO Serisi’nde ise ek
işlevler, markayı temsil eden bir tasarımla bir
araya getiriliyor.
3 DİZEL 2 BENZİNLİ MOTOR
Yeni Citan’ın motor yelpazesi, üç dizel
ve iki benzinli modelden oluşuyor. Düşük
devir aralığında bile ulaşılan sürülebilirlik ve
ekonomik tüketim değerleri, bu motorların
ortak güçlü yönleri. Panelvan modellerde yer
alan dizel motorun 85 kW’lık versiyonu, aşırı
güç/aşırı tork fonksiyonu ile örneğin sollama
sırasında daha da yüksek bir ivme sunuyor.
Kısa bir süre için 89 kW’lık güç ve 295 Nm’lik
tork elde edilebiliyor. Güç üniteleri, Euro 6d
emisyon normlarına uygun. Tüm motorlar,
ECO start/stop fonksiyonuna sahip.

6 ileri manuel şanzımanın yanı sıra, en
güçlü dizel ve benzinli modeller için 7 kademeli
çift kavramalı şanzıman seçeneği de mevcut.
285 KİLOMETRE MENZİLLİ eCİTAN
eCitan, 2022’nin ikinci yarısında piyasaya
sürülüyor. Citan’ın bu tamamen elektrikli
modeli, eVito ve eSprinter’den oluşan
elektrikli ticari araç portföyünü genişletiyor.
Aracın menzilinin WLTP’ye göre yaklaşık
285 kilometre olması planlanıyor. Böylece,
aracı genellikle şehir içi kurye ve teslimat
hizmetlerinde kullanan ticari kullanıcıların
ihtiyaçları karşılanabiliyor. Bataryanın hızlı
şarj istasyonlarında yaklaşık 40 dakikada
yüzde 10’dan yüzde 80’e ulaşması hedefleniyor.
Müşterilerin, bagaj bölmesinin boyutları, yük
kapasitesi ve donanımların bulunabilirliği
konularında geleneksel motorlara sahip
araçlara kıyasla herhangi bir ödün vermesinin
gerekmemesi de önemli bir avantaj sunuyor.
eCitan’da bir römork bağlantısı da bulunuyor.
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PETRONAS Madeni Yağlar, Avrupa turuna başlıyor
PETRONAS Madeni Yağlar (PLI), Durdurulamaz Kahramanlar - PETRONAS Urania
ROADSHOW tırının Ağustos 2021’de yola çıkacağını duyurdu.

P

ETRONAS Madeni Yağlar (PLI),
Durdurulamaz Kahramanlar
- PETRONAS Urania
ROADSHOW tırının Ağustos
2021’de yola çıkacağını duyurdu.
Elli gün boyunca Avrupa çapında yedi ayrı
noktaya uğrayarak iddialı bir yolculuğa çıkacak
ekip, 1.000’den fazla PETRONAS Urania
müşterisi, servis, filo yöneticisi ve küresel salgın
boyunca tedarik zincirlerini çalışır durumda
tutan isimsiz kahramanlar olan kamyon
şoförleriyle buluşarak güçlü performansı
daha uzun süre koruyan yeniliklerini
paylaşacak. StrongTechTM Teknolojisine
sahip PETRONAS Urania’nın Nisan ayında
yapılan lansmanını kutlamak üzere PLI’ın
ikonik PETRONAS Urania tırı, motorlarını ve
kendilerini daha uzun süre daha güçlü tutmak
için zorluklarla mücadele eden herkese ürün
eğitimi, destek ve ilham vermek için farklı
ülkelere seyahat edecek. Ziyaretçiler, ürünlerin
arkasında yer alan uzman mühendislerden,
filolarının gerçek değerini keşfetmelerine
yardımcı olacak PLI ekip üyelerinden ve
bu sıvıları her gün kullanan öncü kamyon
sürücülerinden bilgi alacak.
ÇEŞİTLİ GÖSTERİLER OLACAK
Kamyon drift gösterileri, kamyon
simülatörleri, yarışmalar ve daha fazlası dahil
olmak üzere heyecan verici organizasyonların
da yer alacağı turda ziyaretçiler etkinliklere
katılmaya davet edilecek. Böylece diğer
PETRONAS Urania kullanıcılarıyla ve

sosyal medya aracılığıyla PLI’nin yerel
marka elçileriyle iletişim kurabilecekler. Tırı
inceleyecek, fotoğraf çekecek, sahip olmak
istedikleri ödülleri kazanma şansı yakalamak
için #trackthetruck’ı etiketleyerek paylaşacak
veya fotoğraf stant takvimi yarışmasına
katılarak 2022’nin PETRONAS Urania Yüzü
olarak adlandırılma fırsatı bulacaklar.
50 GÜNDE 11 BİN 500 KM
Daha uzun süre daha güçlü kalmak için
PETRONAS Urania madeni yağ ile çalışan PLI
tırı, 50 günlük tur boyunca yolda toplam 121
saat harcayarak 11 bin 500 km’yi aşan yol kat
edecek. PETRONAS Lubricants International
EMEA Pazarlama Müdürü James Mark şunları
söyledi:

“Müşterilerimiz her gün modern kamyon
taşımacılığının getirdiği muazzam baskıların
üstesinden geliyor. Hem onların deneyimleriyle
empati kurmak, hem de daha uzun süre daha
güçlü kalmak isteyenlerle uzmanlığımızı
paylaşmak için PETRONAS Urania
Roadshow’u başlatmaktan heyecan duyuyoruz.
Bu destansı yolculuk, PLI uzmanlarının
sürücüler, filo yöneticileri, mühendisler ve
servis personeliyle hemen kendi kapılarının
eşiğinde buluşmasını sağlayacak.”
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Fiat Doblo Trekking yenilendi
Fiat Doblo’nun “Trekking” versiyonu, yenilenen özellikleriyle satışa sunuldu. 120 HP
gücündeki 1.6 litrelik Multijet motor seçeneği ile tercih edilebilecek olan Doblo Trekking,
209 bin 900 TL’lik fiyatı ve 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,89 faizli cazip kredi seçeneğiyle
yeni sahiplerini bekliyor.

F

iat Doblo, yenilenen “Trekking”
versiyonuyla satışa sunuldu. Fiat
Doblo’nun “Trekking” versiyonu,
zorlu yol koşullarına uygun
yapısı, sürüş konforundan taviz
vermeden sunduğu performans ile geçmiş
yıllardaki başarılarını, yenilenmiş hali ile
daha yukarıya taşımaya hazırlanıyor. 120 HP
gücündeki 1.6 litrelik Multijet motor seçeneği
ile satışa sunulan Fiat Doblo Trekking, 209 bin
900 TL’lik fiyatı ve Koç Fiat Kredi aracılığı ile
sunulan 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,89 faizli
cazip kredi seçeneğiyle Fiat bayilerindeki yerini
alıyor. Doblo Trekking; 10mm yükseltilmiş
gövdesi, çekiş kabiliyetlerini yukarı seviyeye
taşıyan “Traction Plus” özelliği ve dört mevsim
lastikleri ile konforlu bir sürüş sunarken;
tasarım detaylarıyla da göz dolduruyor.
Yeni versiyon; Titanyum Gri Tavan Rayları,
titanyum grisi ön ve arka tampon koruma
parçaları, 16 inç Titanyum Gri Alaşım Jantları,
“Trekking” yazılı siyah yan kapı çıtası ve Piano
Black yan aynaları ile diğer Doblo’lardan
ayrılıyor.

7 İNÇ’LİK DOKUNMATİK EKRAN
Fonksiyonellik ve şıklığı bir arada sunan
Doblo Trekking; iç mekânında yeni 7 inç
Dokunmatik Ekranlı Multimedya Sistemi
ile kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor.
Kullanımı kolay ara yüzü, yüksek çözünürlüğü
ve komutlara verdiği hızlı tepkiler ile daha iyi
bir araç içi multimedya deneyimi sunan 7 inç
Dokunmatik Ekranlı Multimedya Sistemi,
Apple Car Play ve Android Auto özellikleri ile
de bu deneyimi destekliyor. Tüm bunlara ek
olarak; Doblo Trekking’in iç mekanındaki şık
tasarımsal detaylar da öne çıkıyor. Araçtaki
yeni gri renkli dashboard, gri vites çerçevesi,
siyah PVC ön ve arka kapı panelleri, gri renkli
kapı iç açma kolları, turuncu dikişli siyah
kumaş koltukları, bununla uyumlu vites ve el
freni körüğündeki turuncu dikişler, koltukların
üzerindeki “Trekking” yazısı versiyonu daha da
şık ve özel kılıyor.
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ABB, GRIDSERVE Electric Highway ile şarjlayacak
ABB şarj üniteleri, hızlı ve ultra hızlı şarj üniteleriyle elektrikli araç şarjını sürücüler için çok
daha kolay ve erişilebilir hale getirecek.

A

BB’nin beğeni toplayan hızlı
ve ultra hızlı DC elektrikli araç
(EA) şarj üniteleri, Birleşik
Krallık’taki yeni GRIDSERVE
Electric Highway şarj istasyon
ağını destekleyecek. İki şirket, özellikle şarj
işlemini daha kolay ve erişilebilir hale getirerek
elektrikli araçların daha fazla benimsenmesini
amaçlıyor. Birleşik Krallık’ta 2019’dan 2020’ye
kadar kayıtlarda üç kat artış kaydeden*
elektrikli araç pazarının büyüme ivmesini
artırmak adına bunun yapılması önem taşıyor.
GRIDSERVE Electric Highway, Birleşik
Krallık otoyol ağının yüzde 85’iyle beraber
ülke genelindeki birçok kasaba ve şehri de
kapsayacak. Milyonlarca sterlin değerindeki bu
yatırım, her biri 6 ile 12 şarj ünitesine sahip 50
yeni elektrikli şarj lokasyonunda ABB’nin ultra
hızlı 350 kW şarj üniteleriyle desteklenecek.
Sağlanacak ek 300 adet hızlı DC 60 kW şarj
ünitesi de GRIDSERVE’ün Ecotricity’den aldığı
150 mevcut alanın yükseltimi için ileri düzeyde
güvenilirlik sağlayacak.

ikinci sebep ise ABB’nin 2021’in sonundan
önce hizmete alınması planlanan 10’dan
fazla yeni Elektrikli Şarj Merkezi ile hızlı
dağıtımı desteklemesi oldu. GRIDSERVE
CEO’su Toddington Harper: “GRIDSERVE’ün
amacı, sürdürülebilir enerji sağlamak ve
iklim değişikliği konusunda harekete geçmek.
GRIDSERVE Electric Highway ağımız için
belirlediğimiz iddialı hedefleri karşılamamıza
yardımcı olacak teknoloji ve kabiliyete
sahip olduklarından, ayrıca elektrikli araç
sürücüleri için olabilecek en iyi şarj deneyimini
sağladıklarından dolayı ABB elektrikli araç
şarj ünitelerini tercih ettik.” ABB E-Mobilite
Başkanı Frank Muehlon: “GRIDSERVE’ün
Electric Highway’in ABB’yi tercih etmesi,
e-mobilitedeki liderliğimizi, güçlü ilişkilerimizi
ve Birleşik Krallık’ta elektrikli araç parkında
devrim niteliğinde gelişmelere imza atmaya
dair ortak arzumuzu açıkça ortaya koyuyor.”

EDÜŞÜK MALİYET SIFIR KARBON
Bu yeni projenin temelleri, GRIDSERVE’ün
Braintree, Essex’te açılışı yapılan Electric
Forecourt® tesisine elektrikli araç şarj ünitesi
sunulmasını sağlayan ABB deneyimine
dayanıyor. Şarj istasyonu, GRIDSERVE’ün
şarj ünitelerinden birini kullanan her bir
araca düşük maliyetli ve net sıfır karbon enerji
sağlamak amacıyla yapılan “güneşten tekerleğe”
altyapısının bir parçası. Hibrit güneş enerjisi
çiftliklerinden oluşan bir ağ ile birlikte şarj
ünitelerinin üzerindeki kanopilerden üretilen
gücü kullanıyorlar. Buradaki esas amaç, özel
şarj ünitelerine erişimi olmayan binlerce sürücü
için elektrikli araç sahibi olmayı daha pratik ve
gerçekçi kılmak. ABB, 2010 yılında e-mobilite
pazarına girmesinden bu yana 85’ten fazla
pazarda, 20.000’den fazla hızlı şarj ünitesi de
dahil olmak üzere toplamda 400.000’den fazla
elektrikli araç şarj ünitesi sattı.

EN İYİ ŞARJ DENEYİMİ
GRIDSERVE, Birleşik Krallık’taki çoğu
elektrikli araç sürücüsü için yeni bir özellik
olan ve otomatik şarj ve ödeme imkanı sağlayan
GRIDSERVE Autocharge uygulamasını da
desteklemesi nedeniyle güvenilir, tecrübe
edilmiş ve esnek bir teknoloji sunan ABB
markasını tercih etti. Tercihin arkasındaki

KSO Çevre Ödülleri Sahiplerini Buldu
Türkiye’nin öncü otomotiv sanayi şirketlerinden Otokar, Kocaeli Sanayi Odası tarafından
düzenlenen KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nde Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi,
Otomotiv Sektöründe “Çevre” ödülüne layık görüldü.

K

oç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, iş ve sürdürülebilirlik
çalışmalarıyla bir ödüle daha
layık görüldü. Fikri hakları
yüzde 100 kendine ait, verimli,
çevreci ve yenilikçi ürünlerle gelecek nesillerin
yaşam standartlarının geliştirilmesi için
teknoloji ve dijitalleşmenin itici gücünden
yararlanarak öncü işleri hayata geçiren şirket,
Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen
KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nde
Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi’nde
Otomotiv Sektöründe Çevre Ödülü’ne layık
görüldü. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları doğrultusunda
gerçekleştirdiği çalışmalarla, iş ve üretim
stratejilerinde çevre dostu uygulamalarla
sektöründe öncü olmayı başaran Otokar,
Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal
sürdürülebilirlik performansları üst
seviyede olan şirketlerin yer aldığı BİST
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 6’ncı kez

listelenmeye hak kazandı. 2020 yılında
sürdürülebilirlik performansını artırmaya
yönelik istikrarlı çalışmaları ve hayata geçirdiği
uygulamalarla Otokar, 150.500 m3 atık suyu

geri dönüştürerek üretime geri kazandırdı.
Şirket, enerji verimliliği çalışmalarıyla 1.526
GJ enerji tasarrufu, sera gazı emisyonlarında
ise 300 ton CO2 azaltım elde etti.
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Citroen Ë-Jumpy’e LCV ödülü
Citroen ë-Jumpy modeli ilk olarak “2021 Yılın Ticari Aracı” ödülünü alarak gösterdiği
başarısını l’Argus’un prestijli “2021 Yılının Uluslararası Ticari Aracı” unvanıyla devam
ettirirken bunlara bir yenisini daha ekledi.

A

ralık 2020’de I-VOTY jüri
üyeleri tarafından “2021 Yılın
Uluslararası Ticari Aracı” ve
Ocak 2021’de “2021 Yılın Ticari
Aracı” Argus Trophy’yi kazanan
Citroën ë-Jumpy, Kilomètres Entreprise
tarafından “2021 KOMPAKT LCV” Millésime
Trophy ödülünü aldı. 2021 KOMPAKT
LCV ödülü, Ocak 2021’den Haziran 2021’e
kadar %43,6 pazar payıyla Fransa’nın en
çok satan elektrikli hafif ticari aracı olan
ë-Jumpy’nin satış başarısını pekiştiriyor.
Herkesin ihtiyacına uygun, modern, teknolojik
ve uygun maliyetli mobilite çözümleri sunan
Citroën ë-Jumpy, profesyonellerin ve esnafın
da yeni ulaşım zorluklarına ideal çözüm
ortağı olarak öne çıkıyor. Çok yönlü kullanım
özellikleri, kısıtlamaların yaşandığı alanlara
özgürce erişim, filoların CO2 emisyonu
azaltma taahhütlerine uyma ve son kilometre
teslimatları gibi yeni iş faaliyetlerine uyum
sağlama konularında çözüm sunuyor.
Citroën, ë-Jumpy ile ürün çeşitliliği ile her
bir kullanıcının ihtiyacına uyarlanmış bir
çözüm ve kullanıcılara elektrikli ulaşımın tüm
avantajlarını sunmayı hedefliyor.
PROFESYONELLERİN YOL ARKADAŞI
Citroën ë-Jumpy, profesyonellerin kullanım
amacı ve bütçesine uygun olarak; 50 kWsa
batarya ile 230 km (WLTP) ve 75 kWsa batarya
ile 330 km (WLTP) olmak üzere iki farklı
menzil tipi sunuyor.

ë-Jumpy’deki 100 kW’lık motor, vites
değiştirme gereksinimi olmadan, tamamen
gürültü ve titreşimden arındırılmış ve ilk
hareket anından itibaren sağlanan yüksek
tork ile 130 km/s maksimum hıza rahatlıkla
ulaşabiliyor.
HIZLI ŞARJ İLE ZAMAN TASARRUFU
ë-Jumpy; evde (standart 8A priz mod 2
kablo veya Green’Up 16A geliştirilmiş priz),
özel veya halka açık şarj istasyonunda (Wallbox
ile mod 3 32A kablo) veya süper hızlı şarj
istasyonunda sadece 30 dakikada bataryayı
%80 seviyesinde olmak üzere farklı şekillerde
şarj edilebiliyor. Elektrik enerjisi aynı zamanda
sürücülere kullanım maliyetlerini kontrol
altında tutma olanağı da sağlıyor.

ë-Jumpy; farklı gövde tipleri, tüm
otoparklara erişim için tasarlanan 1,90 m
yükseklik, 6,6 m3’e kadar kullanım hacmi,
1.275 kg taşıma kapasitesi ve özellikle aracın
ön bölümünü mobil bir ofise dönüştüren
Moduwork tarafından sağlanan çok yönlülük
dahil içten yanmalı versiyonlarla aynı kullanım
özelliklerini ve pratikliği sunuyor.
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Mercedes-Benz StartUP’ları belli oldu

IVECO Türkiye’den konumunu korudu

Mercedes-Benz StartUP yarışmasının kazananları açıklandı. “Ulaşım Çözümleri”, “Sosyal
Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” olmak üzere 3 farklı kategoride büyük ödülleri alan 3 startup’a
toplamda 150 bin TL’lik para ödülü verildi. “Ulaşım Çözümleri” kategorisinde Syntonym,
“Sosyal Fayda” kategorisinde PONS ve “Jüri Özel Ödülü” kategorisinde IWROBOTX bu yıl
ilk üçe girerek büyük ödülün sahibi olan girişimciler oldu.

IVECO Türkiye 2021 yılının ilk 6 ayında pazar payını bir önceki yılın aynı dönemime göre
1,6 puan artırarak 3,5 ton ve üzeri kamyonet kamyon pazarında %8,5 paya ulaştı. IVECO,
Türkiye’de 3,5 ton ve üzeri pazarda 3. konumunu koruyor.

M

ercedes-Benz StartUP
yarışmasının kazananları
belli oldu. Türkiye’nin
43 ilinden 633 startup’ın
başvurduğu yarışmada
eleme süreci tamamlandı. Toplamda 150
bin TL değerindeki büyük ödülü paylaşacak
olan “Ulaşım Çözümleri”, “Sosyal Fayda” ve
“Jüri Özel Ödülü” kategorilerinin kazananları
düzenlenen ödül töreninde açıklandı “Ulaşım
Çözümleri”, “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü”
kategorilerinde büyük ödüle hak kazanan ilk
3 startup’a 50’şer bin TL para ödülü verildi.
İlk 60’a kalarak bir günlük eğitim kampı ile
yarışmadaki eğitim serüvenlerine başlayan
ve jüri değerlendirmeleriyle ilk 10’a giren
startup’a ise “StartUP Boost” adı verilen özel
bir gelişim programına ve Avrupa startup
ekosistemini yakından tanıma ve potansiyel
iş birlikleri geliştirme fırsatları bulacakları
Almanya Girişim Ekosistemi modülüne katılma
hakkı hediye edildi. Ayrıca ilk defa bu sene ilk
10 startup, Mercedes-Benz yöneticilerinden,
kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış
birebir mentorluk desteği alma hakkı elde etti.
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı
Süer Sülün; “Mercedes-Benz StartUP projemiz
ile girişim ekosistemine verdiğimiz önemi
göstermeye devam ediyoruz. Proje kapsamında
gerçekleştirdiğimiz yarışma ile yenilikçi,
sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekleyen,
topluma ve çevreye fayda sağlayan, hayatı
kolaylaştıran çözümlere katkıda bulunan
startup’ları destekliyoruz. Yarışmamızdan
ödül alan startup’ların gelişimi, topluma ve
çevreye sağladıkları faydalar, bize doğru bir iş
yaptığımızı gösteriyor.” dedi.

“ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ ÖDÜLÜ”
SYNTONYM’İN OLDU
Bu yıl ilk kez verilen Ulaşım Çözümleri
Ödülü’nün kazananı Syntonym oldu.
Syntonym, resim ve videolardaki biyometrik
veri olan mevcut yüzleri, hiç var olmamış
sentetik yüzlerle geri döndürülemez bir şekilde
değiştirebiliyor. Geleneksel yöntemlerin aksine
yaş, cinsiyet, baş pozisyonu ve yüz ifadeleri
gibi analitik metrikleri koruyor. Bozulmadan
yapılan bu anonimleştirme, yapay zekâ
algoritmalarının doğruluğunu ve güvenilirliğini
artıyor. İleri veri analizini mümkün kılıyor.
“SOSYAL FAYDA ÖDÜLÜ”
KAZANANI PONS
Sağlık sektörüne sunduğu
yenilik sayesinde Sosyal Fayda
Ödülü kazananı PONS oldu.
PONS; doktorların, hastaları,
hastaneye çağırmaya gerek
kalmadan uzaktan taramasına,
izlemesine ve teşhis etmesine
olanak tanıyan, giyilebilir ultrason
teknolojisi geliştirerek tıbbi
görüntüleme ağları oluşturmaya
odaklanıyor. Jüri Özel Ödülü
kazananı IWROBOTX oldu.
IWROBOTX’in, deniz yüzey
temizliği yapan otonom deniz
aracı Doris, kamera ve sensörleri
kullanarak deniz yüzeyindeki
nesneleri tanıyor, sınıflandırıyor,
atıkları topluyor, toplanan verileri
internete aktarıyor ve raporlar
hazırlıyor.

Anadolu Isuzu’nun Grand Toro ve Interliner modelleri uluslararası otoritelerce takdir görmeye
devam ediyor. Daha yollara çıkmadan A’ Design Award tarafından ödüle layık görülen modellere
bir ödül de BIG SEE Awards’dan geldi.

A

nadolu Isuzu’nun yenilikçi
tasarım anlayışının
temsilcileri olan modelleri
Grand Toro ve Interliner bir
uluslararası organizasyonda
daha takdir gördü. Interliner 13 CNG
ve Grand Toro, Avrupa’da yaratıcılığı
ve iş potansiyelini sistematik olarak
keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla her yıl
düzenlenen uluslararası tasarım yarışması
BIG SEE Awards 2021’den ödülle döndü.

DKV’nin başlattığı kampanya ile nakliyeciler lojistik süreçlerini dijitalleştirecek ve DKV Live’ı 3 ay ücretsiz
deneyebilecekler. DKV Live dijital filo yönetimiyle geçmişe yönelik yakıt tüketim takibi, 7/24 çalışan
alarmla ve otomatik kart bloklama ile yakıt hırsızlığına karşı koruma, boş sefer yapılmaması için yük bulma,
akıllı rota planlama ve sürüş optimizasyonu gibi işleri önemli ölçüde kolaylaştıran bir dijital asistan.

U

DKV Live ile anlık veri aktarımları sağlayan
telematik sistem uygulamalarında yeni bir
sayfa açan DKV Euro Service, hizmete sunduğu
DKV Live portalı ile lojistik süreçlerinde
önemli ölçüde operasyonel kolaylık sağlıyor.
DKV Live portalı, sürücünün araç kullanma
ve dinlenme zamanlarına uygun şekilde,
araç takip ve izleme, tahmini varış süresinin
belirlenmesi, yakıt alım istasyonlarının
planlanması gibi hizmetleri sunuyor. Aynı
zamanda sürücü için en etkin rotayı belirlerken,
aracın doluluk durumu ve özel indirimler
sunan yakıt istasyonları gibi etkenleri de
değerlendiriyor. Böylece bütçenin en verimli

ERTELENEN TALEP GERİ GELDİ
IVECO ağır vasıta ithal çekiciler
segmentinde ise TAİD verilerine göre payını
2021 yılının ilk 6 ayında %9,6’dan %11’e
çıkarmayı başardı. Geçmiş yıllarda ertelenen
talebin geri gelmesi ile 2020 yılında %212
oranında büyüyen çekici segmenti, 2021 yılının
ilk 6 ayında ise büyümesini sürdürerek %217
oranında hızlı büyümesini sürdürdü. IVECO
yetkilileri yeni çekici IVECO S WAY ile hızla
büyüyen çekici pazarında pazar payı artırmayı
başardıklarını ifade ettiler. IVECO yetkilileri
2021 yılında ticari araç pazarının beklenenden
daha hızlı büyüdüğünü IVECO Türkiye olarak
bayi ağı ile birlikte büyüyen pazarda daha da
hızlı büyüyerek bu başarıyı elde ettiklerini
ve beklenmedik bir durumla karşılaşılmaz
ise mevcut trendin yıl sonuna kadar devam
etmesini beklediklerini ifade ettiler.

Isuzu’ya ödül yağmuru

DKV’den önemli kampanya
luslararası taşımacılıkta
nakitsiz yol yardım
hizmetleri alanında piyasa
lideri DKV Euro Service,
nakliyecilere sunduğu yeni
kolaylık olan DKV Live kutusu için önemli
bir kampanya başlattı. Kampanya dâhilinde
nakliyeciler DKV Live’ı üç ay boyunca ücretsiz
deneyebilecekler.
Montaj ücretinin
de alınmayacağı
kampanya, Ağustos
ayı sonuna kadar
devam edecek.

P

andemi şartlarına ayak uyduran ve
yetkili nokta sayısını hız kesmeden
artıran IVECO, 2021 yılının ilk
ayında Antalya’da ANTOTO ile
online ortamda 3S Yetkili Satıcı ve
Servis sözleşmesi imzalamıştı. Tesis yatırımını
tamamlayan ve pandemi dolayısıyla açılış töreni
düzenlemeyen ANTOTO, Temmuz ayında
gerçekleştirdiği yoğun tanıtım kampanyası
ile satış faaliyetlerine başladı. IVECO Türkiye
2020 yılında da İzmir yetkili satıcısı MEYEKS’i
yetkili IVECO ailesine katmıştı. IVECO
Türkiye, tedarik sorunlarını da aşarak 2021 yılı
için hedeflenen pazar payına şimdiden ulaştı.
ODD verilerine göre 3,5 ton şasi segmentinde
geçen yıl %10 olan pazar payını %17e çıkarmayı
başaran IVECO, 3,5 ton panel van segmentide
ise pazar payını geçen yılın aynı dönemime göre
iki misli artırdı.

şekilde kullanılmasına yardımcı bir planlama
kolaylıkla yapılabiliyor. Küçük ebatlı DKV
Live kutusunun filo yönetim arayüzüne (FMS)
bağlanması ile sistemin ayrıcalıklarından
yararlanılabiliyor.

Markaların 6 kategoride ödüllendirildiği
yarışmada Grand Toro ve Interliner, Product
Design (Ürün Tasarımı) kategorisinde
“Mobility” (Mobilite) başlığı altında ödüle
layık görüldü. Grand Toro ve Interliner
geçtiğimiz yıl, daha yollara çıkmadan İtalya
merkezli tasarım yarışması A’ Design Award
tarafından ödüle layık görülmüştü. Anadolu
Isuzu’nun Ar-Ge tasarımcıları ve mühendisleri
tarafından tasarlanan Grand Toro, Silver A’
Design Award’ün sahibi olurken, Interliner

yarışmada, Gold A’ Design Award almıştı.
CNG motorlu çevreci Interliner bu yıl
ayrıca uluslararası ticari araç sektörünün
en prestijli ödüllerinden Sustainable Bus
Award (Sürdürülebilir Otobüs Ödülü)
organizasyonunda “Bus Of The Year”
kategorisinde finale kaldı.
YENİ TASARIM DİLİ
Servis ve okul otobüsü taşımacılığı için
ekonomik ve yeşil bir çözüm olarak tasarlanan
13 m boyutundaki Interliner,
Anadolu Isuzu’nun dijital, keskin
ve güven veren yeni tasarım
çizgisiyle tasarlanan araçlarından
biri olarak öne çıkıyor. Dinamik
gövde, aerodinamik CNG kapağı,
yeni gösterge paneli bu yeni çizgiyi
destekliyor. Interliner, sürücüye
ve yolculara maksimum konfor ve
ergonomik bir alan sağlıyor. Kısa
ve orta mesafeli servis, turizm
ve havaalanı taşımacılığı için
tasarlanan 8,5 m uzunluktaki Grand
Toro, Anadolu Isuzu’nun yeni
tasarım dilini sergiliyor. Araç, bagaj
yükleme ve boşaltma işlemini üç yan
kapak sayesinde daha rahat ve kolay
erişilebilir hale getirirken, Anadolu
Isuzu’nun midibüs segmentinde
en büyük bagaj kapasitesine sahip,
düşük yakıt tüketimi sunan aracı
olma özelliği gösteriyor.
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Scania’da bayrak değişimi

D

oğuş Otomotiv
Distribütörlüğünde Türkiye
faaliyetlerini sürdüren
Scania’da Pazarlama
Müdürlüğü görevine Levent
Can Özokutucu atandı. Özokutucu 1 Şubat
2021 tarihinden bu yana vekaleten sürdürdüğü
Pazarlama Müdürlüğü görevine 1 Ağustos 2021
tarihi itibarıyla asaleten atandı. Özokutucu,
2011 yılında çalışmaya başladığı Doğuş
Otomotiv’de 2014 yılından bu yana Volkswagen
Ticari Araç Pazarlama Yöneticisi görevini
sürdürüyordu. Kocaeli Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan
sonra Marmara Üniversitesi’nde Yüksek Lisans
yapan Levent Can Özokutucu, ayrıca Harvard
Business School’un sertifika programını da
bitirdi. Mesleği ile ilgili birçok ödülün yanısıra,
tutkunu olduğu motorsporlarında da dereceleri
bulunan, evli ve bir çocuk babası Levent Can
Özokutucu, Almanca ve İngilizce biliyor.

Prometeon, Türkiye’de filo iş birliklerini büyütmeye devam ediyor. Prometeon Türkiye şimdi
de uluslararası nakliye sektörünün köklü ve referans firmalarından Çobantur ile 525 aracın
lastik yönetimi ve hizmetleri için anlaşma imzaladı.

P

rometeon Lastik Grubu,
Türkiye’deki filo iş birliklerini
genişletmeye devam ediyor.
Şirket bu doğrultuda; karayolu
taşımacılığı, intermodal, proje
lojistiği, ADR taşımacılık ve yurt içi dağıtım
alanlarında önde gelen lojistik hizmet
sağlayıcısı Çobantur ile iş birliği yaptı.
İşbirliği kapsamında Prometeon Türkiye,
Çobantur’un 525 araçlık filosuna yeni
lastik ve kaplama lastik satışı, “Pro Time”
kapsamında yurt içi-yurt dışı yol yardım,
“Pro Services” kapsamında filo yönetimi ve
maliyetleri düşürmeye yönelik danışmanlık
hizmeti sunacak. İşbirliği ile ilgili konuşan
Prometeon Türkiye, Rusya, Orta Asya ve
Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak,
“Prometeon Türkiye olarak, sunduğumuz
lastik yönetimi hizmetleri ile müşterilerimizin
toplam sahip olma maliyetlerini minimuma
çekerek; kilometre başına maliyetlerini
azaltmalarına yardımcı oluyoruz.
Sunduğumuz ürünün verimini artırmak,
müşterilerimizin ana işlerine odaklanmalarını
sağlamak ve tasarruf yaratmak Pro Services
adını verdiğimiz hizmet modelimizin odağını
oluşturuyor. Pro Services kapsamında
işletmeye özel ‘terzi işi’ çözümler sunarak,
müşterilerimizin asıl işlerine odaklanmaları
ve lastikten maksimum verim elde etmelerini
sağlıyoruz. Bu doğrultuda; uluslararası
taşımacılık sektörünün köklü ve referans
firmalarından Çobantur ile imzaladığımız 525
araçlık iş birliğimiz sonucunda firmanın lastik
maliyetlerini minimuma indireceğiz” dedi.

Daimler Truck AG ve CATL’den batarya ortaklığı
CATL, 2024 yılından itibaren Mercedes-Benz eActros LongHaul için batarya tedarik
edecek. Ortaklar, elektrikli kamyonlara özel, ileri teknoloji ürünü yeni nesil bataryayı birlikte
geliştirmeyi amaçlıyor.

C

Çobantur’un lastikleri Prometeon’a emanet
‘YEŞİLE LİDERLİK EDİYORUZ’
DKV Mobilite Enerji ve Araç Hizmetleri
Genel Müdürü Sven Mehringer, “LNG
yakıtı piyasada giderek daha popüler oluyor.
Enerjinin dönüşüm süreci yaşadığı böyle bir
dönemde, ‘Yeşile Liderlik Eden’ bir şirket
olarak biz de taşımacılık sektörüne sunulan
sürdürülebilir tedarik çözümlerinde lider olmak
istiyoruz” dedi. Alternatif yakıtlara yönelik
artan talebi karşılamak için DKV birden fazla
yakıt türünde hizmet veren ve LNG, CNG, LPG
veya Hidrojen gibi alternatif yakıtlar sunan
istasyonlara odaklanarak her yıl 5.000 yakıt
istasyonunu birbirine bağlıyor. DKV Şubat
2021’de “Yeşil Misyonu” başlatarak 2023 itibarı
ile iklime olumlu etki eden şirket olacağını ve
2030’a kadar müşterilerinin filolarının karbon
salınımını yüzde 30 azaltacağını açıkladı.
LASTİK MALİYETLERİ AZALIYOR
Çobantur Filo Direktörü/İcra Kurulu
Üyesi Murat Kunduracı ise, “Prometeon’un
lastik maliyetlerimizi azaltmamızı sağlayan

‘Pro Services’ çözümleri kapsamında lastik
yönetimi ve raporlanması gibi hizmetlerin
yanı sıra firmamıza özel çözümlerle değişen
dünyanın değişen lojistik ihtiyaçlarına anında
yanıt vermeyi ve işimize daha odaklanmayı
hedefliyoruz. Dünya çapında sürdürdüğümüz
taşıma operasyonlarımızı Prometeon’un Pro
Services hizmetleriyle birlikte daha verimli
hale getireceğimize inanıyoruz. Bununla
birlikte Prometeon Türkiye’nin ‘Pro Time’
çözümü kapsamında Türkiye ve Avrupa
çapında 7/24 yol yardım lastik hizmeti
alarak, filomuzdaki araçların her türlü
lastik sorununa anında yanıt alabileceğiz.
İş birliğimizin operasyonel maliyetlerimizi
azaltacağı inancıyla teşekkür ediyor, hayırlı
olmasını diliyorum” diye konuştu.
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O2 nötr, elektrikli karayolu
yük taşımacılığı vizyonu ile
hareket eden Daimler Truck
AG ve alanında dünya lideri
lityum-iyon batarya üreticisi
ve geliştiricisi Contemporary Amperex
Technology Co. Limited (CATL), mevcut
ortaklıklarını geliştiriyor. CATL, 2024 yılında
seri üretime geçmesi planlanan ve tamamen
elektrikli Mercedes-Benz eActros LongHaul
için lityum-iyon bataryalar tedarik edecek.
Tedarik anlaşmasının 2030 yılı ve sonrasında
da devam etmesi planlanıyor. eActros
LongHaul’un bataryaları, uzun hizmet ömrü
ve hızlı şarj özelliği ile yüksek enerji yoğunluğu
gibi niteliklere sahip olacak. Bataryalar
böylece, elektrikli uzun yol kamyonlarının
gereksinimlerini karşılayacak. Şirketler
ayrıca, kamyonlara özel uygulamalar için
daha da gelişmiş yeni nesil bataryaları birlikte
geliştirmeyi planlıyor. Geliştirilen çözümlerde
ileri seviyede modülerlik ve ölçeklenebilirlik
hedefleniyor. Bataryaların farklı amaçlar ve
gelecekteki elektrikli kamyon modellerinde
esnek bir şekilde kullanılabilmesi amaçlanıyor.
PARİS ANLAŞMASINA SIKI SIKIYA
BAĞLIYIZ
Daimler Truck AG İcra Kurulu Başkanı ve
Daimler AG İcra Kurulu Üyesi Martin Daum,
“Paris Anlaşması hedeflerine sıkı sıkıya bağlıyız
ve geleceğin CO2 nötr kamyon taşımacılığı
üzerinde çalışıyoruz. Bu yolda ortaklıklar bizim
için çok önemli. CATL ile olan ortaklığımızı
genişleterek elektrikliye geçiş stratejimizi

önemli ölçüde
hızlandıracak
ve sektörü
karbon nötr hale
getirmede öncü bir
rol oynayacağız.
2021 yılından
itibaren pazara,
müşteri odaklı,
yenilikçi, seri
üretim elektrikli
araç portföyü
sunacağız.” dedi.
CATL Kurucusu,
Başkanı ve CEO’su
Dr. Robin Zeng,
“Daimler Truck
AG ile elektrikli
bir geleceğe yönelik ortak vizyonumuz
çerçevesindeki mevcut ortaklığımızı daha da
geliştirmiş olduğumuz için çok memnunuz.
Elektrikli araçlara yönelik yenilikçi batarya
teknolojilerimizi, Daimler Truck’ın ağır sınıf
kamyon alanındaki bilgi birikimiyle bir araya
getiriyoruz. Küresel ortaklığımız sayesinde
Daimler Truck AG’nin e-mobilite alanındaki
konumunu daha da güçlendireceğine
inanıyoruz. Bu ortaklık ile mümkün olan en
kısa sürede CO2 nötr bir gelecek hedefine
doğru ilerlemek istiyoruz.” şeklinde konuştu.
2022’YE KADAR BATARYALI
KAMYONLAR YOLLARDA OLACAK
Sürdürülebilir bir kurumsal strateji
izleyen Daimler Truck AG, 2039 yılına kadar

Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika’da sadece
sürüş esnasında CO2 nötr yeni araçlar sunma
hedefiyle hareket ediyor. Daimler Truck AG’nin
Avrupa, ABD ve Japonya bölgelerindeki araç
portföyünün, 2022 yılına kadar seri üretim
Batarya Elektrikli Araçlar’a sahip olması
öngörülüyor. Daimler Truck AG, 2027 yılından
itibaren ürün gamına seri üretim Hidrojen
Bazlı Yakıt Hücreli Araçlar eklemeyi planlıyor.
Müşterilerine sunduğu yüzlerce batarya
elektrikli araçla Daimler Truck AG, şimdiden
kapsamlı bir elektrikli araç deneyimine
ulaştı. Şirketin deneyimi; dünya çapındaki
Batarya Elektrikli kamyonlar ve otobüslerle
yapılan testlerin yanı sıra seri üretim araçlarla
müşterilerin kat edilen mesafe 10 milyon
kilometrenin üzerinde.
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Sıfır gibi yıldızlı motor

Otokar ilk 6 ayda 1,9 milyar TL ciro elde etti
Otokar, 2021 yılı ilk 6 aylık sonuçlarını açıkladı. Global bir oyuncu olma hedefinde cesur
adımlarla ilerleyen Otokar, pandeminin etkilerine rağmen büyümesini sürdürdü. Yılın ilk 6
ayında cirosunu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64 artıran Otokar, ihracatını ise
yüzde 37 büyüttü.

T

ürkiye otomotiv ve savunma
sanayiinin öncü şirketi olan
Otokar, yılın ilk 6 aylık
sonuçlarını paylaştı. Fikri
mülkiyet hakları kendine ait
ürünleriyle 5 kıtada 60’tan fazla ülkede
faaliyet gösteren Otokar, ticari ve savunma
sanayiindeki araç teslimatlarıyla 2021’in ilk
yarısında cirosunu geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 64 artırdı. Yılın ilk yarısını 1,9
milyar TL’lik ciro ile kapatan şirket, ihracatını
geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37
büyüttü. Otokar’ın ilk 6 aydaki ihracatı 152
milyon USD ve net kârı 396,5 milyon TL olarak
gerçekleşti. Dünya markası olma hedefiyle
küresel çapta önemli başarılara imza atan
Otokar’ın pandemi koşullarına rağmen güvenli
üretim uygulamalarıyla faaliyetlerini sağlıklı
bir şekilde yürütüp sürdürülebilir büyümesine
devam ettiğini kaydeden Genel Müdür Serdar
Görgüç; “İçinde bulunduğumuz bu zor
dönemde çalışanlarımızın kıymetli emekleriyle
yılın ilk altı ayında iyi bir performans elde
ettik. Mühendislik kabiliyetimiz, yetkin insan
kaynağımız, geniş ürün gamımız, müşteri

ihtiyaçlarına uygun geliştirdiğimiz çözümler,
güçlü satış ağı ve satış sonrası hizmetlerimiz
ile Türkiye’de ve dünyanın 60’ı aşkın ülkesinde
takdir topluyor, satışlarımızı artırıyoruz.
Geride bıraktığımız 6 ayda İzmir Büyükşehir
Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’nden
aldığımız 364 adetlik otobüs siparişimizi
tamamladık, yurt dışından aldığımız askeri araç
siparişlerimizin teslimatları devam etti. Şehir
içi toplu ulaşımda, turizm sektöründe, lojistik
alanında teslimatlarımızı sürdürdük. Askeri
araçlarımız dost ve müttefik ülkelerde takdir
toplamaya devam etti. Türkiye’nin yanı sıra
ihracat pazarlarında da tercih edilen aracımız
COBRA II’nin mayına karşı korumalı aracı
COBRA II MRAP’ı geliştirip ürün ailemize
ekledik. Türkiye’nin otonom otobüsünün
testlerini tamamladık” dedi.
AR-GE’YE 1.3 MİLYAR TL
Son 10 yılda cirosunun yüzde 8’ini Ar-Ge
faaliyetlerine ayırarak bu alanda 1,3 milyar
TL’lik harcama gerçekleştiren Otokar’ın,
geniş ürün gamıyla faaliyet gösterdiği
segmentlerde Türkiye’nin en çok tercih
edilen otobüs markası unvanını koruduğunu
belirten Görgüç şöyle konuştu; “Kendi
teknolojimiz, mühendislerimizin tasarladığı
araçlar, uygulamalarımız ve müşterilerimizin
isteklerine uygun geliştirdiğimiz ticari
araçlarımız ülkemizde ve dünyanın dört bir
yanında milyonlarca yolcuya hizmet veriyor.
Önümüzdeki süreçte iç pazardaki Ankara
EGO Genel Müdürlüğü başta olmak üzere yeni
siparişlerimiz ile liderliğimizi korumak için
çalışmaya devam edecek; ihracat pazarlarında
büyümemizi sürdüreceğiz.

Günümüz ve gelecek tehditlerine yönelik
geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz savunma
sanayiindeki ürünlerimiz ile de sektörümüze
öncülük etmeye devam ediyoruz. Başta
ordumuz, güvenlik güçlerimiz olmak üzere
50’den fazla kullanıcımıza en iyi ürün ve
hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Hem
ticari hem de savunma sanayiinde ilklerin
öncüsü konumunda olan Otokar’ın dünya
markası olması için emin adımlarla ilerliyor,
önümüzdeki süreçte ülkemize daha fazla katma
değer yaratmayı amaçlıyoruz.”
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Mercedes-Benz Türk, Nisan 2017’de kamyon ve otobüs müşterileri için başlatmış olduğu
“Sıfır Gibi Motor” hizmetine Euro 6 şehir içi otobüsleri ve şehir içi kamyonları da ekleyerek
verdiği hizmet kapsamını genişletiyor. Mercedes-Benz Türk güvencesiyle yapılan işlemde bir
motor, 5 iş günü içerisinde tamamen yenilenebiliyor.

M

ercedes-Benz Türk, “Sıfır
Gibi Motor” programını
2017 yılında başlatmıştı.
Üstün performans,
kaliteli ürünler ve uygun
fiyatlı servis hizmetleri ile dikkat çeken bu
programdan 2019 yılında Euro 6 normuna
sahip kamyon, çekici ve şehirlerarası otobüsler
yararlanabiliyordu. 2020 yılında Euro 6
normlu motorlara sahip şehir içi otobüsler
ve şehir içi kamyonlar için de “Sıfır Gibi
Motor” uygulamasına başlandı. MercedesBenz Türk güvencesiyle yapılan işlemde
bir motor, 5 iş günü içerisinde tamamen
yenilenebiliyor. Mercedes-Benz Türk Kamyon
ve Otobüs Müşteri Hizmetleri Direktörü Tolga
Bilgisu, “Mercedes-Benz Türk olarak 2017
yılında devreye aldığımız ‘Sıfır Gibi Motor’
hizmetimizi ilk aşamada Euro 5 motorlara
sahip olan Mercedes-Benz kamyon ve otobüs
müşterilerimize sunuyorduk. Müşterilerimizin
ihtiyaç ve isteklerine yönelik hizmetlerimizi
ve tesislerimizi sürekli yeniliyoruz. Bu
doğrultuda 2019 yılı itibarıyla yenilediğimiz
hizmetlerimizle kamyon ve otobüslerimizdeki
Euro 6 motorlarda da bu uygulamamızı
sunmaya başlamıştık. Müşterilerimizden
aldığımız olumlu geri bildirimler
doğrultusunda cazip koşullarda verdiğimiz bu
hizmetimizi daha da genişleterek 2020 yılında
Euro 6 motorlara sahip şehir içi otobüsler ve
şehir içi kamyonlar için de devreye aldık. Bu
konuda özel eğitim almış ekibiyle Almanya’dan
sonra dünyadaki ilk motor yenileme merkezi
olma özelliği taşıyan Teknik Uzmanlık Merkezi
ile sunduğumuz bu hizmetimizi önümüzdeki
yıllarda daha da geliştirmeyi planlıyoruz.”
şeklinde konuştu.

YEPYENİ SİL BAŞTAN MOTOR
Özellikle araçlarını daha uzun süre
kullanmayı planlayan Euro 6 kamyon ve
otobüs müşterileri için sunulan avantajlı “Sıfır
Gibi Motor” fiyatları ile araçlar, ilk günkü
performans ve düşük yakıt tüketimi ile yoluna
devam ediyor. Daha kompleks ve hassas
teknolojiye sahip Euro 6 motorlarının yenileme
sürecinde gerekli olan tesis kriterlerini
karşılamak için Teknik Uzmanlık Merkezi’ni
ilave yatırımlarla güçlendiren Mercedes-Benz
Türk, “Sıfır Gibi Motor” portföyüne Euro
6 motorları kullanan şehir içi otobüsleri ve
şehir içi kamyonları da ekledi. Sadece uygun
donanım ve sistemlerle donatılmış, tozdan
arındırılmış tesislerde; konusunda sertifikalı
teknisyenler tarafından kişilerce yapılabilen
bu motor yenileme işlemi için yatırım yapılan
Teknik Uzmanlık Merkezi, bu konuda özel
eğitim almış ekibiyle Almanya’dan sonra
dünyadaki ilk motor yenileme merkezi olma
özelliği taşıyor.
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300 bininci Actros 1851 Plus banttan indi
Mercedes-Benz Türk’ün 1986’da kurulan Aksaray Kamyon Fabrikası, 300.000’inci
kamyonunu üretti. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 300.000’üncü
kamyonu, Türkiye pazarı için Transaktaş Global Lojistik’e teslim edilen, Mercedes-Benz
çekici ailesinin en yeni üyelerinden Actros 1851 Plus oldu.

M

ercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikası,
300.000’inci kamyonunu
üretim bandından
indirerek önemli bir
dönüm noktasına ulaştı. Mercedes-Benz’in
tüm dünyadaki 3 kamyon fabrikasından biri
olan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikası’nın 300.000’inci kamyonu,
Transaktaş Global Lojistik’e teslim edilen,
Mercedes-Benz çekici ailesinin en yeni
üyelerinden Actros 1851 Plus oldu. Daimler
AG’nin en önemli kamyon üretim üslerinden
biri konumunda ve dünya standartlarında
üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikası, kurulduğu günden bu
yana yatırımlarıyla kendini yenilemeye
ve geliştirmeye devam ediyor. 1.900’ün
üzerinde çalışanı ile Türkiye’de üretilen
her 10 kamyondan 7’sinin üretimine imza
atan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikası; üretimiyle, istihdamıyla, AR-GE
faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik
ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı
sürdürüyor.
İHRACATTA ARTIŞ HEDEFİ
Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika
Direktörü / İcra Kurulu Üyesi Uluç
Batmaz; “Türkiye’deki köklü geçmişimiz ve
Aksaray’daki 35 yıllık deneyimimizin ürünü
olan 300.000’inci kamyonumuzu banttan
indirmenin gururunu ve mutluluğunu
yaşıyoruz. Fabrika tarihinin en yüksek üretim
rakamlarına imza atmayı planladığımız bu
yıl, ihracat rakamımızı geçtiğimiz yıla göre
yüzde 50’nin üzerinde artırmayı hedefliyoruz.

Günümüzde Mercedes-Benz’in tüm dünyadaki
3 kamyon fabrikasından 1’i olan Aksaray
Kamyon Fabrikamız, gerçekleştirdiği yüksek
nitelikli ve katma değerli sanayi üretimiyle
bölge ve ülke ekonomisine büyük katkıda
bulunuyor. Bu önemli dönüm noktası
vesilesiyle 35 yıllık fabrika tarihimizde emeği
olan ve bugün bu başarıyı devam ettiren tüm
çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize teşekkür
etmek istiyorum.” dedi.
KAMYONDA AKSARAY İMZASI
Yüksek standartlar ve kalitede üretim
yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikası, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya,
İspanya, Portekiz, Belçika, Litvanya, Çek
Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya, Macaristan,
Slovakya, Slovenya, Romanya ve Bulgaristan
gibi Avrupa ülkelerine kamyon ihraç ediyor.
Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan
8’ini üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray
Fabrikası’nın kamyon ihracatı, kurulduğu
2001 yılından bu yana 86.000 adedi aştı.
Kamyon ürün grubu özelinde üstlenilen küresel
ek sorumluluklar sebebiyle 2018 yılında 8,4
milyon avroluk yatırım ile Aksaray Kamyon
Fabrikası bünyesinde faaliyete alınan Aksaray
AR-GE Merkezi, tüm dünyadaki MercedesBenz kamyonlarının tek yol testi onay merci
konumunda olmayı sürdürüyor. Türkiye’nin
mühendislik ihracatı konusundaki başarılarına
katkıda bulunan Aksaray AR-GE Merkezi
hem Türkiye’nin hem de Aksaray’ın konumu
kuvvetlendiriliyor.
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Bursalı Megane konum değiştirdi
Karsan, Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi olarak dünyanın önde gelen
markalarının modellerini üretmeye yönelik iş birlikleri yapmaya devam ediyor. Karsan son
olarak, Oyak Renault ile 2022’nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane
Sedan üretimi için 5 yıllık anlaşma imzaladı.

B

ursa’da yer alan modern
fabrikasında dünyaca tanınan
yüksek teknolojiye sahip toplu
taşıma araçlarının üretimini
gerçekleştiren yerli üretici
Karsan, aynı zamanda Türkiye’nin tek bağımsız
çok markalı araç üreticisi olarak işbirliği
yaptığı markalara ait modelleri de üretmeye
devam ediyor. Bu stratejisi doğrultusunda iş
ortakları ve lisansörleriyle otomotivin tüm
segmentlerinde yer almayı hedefleyen Karsan,
son olarak Oyak Renault ile 2022’nin sonundan
itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane
Sedan üretimi için 5 yıllık anlaşma imzaladı. İki
şirket arasında yapılan işbirliği ile yıllık 55.000
adetlik üretim hacminin oluşması bekleniyor.
Yerli üretici Karsan, Megane Sedan üretimi
için Oyak Renault adına 210 milyon TL yatırım
yapacak ve üretilen araç başına da bir gelir
elde edecektir. Bu anlaşmanın bir katkısı da
800 civarında ilave çalışan istihdamı olacaktır.
Karsan CEO’su Okan Baş, “Kurulduğumuz
günden bu yana gerek hafif ve ağır ticari araç,
gerekse toplu ulaşım alanında birçok global
marka için üretim yapmış, kendi markasıyla
ürettiği yüksek teknolojili araçları da dünyanın
birçok ülkesine de ihraç etmiş bağımsız bir
üreticiyiz. Bugün Oyak Renault ile yaptığımız
iş birliği sayesinde, üretim yelpazemize binek
otomobil de ekleniyor. Ülkemiz açısından
önemli bir model olan Renault Megane
Sedan’ın üretimini üstlenecek olmaktan dolayı
çok mutluyuz. Bu güçlü iş birliği, uluslararası
otomotiv firmalarının hem ülkemize olan
yatırım kararlılığını hem de Karsan’ın üretim
yetkinliği ve becerisine olan güvenini açıkça
bir kez daha gösteriyor. Ayrıca, bugüne kadar
ticari araçta uzmanlaşmış olan şirketimizin
Oyak Renault için bir binek otomobil üretecek
olması da esnek ve çevik üretim kabiliyetimizi
kanıtlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

İKİ AYAKLI STRATEJİ İZLİYORUZ
Okan Baş, “İki ayaklı bir strateji izlemeye
devam ediyoruz. Bir yandan, kendi güçlü
markamıza ait toplu taşıma araçlarını yüzde
100 elektrikli ve otonom olarak geliştiriyoruz.
Türk mühendisleri ve çalışanlarının yoğun
emeğiyle hayata geçirilen Karsan markalı
Jest Electric, Atak Electric ve Otonom Atak
Electric şu anda teknolojileriyle Avrupa’nın
önde gelen çevreci ulaşım çözümleri arasında
yer alıyor. Bu araçları başta Avrupa olmak
üzere dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç
ediyoruz. Karsan, bugün elektrikli ve otonom
toplu ulaşım çözümleri konusunda ülkemizin
yurt dışında bilinen ve aranan bir markası
haline geldi. Yurt dışından uluslararası düzeyde
çok iyi bilinen firmalarla bu yönde temas
halindeyiz. Diğer yandan da üretim deneyim
ve kabiliyetimiz sayesinde farklı markalara
ait üst düzey modellerin üretim süreçlerini
fabrikamızda üstlenebiliyoruz. Hyundai Motor
Company (HMC), Menarinibus ve son olarak
Oyak Renault işbirliği bu stratejimizin ne kadar
sağlıklı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.
Bu kapsamda, Renault Megane Sedan modeli
üretim kapasitemizin sürdürülebilirliği
açısından da büyük önem taşıyor” dedi.
12 METRELİK ELEKTRİKLİ OTOBÜS
ÜRETİMİ BAŞLADI
Karsan CEO’su Okan Baş sözlerine şu
şekilde devam etti; “Üretim kapasitemizi

sağlıklı ve verimli bir şekilde yönetmenin
yanında, yüksek teknolojili toplu taşıma
araçlarıyla dünya markası olma yolundaki
hedeflerimize de başarılı bir şekilde yürüyoruz.
Amacımız doğrultusunda kısa sürede çok sayıda
başarı elde ettik. Jest Electric ve Atak Electric
modellerinin ardından asıl odak noktamız olan
Otonom Atak Electric’i dünyanın beğenisine
sunduk. Bugün geldiğimiz noktada Otonom
Jest Electric de planlarımız arasında yer alıyor.
Öte yandan, Karsan olarak elektrikli araç
tarafında yaptığımız yatırımlar 2021 yılında da
hız kesmeden sürüyor. Kısa süre içerisinde 12
ve 18 metre boyutlarında tamamen elektrikli
yeni araçlarımızı yollarla buluşturacağız. Bu
kapsamda, 12 metrelik yüzde 100 elektrikli
modelimizin üretimine ise başladık. Çok
yakında resmen tanıtımını yapmak için gün
sayıyoruz.”
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600 bininci Eurocargo banttan indi

Daimler Truck ve Shell’den yakıtlı işbirliği

Eurocargo’nun tarihindeki bu kilometre taşı, yıllardır bu aracı Avrupa pazarının lideri yapmak
için çalışanlar sayesinde mümkün oldu

Daimler Truck ve Shell arasındaki iş birliği ile Avrupa’daki hidrojen dolum istasyonları ve yakıt
hücreli kamyonlara olan yatırımlara ağırlık veriliyor. 2024 yılından itibaren Rotterdam, Köln ve
Hamburg’da Shell yakıt ikmal istasyonlarının kullanıma açılması planlanırken, 2025 yılında ilk
Mercedes-Benz ağır sınıf hidrojenli kamyonların müşterilere teslim edilmesi hedefleniyor.

I

VECO, Brescia fabrikasında
üretilen 600 bininci Eurocargo’yu
kutluyor. Markanın ikonik üretim
tesisi durmaksızın devam eden
inovasyonlarla birlikte bu modelin
başarısında anahtar bir rol üstlendi. Milano’ya
yakın Brescia tesisi Eurocargo üretim
operasyonlarında kendilerini bu işe tutkuyla
adayan 1600 çalışanıyla üretimin kalbi oldu.
Fabrika direktörü Marco Colonna şu yorumda
bulundu: “Yıllardır başarısını sürdüren ve şu
an 4. neslini ürettiğimiz Eurocargo’nun 600
bininci aracının banttan inişini büyük bir
gururla kutluyoruz. Bu araç sıkıştırılmış doğal
gazlı (CNG) olup IVECO’nun sürdürülebilir
hareketliliğe bağlılığının somut bir kanıtı.
Eurocargo ilk olarak 1991 yılında Bertone
tasarımı ile karşımıza çıktı ve modüler
kabin tasarımı sayesinde düşük maliyetli
kişiselleştirmenin önünü açarak büyük satış
başarılarına erişti. Geçmişteki bu başarı, sürekli
geliştirme ve inovasyonla araçlarımızın her
zamankinden daha yeşil olacağı bir gelecek
yolculuğunda bize rehberlik ediyor.”

DOĞALGAZLI MODELLER SAHAYA
ÇIKIYOR
Sürdürülebilirlikte öncü bir marka olan
IVECO, taşımacılık sektörüne alternatif enerjili
araçlarıyla ideal çözümü sunarak karbondioksit
salınımlarının azaltılmasında aktif rol oynuyor.
Doğalgaz bugünün ve yarının ihtiyaçları için
çevresel ve ekonomik
bağlamda en verimli
çözüm. Doğalgazlı
Eurocargo modelleri aynı
zamanda sessizlikleriyle
kentsel görevlere de
harika uyum sağlamakta.
Brescia ekipleri, şasi
ile kabin montajı,
boyama, vites kutusu
montajı, iç döşeme ve
nihai kontrollere kadar
üretimin her aşamasında
sinerji içinde çalışıyor.
Fabrika aynı zamanda
askerî kullanım ve
itfaiye kullanımı için

özel araçların üretimini gerçekleştiriyor. Bu
esneklik, takım çalışması ve 2007 yılında
devreye alınan, sıfır hata, sıfır atık ve sıfır
kaza hedeflerini içeren dünya standartlarında
entegre üretim sistemi ile mümkün oluyor.
Bunlar Eurocargo için yalnız tasarımda değil
performansta da yüksek standartları sağlıyor.

Anadolu Savunma’dan güç gösterisi
Anadolu Savunma, 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF’te “SEYİT” ürün ailesinden
Zırhlı Muharebe Sahası Akaryakıt Tanker (Zırhlı AKTAN) ve Tank Çekici modellerini sergiledi.

2

017 yılında Anadolu Grubu’nun
ticari araç üretim ve Ar-Ge
gücünü savunma sanayiine
taşıma kararı ile ortaya çıkan ve
2011 yılından beri zırhlı pick-up
ve zırhlı midibüs tasarım ve üretimi ile
kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet veren
Anadolu Savunma markası, SEYİT ürün
ailesiyle güvenlik güçlerine verdiği hizmetleri
bir üst sınıfa taşıyor. Bu yıl 15’inci kez
düzenlenen IDEF 2021 Uluslararası Savunma
Sanayii Fuarı’nda Anadolu Savunma, Zırhlı
Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri ve Tank
Çekici araçlarını sergiledi.
NATO STANDARTLARINA UYGUN
İMAL EDİLDİ
Fuarda sergilenen 8x8 Tank Çekici
aracı, üstün arazi kabiliyetleri ile kesintisiz
ve hızlı intikal için yüksek dayanıma
sahip. 2020 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri
envanterine teslim edilen Seyit araçları ile
lojistik birlikteliğin sağlanması ve bakım
idame kolaylığı göz önünde bulundurularak
tasarlandı. Toplam çekme kapasitesi 120 ton
olan araç bu yük ile %35 eğimde dur-kalk
operasyonunu gerçekleştirebiliyor. 1100
mm. sudan geçme ve 800 km. menzile sahip
olan araç, NATO standartlarına uygun imal
edildi. 600 beygirlik motor, tam otomatik, 7
ileri, tork konvertörlü ve elektronik kontrollü

şanzımanı ile donatılan Tank Çekici, bağımsız
süspansiyona sahip ve Tatra altyapı üzerine
inşa edildi. Araç, arazide yüksek süratlerde
bile çekiş sağlıyor. Anadolu Savunma’nın yerli
imkanlar ile geliştirdiği STANAG 4569 Seviye 2
kabini sunan araç IDEF’21’de zırhsız kabini ile
sergilendi.
8X8 ZIRHLI MUHAREBE SAHASI
AKARYAKIT TANKERİ
Anadolu Savunma’nın yeni nesil, 8x8 Zırhlı
Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri (Zırhlı
AKTAN), Savunma Sanayi Başkanlığı’nın
yayınladığı teklife çağrı dosyasındaki isterilere
uygun geliştirildi. IDEF’21 fuarında prototip
seviyesinde ziyaretçilere sunulan araç, 43
tonluk azami yüklü ağırlık ile isterilere uygun
olarak, 12000 litre yakıt taşıyacak ve eş zamanlı
olarak iki kara aracına yakıt ikmali yapabilecek
şekilde tasarlandı. 100 km/s maksimum hıza
sahip araç %60 eğimde durup kalkabiliyor.
Araç 500 beygirlik motorunun yanında tam
otomatik şanzıman ile sunuluyor. İlk defa
IDEF’te lansmanı yapılan aracın üzerinde
Anadolu Savunma tasarımı STANAG 4569
Seviye 2 yerli ve milli kabin bulunuyor. Zırhlı
Kabin, kullanıcının güvenliğini ve kullanım
kolaylığını en üst seviyede sağlayan %30 yan
eğimde dahi çalışabilen Kapı Açma Kapa
Destek Sistemi ile donatıldı.

D

aimler Truck AG ve Shell
New Energies NL B.V.
(“Shell”), birlikte hidrojen
bazlı yakıt hücreli kamyonları
Avrupa’da teşvik etmeye
hazırlanıyor. Şirketler, bu hedefe odaklanarak
bir anlaşma imzaladı. Ortaklar, hidrojen
tankı altyapısı kurmayı ve yakıt hücreli
kamyonları müşterilerin kullanımına sunmayı
planlıyor. Ortaklık, karayolu yük taşımacılığını
karbondan arındırmayı amaçlıyor. Shell ilk
etapta Hollanda’nın Rotterdam kentinde
ve ayrıca Köln ve Hamburg’da bulunan üç
üretim tesisi arasında, çevreci hidrojen için
bir hidrojen dolum istasyonu ağı kurmayı
planlıyor. Shell, 2024 yılından itibaren üç
konum arasında ağır kamyonlar için yakıt
ikmal istasyonları işletmeyi hedefliyor.
Daimler Truck AG ise 2025 yılında ilk ağır
sınıf hidrojenli kamyonlarını müşterilerine
teslim etmeyi planlıyor. Ortakların planı,
bu koridordaki hidrojen altyapısının sürekli
olarak genişletilmesini öngörüyor. Böylece 150
adet hidrojen dolum istasyonu planlanırken
ve Mercedes-Benz markasına ait yaklaşık
5.000 adet ağır sınıf yakıt hücreli kamyonun
2030 yılından itibaren faaliyete geçirilmesi
planlanıyor. 2025 gibi erken bir tarihte,
koridorun toplam uzunluğunun 1.200
kilometre olması öngörülüyor.
HİDROJEN ALT YAPISI GELİŞTİRMEK
İSTİYORUZ
Shell ve Daimler Truck AG, ortaklığın bir
parçası olarak müşteri ihtiyaçlarına uygun
bir hidrojen altyapısı geliştirmek istiyor.

Anlaşma aynı zamanda hidrojen için bir
yakıt ikmal standardı oluşturma hedefini de
içeriyor. Anlaşma, kamyon ile ikmal istasyonu
arasındaki ara yüzü ve etkileşimi tanımlamayı
hedefliyor. Bu; müşteri dostu, düşük maliyetli,
güvenilir ve güvenli hidrojen yakıt ikmali
sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca bu ortak girişime
başka potansiyel partnerlerin de dahil
edilmesi öngörülüyor.
GELECEĞİN YENİ MODELLERİ
Daimler Truck AG İcra Kurulu Başkanı
ve Daimler AG İcra Kurulu Üyesi Martin
Daum; “Shell ve Daimler Truck, hidrojen
bazlı yakıt hücreli kamyonların geleceğin
CO2 nötr taşımacılığının önemli bir unsuru
olduğuna inanıyor. Endüstrinin iki önemli
temsilcisi olarak benzersiz iş birliğimizle,
neyin önce gelmesi gerektiğine ilişkin yanıtı
ortaya koyuyoruz: Altyapı veya araçlar.
İkisinin de el ele birlikte gelişmesi gerekiyor.
Bu açıdan birlikte attığımız bu önemli
adımdan ikimiz de çok mutluyuz.” dedi. Royal
Dutch Shell plc (Shell New Energies NL
B.V. ana şirketi) CEO’su Ben van Beurden;
“Hidrojen kamyonlarının dizel kamyonlara
ekonomik bir alternatif olması için süreci
hızlandırmaya devam etmek istiyoruz. Böylece
müşterilerimizin emisyonlarını azaltmalarına
yardımcı olabiliriz. Yakıt hücreli kamyonların
yaygınlaşmasına yardımcı olmak için Daimler
Truck ile birlikte uygun düzenlemeleri
teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Sektördeki diğer
üreticileri ve ortakları da bizlere katılmaya
davet ediyoruz.” dedi.
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Atak Electric Barselona-Madrid arasında 600 km yaptı

Mobil Delvac hafif ticari yağ ailesini genişletiyor

Karsan, 8 metre sınıfındaki yüzde 100 elektrikli otobüsü Atak Electric ile İspanya’da önemli bir
test etkinliğinde yer aldı. Bu kapsamda Atak Electric, 600 kilometrelik özel bir rotayla oluşturulan
Barselona–Madrid güzergahındaki pilot test sürüşü ve roadshow etkinliğinde kullanıldı.

Mobil Delvac Hafif Ticari Araçlar’a yeni bir üye daha ekledi. Mobil Delvac LCV F 0W-30, ihtiyaca
uygun olarak 10,5 ve 7 litrelik ambalajlarla satışa sunuldu.

A

vrupa’nın birçok noktasında
elektrikli araçlarıyla hizmet sunan
Karsan, ilkleri gerçekleştirmeye
devam ediyor. İspanya’da
gerçekleşen bir roadshow ve pilot test sürüşü
etkinliğinde yer alan Karsan’ın Atak Electric
otobüsü, Barselona-Madrid şehirleri arasındaki
600 km’lik bir güzergahta test edildi. Elektrikli
otobüslerin uzak mesafelerde operasyonel,
lojistik ve teknik düzeyde uygulanabilirliğinin
ölçümlendiği pilot test sürüşünde Karsan
Atak Electric, farklı segment olan şehirlerarası
otobüs sınıfında da başarılı performansıyla göz
doldurdu. Elektrikli mobilite şarj çözümleri
sağlayıcısı Circontrol ve Karsan İspanya
bayisi e-BusKar’ın birlikte düzenlediği bu
test etkinliğiyle, Barselona - Madrid arası
Atak Electric sayesinde ilk kez elektrikli bir
otobüsle seyahat edilmiş oldu. Atak Electric
ile teknik, operasyonel ve lojistik açılardan
başarılı sonuçlar veren test etkinliği; aynı
zamanda elektrikli bir şehir otobüsünün, iyi
bir planlamayla uzun seyahatlerde hedefe
varabileceğini de gösterdi. Böylelikle günde
ortalama 200-250 km arası yol kat eden ve
yılda yaklaşık 56 ton CO2 emisyon salınımı
gerçekleştiren dizel motorlu şehir içi otobüsler
yerine elektrikli otobüslerin kullanılmasının,
sıfır emisyon hedefinde taşıdığı önem ve
Avrupa yolcu taşımacılığı için olan gerekliliği
de gözler önüne serildi.
MOLALAR DIŞINDA DURMADI
Uzun mesafeli yolculuklarda şarj istasyonu
noktalarının belirlenmesi ve güzergah
esnasında oluşabilecek ihtiyaçların tespiti
gibi çalışmaların yapıldığı test kapsamında,
ilk olarak Barselona-Madrid arasındaki
rota belirlendi. Sabadell’de sabah başlayan
yolculuk; Atak Electric’in aynı gün akşam
Madrid’e ulaşmasıyla toplam 14 saat sürdü.
Yolculuk boyunca şarj için Lleida, Zaragoza ve
Guadalajara’da olmak üzere 3 kez mola verildi.

Karsan Atak Electric’nin bataryalarını şarj
etmek için ise Circontrol şirketi tarafından
üretilen ve lansmanından bu yana dünya
çapında 3.500 adedi geçen “Raption 50”
model hızlı şarj cihazları kullanıldı. 300
kilometre menzile sahip olan 52 kişi kapasiteli
Karsan Atak Electric, bu yolculuğu 220 kWh
gücündeki elektrikli motoruyla sessiz bir
şekilde, molalar dışında duraksama ihtiyacı
olmaksızın tamamladı.

ATAK ELECTRİC 300 KM MENZİL
SUNUYOR
Ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım
çizgisine sahip olan Atak Electric, ilk bakışta
LED gündüz farlarıyla dikkatleri çekiyor. 230
kW güce sahip Atak Electric’te görev yapan
elektrikli motor, 2.500 Nm tork üreterek
kullanıcısına yüksek performanslı sürüş
deneyimi sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen
beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220
kWh kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki Atak
Electric, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne
geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle
5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte
şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı
sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde
bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de
şarj edebiliyor. 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan
modelde, 18+4 ve 21+4 katlanır olmak üzere iki
farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.

G

eniş ürün yelpazesiyle otomotivden
endüstriyel yağlara kadar bir çok
farklı alanda çözümler üreten
Mobil, Türkiye’de hafif ticari
araçlar için özel olarak satışa sunulan ilk
madeni yağ ürün grubu, Mobil Delvac Hafif
Ticari Araçlar ürün grubuna yeni bir üye daha
ekledi. Mobil Delvac LCV F 0W-30, ihtiyaca
uygun olarak 10,5 ve 7 litrelik ambalajlarla
satışa sunuldu. Yeni nesil Ford markalı hafif
ticari araçlar için özel olarak geliştirilen tam
sentetik Mobil Delvac LCV F 0W-30, şehir içi
sürüşlerde karşılaşılan ağır sürüş koşullarında
çalışan dizel motorlar için uzun motor ömrü
sağlamak ve üst seviyede korumaya yardımcı
olmak üzere tasarlandı. Ford’un “WSSM2C950-A” teknik şartnamesini karşılayan
Mobil Delvac LCV F 0W-30; Ford markalı
hafif ticari araçların yanı sıra, ACEA A5/B5
ve ACEA C2 gerekliliklerinin karşılanmasının
istenildiği kamyonetlerde de kullanılabiliyor.
Mobil Delvac LCV F 0W-30’un artırılmış yakıt
ekonomisine katkı sağlanması hedeflenirken,
daha uzun dizel partikül filtresi ömrü ve
geliştirilmiş düşük sıcaklık özellikleriyle ticari
araç kullanıcılarının işini kolaylaştırması
bekleniyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARA ÖZEL 5
FARKLI ÇÖZÜM
Mobil Delvac Hafif Ticari Araçlar ürün
ailesi şehir içinde zorlu sürüş koşullarında
motoru korumasıyla ön plana çıkarken, servis
dışı kalma sürelerini kısaltarak hafif ticari
araç sürücülerine zaman ve maliyet tasarrufu
imkanı sunuyor. Aileye yeni katılan Mobil
Delvac LCV F 0W-30 ile birlikte Mobil, hafif
ticari araç kullanıcıları için 5 farklı çözüm
sunuyor. Mobil Delvac LCV F 5W-30, Ford
WSS-M2C913-D ve Ford WSS-M2C913-C
onaylarının tavsiye edildiği motorlara sahip
Ford hafif ticari araçlar ile ACEA A5/B5 veya

A1/B1 standardı gerektiren hafif ticari araçlar
için öneriliyor. Mobil Delvac LCV M 5W30, MB 229.31, 229.51 veya 229.52 onaylı
ürünlerin tavsiye edildiği Mercedes-Benz hafif
ticari araçlar, ACEA C3 standardı gerektiren
hafif ticari araçlar, VW 505 00/505 01 onaylı
ürünler gerektiren Volkswagen hafif ticari
araçlar, katalitik konvertörlü benzinli araçlar
ve dizel partikül filtreli dizel araçlar için tavsiye
ediliyor. Mobil Delvac LCV T 5W-30 ve Mobil
Delvac LCV 10W-40 ürünleri ise şehir içi
sürüş koşullarında çalışan dizel ve benzinli
motorlarda yağlama ve koruyuculuk sağlayan
motor yağları olarak sunuluyor.

7 tonluk IVECO Daily’e yılın kamyonu ödülü
7-Tonluk IVECO Daily, Birleşik Krallık’taki Ascot Pistinde düzenlenen Fleet News
Awards’da Yılın Kamyonu Ödülünü (6-16 ton) aldı.

B

irleşik Krallıktaki 2. ödülünü alan 7 tonluk IVECO Daily, çok
daha geniş katılımlı bu mücadelede Fleet News Awards 2021
Yılının Kamyonu (6-16 ton) Ödülünü alarak gücünü ortaya
koydu. Her yıl gerçekleşen Fleet News Awards töreni bu yıl
Ascot Pistinde gerçekleşti ve aynı zamanda filo sektöründeki çeşitliliği
belirtmek için ilk defa Ticarî Filo Ödüllerine de yer verildi. Fleet News
editörleri ve sektördeki önemli kişilerden meydana gelen jüri üyeleri
Daily hakkında şu yorumu yaptı: “Bu 7 tonluk araç, dizel ve CNG dâhil
olmak üzere farklı güç aktarma organları ve farklı konfigürasyonlarla
sunuluyor, bu özellikleri onu farklı ve başarılı kılıyor. Esnek, manevra
kabiliyeti yüksek, etkileyici yükleme kapasitesiyle 7 tonluk Daily’nin

filo operatörleri arasında neden bu kadar popüler olduğunu anlamak
mümkün.” Yüksek istiab haddi ile pazarda önemli bir yer alan 7 tonluk
Daily, sağlam C şekilli şasisiyle 4,900 kiloya (Şasi Kabin) kadar yükleme
kapasitesi sunuyor. Sınıfında eşsiz 19.6 metreküpe kadar hacim sunan
Daily panelvan 7 ton ise yük taşıma ve üst yapı dönüşümleri için ideal
zemin sağlıyor. Midibüs üst yapı çalışması için uygun olan 7 tonluk
Daily şasi (chassis cowl), 3450 MM’den 5100 MM’ye kadar farklı dingil
mesafeleri ve neredeyse 7 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğinde
şasisi ile eşsiz. Ek olarak sıra dışı dar dönüş açısıyla otomobil gibi olan
sürüş konforunu da koruyor.
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Matador Yoldaş ‘Isuzu’ dedi

ABC Lojistik, S-WAY ile güçüne güç kattı

Anadolu Isuzu, filosundaki araçların büyük çoğunluğu Isuzu olan, Matador Yoldaş firmasına 15 adet
NPR model kamyon teslimatını gerçekleştirdi. Teslim aldığı son araçlarla filosundaki Isuzu araç
sayısı 150 adete ulaşan Matador Yoldaş, N serisi kamyonlarını içecek dağıtımında kullanacak.

IVECO yetkili satıcısı Gülsoylar Otomotiv, Kayseri’de ABC Lojistik’e satışını gerçekleştirdiği
100 adet S WAY çekicinin 10 adetini teslim etti.

A

nadolu Isuzu, Hatay’da ulusal
birçok markanın bayiliğini yürüten
Matador Yoldaş firmasına, 14 adet
NPR 10 LONG ve 1 adet NPR
LONG olmak üzere toplam 15 adet Isuzu
kamyon teslimatını gerçekleştirdi. Matador
Yoldaş, dayanıklı şasi yapısı, ekonomik
işletme maliyeti ve model çeşitliliği ile birçok
sektöre hitap eden N serisi kamyonlarını
içecek dağıtımında kullanacak. Hatay’da
gerçekleşen teslimat törenine, Matador
Yoldaş Yönetim Kurulu Başkanı Gassan
Yoldaş, Yönetim Kurulu Üyesi Ulaş Yoldaş,
Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman,
Anadolu Isuzu Satış Müdürü Atakan Gürler,
Öztopraklar Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Vedi Öztoprak, Öztopraklar Satış
Müdürü Kemal Sürmeli ve Matador Yoldaş
çalışanları katıldı.Anadolu Isuzu Satış
Direktörü Yusuf Teoman müşterilerinin
tüm ihtiyaçlarını hızlı ve ekonomik şekilde
karşıladıklarını belirterek, satış sonrası hizmet
ile desteklerinin sürekli olarak devam ettiğini

söyledi.
Hatay Isuzu Yetkili
Satış Bayisi Öztopraklar Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanı Vedi Öztoprak ise uzun
yıllardır müşterisi olan Matador Yoldaş’ın
yeni araçlarında yine kendilerini tercih ettiği
için mutlu olduklarını belirtti. Öztopraklar
Otomotiv’den aldıkları son araçlarla 150 adete
ulaşan Isuzu araç parkıyla büyümeye devam
edeceklerini dile getiren Matador Yoldaş
Yönetim Kurulu Başkanı Gassan Yoldaş, “Isuzu
araçları; dayanıklılığının yanında, ekonomik
işletme maliyetleri ve satış sonrası hizmeti ile
her zaman ilk tercihimiz olmaya devam edecek”
dedi. Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf
Teoman müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını hızlı
ve ekonomik şekilde karşıladıklarını belirterek,
satış sonrası hizmet ile desteklerinin sürekli
olarak devam ettiğini söyledi. Hatay Isuzu
Yetkili Satış Bayisi Öztopraklar Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkanı Vedi Öztoprak
ise uzun yıllardır müşterisi olan Matador
Yoldaş’ın yeni araçlarında yine kendilerini
tercih ettiği için mutlu olduklarını belirtti.

Öztopraklar Otomotiv’den aldıkları son
araçlarla 150 adete ulaşan Isuzu araç parkıyla
büyümeye devam edeceklerini dile getiren
Matador Yoldaş Yönetim Kurulu Başkanı
Gassan Yoldaş, “Isuzu araçları; dayanıklılığının
yanında, ekonomik işletme maliyetleri ve satış
sonrası hizmeti ile her zaman ilk tercihimiz
olmaya devam edecek” dedi.

IVECO’dan Bulung’a 11 adet S-WAY çekici
IVECO yetkili satıcısı IVECO Otomotiv, S-WAY çekicileri Bulung’a teslim etti. Genel Müdür
Savaş Kasap “Yenilenen kabinin yatırım kararlarında etkili olduğunu” aktardı.

I

VECO’nun İstanbul yetkili satıcılarından IVECO Otomotiv
satışını gerçekleştirdiği 11 adet S-WAY AS440S48 T/FPLT
çekicileri Bulung Lojistik firmasına teslim etti. Araçların teslim
alınması sırasında yetkili satıcı IVECO Otomotiv adına Genel
Müdür Rüştü Başargan, Ağır Vasıta Satış Müdürü Çayan Tubay, Hafif
Ve Orta Vasıta Satış Müdürü Özer İşler ve Satış Danışmanı Mete
Geçör hazır bulunurken, Bulung adına Genel Müdür Savaş Kasap ve
Filo Yönetim Müdürü Erün Gengönül hazır bulundular. Savaş Kasap
özellikle yakıt ekonomisi ve yenilenen kabinin yatırım kararlarında
etkili olduğunu ve IVECO Otomotiv’in satış sonrası hizmetlerine
güvendiklerini belirtti.

YEPYENİ BİR KABİN
Mükemmel sürüş ortamı: Yeni kabinin tasarımı, ideal sürüş
pozisyonu ile başlamak üzere sürücülerin ihtiyaçları düşünülerek
gerçekleştirildi. Ayarlanabilir koltuğun bazası alçaltılıp minderin
kalınlığı ve ileri geri hareket mesafesi arttırılarak sürücüye konforlu
bir pozisyon ve ideal görüş alanı sağlandı. Direksiyonun alt kısmı
düz tutularak sürücülere daha fazla alan bırakıldı ve konfor arttırıldı.
Kontrollerin ergonomik yerleşimiyle tüm anahtar özellikler sürücünün
kolayca erişebileceği noktalara yerleştirildi ve aracın daha konforlu ve
verimli yönetimi sağlandı. Ön konsol ve merkez, konfor ve verimliliği
arttırmak üzere baştan tasarlandı ve yeni yerleşim biçimi fonksiyonelliği
arttırdı. 7 İnç kapasitif
dokunmatik ekran, son
teknoloji bilgi-eğlence
sistemine erişimi sağlıyor
ve sürücünün dijital
hayatını Apple Car Play
ile telefonunu eşleyerek
araca getirmesine olanak
veriyor. Ek olarak ellerserbest ve müzik yayını
için Bluetooth, DAB
radyo, ses tanıma, kamyon
navigasyon sistemi ve de
çeşitli donanım ile siber
güvenlik de dâhil olmak
üzere yazılım geliştirmeleri
mevcut. Sürücü 7/24
Servis ve Uzaktan Servis
Hizmetleri ile Sürüş Tarzı
Değerlendirme sistemine
de erişebiliyor.

1

0 adet IVECO S-WAY AS440S51 TP
çekicinin teslim edildiği törene, ABC
Lojistik yönetim kurulu başkanı Ergün
Bilen, yönetim kurulu üyeleri Ali Bilen
ve Atakan Bilen, genel müdür Hüseyin Cingi
ve genel müdür yardımcısı Mehmet Cingi
katıldılar. IVECO’yu temsilen ülke müdürü
Hakkı Işınak ve ağır vasıta satış müdürü Murat
Uçaklı’nın katıldığı törene Gülsoylar Otomotiv
tarafından yönetim kurulu başkanı Gürcan
Gülsoy, yönetim kurulu üyesi Önder Candan
Gülsoy ve satış müdürü Doğan Şahin katıldılar.
ABC lojistik yönetim kurulu başkanı Ergün
Bilen törende yaptığı konuşmada müşteri
memnuniyeti ve kalite politikası gereği olarak
bu yatırımları yaptıklarını söyledi. IVECO Araç

ülke müdürü Hakkı Işınak da ABC lojistik
ile başlattıkları bu iş birliğinden son derece
memnun olduklarını ifade ederken Gülsoylar
Otomotiv yönetim kurulu başkanı Candan
Gülsoy’da ABC lojistik’i satış sonrasında yalnız
bırakmayacaklarını ifade etti. Tören sonrasında
Hakkı Işınak ve Gürcan Gülsoy tarafından ABC
Lojistik yetkililerine bir plaket takdim edildi.

Transaktaş Global Lojistik, 300 bininci yıldızı aldı
Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen 300.000’inci kamyonunu
Transaktaş Global Lojistik’e teslim etti. Türkiye iç pazarı için üretilen 300.000’inci araç,
çekici ailesinin en donanımlı aracı Mercedes-Benz Actros 1851 Plus oldu.

B

aşta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere uluslararası nakliye
alanında hizmet veren Mersin merkezli Transaktaş Global
Lojistik, Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın
ürettiği 300.000’inci kamyonu Actros 1851 Plus’ı filosuna
dahil etti. Taşımacılık faaliyetlerini 1995 yılından bu yana aralıksız
olarak sürdüren Transaktaş Global Lojistik’in 70 araçlık filosunun
tamamı Mercedes-Benz Actros 1851 LS’den oluşuyor. Mercedes-Benz
Finansman Türk A.Ş kredi desteğiyle Mercedes-Benz Türk Bayii
Koluman Tarsus tarafından yapılan satışın ardından Mercedes-Benz
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda gerçekleştirilen teslimatta; Transaktaş
Global Lojistik Kurucusu Ahmet Aktaş aracını, Mercedes-Benz Türk
Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel ve Koluman Tarsus
Kamyon Satış Müdürü Onur Kahyalar’dan teslim aldı. MercedesBenz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, konu
hakkında yaptığı açıklamada, “Mercedes-Benz Türk olarak, önceki
yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye kamyon pazarının en fazla tercih
edilen markası olmaya devam ediyoruz. 2021 yılında bu başarımızı
tekrarlamak hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Transaktaş Global
Lojistik’e Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen 300.000’inci kamyon
olan Actros 1851 Plus’ı teslim etmekten dolayı çok mutluyuz. Bu özel
kamyonumuzun Transaktaş Global Lojistik’e hayırlı olmasını diliyor,
satışta emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
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Yalçınsoy Lojistik Volvo ile güçlendi
Nakliye, petrol ve yedek parça sektörlerinde faaliyet gösteren Yalçınsoy Lojistik araç
filosunu 16 adet yeni Volvo FH 460 4X2 kamyon ile genişletti.

O

Yakıt verimliliği, gücü ve
sağlamlığı ile öne çıkan ürünlerle;
Yalçınsoy Lojistik’in filosundaki
Volvo Trucks markalı araçların
sayısı 20 adede, toplam filosu ise 35 adede
ulaştı. Yeni Volvo FH 460 yüksek performansı,
konforu ve yakıt verimliliği ile öne çıkıyor.
Müşterilerinin çözüm ortağı olma hedefiyle
faaliyet gösteren Volvo Trucks, Ortadoğu
ülkelerine verdiği lojistik hizmetini Avrupa
hattına genişletme kararı alan Yalçınsoy
Lojistik’e 16 adet yeni Volvo FH 460 satışı
gerçekleştirdi. Böylece firmanın 35 adede
ulaşan araç filosunda, toplam 20 adet Volvo
Trucks aracı bulunuyor. Yeni Volvo FH 460
yakıt verimliliği, çevre dostu ve yeni emisyon
standartlarına uygun olması nedeniyle
uluslararası uzun yol taşımacılığında tercih
ediliyor. Araçlarda, Yalçınsoy Lojistik’in Avrupa
hattında ihtiyaç duyduğu Tehlikeli Malların
Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin
Avrupa Anlaşması’na (ADR) uygun opsiyon
paketi olması da tercihlerinde etkili oldu.
Teslimat törenine, Yalçınsoy Lojistik

Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Yalçın ile
Volvo Trucks İmam Kayalı Yetkili Satıcı ve
Servisi’nden Satış Koordinasyon ve Operasyon
Müdürü Yunus Emre Özen ile Saha Satış
Müdürleri Fatih Çoban ve Sinan Karaman
katıldı. Yalçınsoy Lojistik Yönetim Kurulu
Başkanı Şeyhmus Yalçın, Volvo Trucks
markasıyla iş birliği yapmaktan duyduğu
mutluluğu dile
getirerek “İşimizi
Avrupa’ya
genişletiyoruz ve
araçların emisyon
standartları ve ADR
uygunluğu bizim
için çok önemli.
Filomuzu Volvo
Truck markası ile
genişletmekten
oldukça memnunuz”
dedi. Yeni Volvo
FH 460 araçlarda
bulunan; I-Shift
şanzıman, güçlü

VEB+ yardımcı fren sistemi, uyarlanabilir hız
sabitleyicisi (ACC), kişisel ayarlanabilir Volvo
Dinamik Direksiyon, otomatik gündüz-kısa
far geçişi, acil frenleme sistemi, ile beraber
önden çarpışma önleyici ikaz sistemi, şerit takip
desteği ve şerit değiştirme desteği gibi güvenlik
donanımları da Yalçınsoy Lojistik’in güvenlik,
konfor ve kazanç beklentilerini karşılıyor.

Dmed Diyaliz Hizmetleri’ne 24 adet Sprinter
Dmed Diyaliz ve Sağlık Hiz.Ltd.Şti. satın aldığı 24 adet Sprinter Minibüs ile firma özelinde
yılın en büyük Mercedes-Benz Sprinter alımını gerçekleştirdi. Mercedes-Benz Finansal
Hizmetler’in sağladığı avantajlı kredi imkânları ve takas desteğiyle filosunu gençleştiren
Dmed Diyaliz Hizmetleri, bünyesindeki araç sayısını da artırdı.

İ

stanbul, Ankara, İzmir, Bursa, İzmit, Antalya, Samsun, Kayseri,
Balıkesir, Zonguldak, Bartın, Kırklareli ve Kırşehir illerinde,
diyaliz hasta taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Dmed
Diyaliz Hizmetleri, Mercedes-Benz yıldızlı araçları filosuna
ekledi. Dmed Diyaliz Hizmetleri, gerçekleştirdiği 24 adetlik MercedesBenz Sprinter Minibüs alımı ile filosundaki Mercedes-Benz marka
araç sayısını 40’a çıkardı. Mercedes-Benz Bayii Koluman Tarsus ve
Koluman İstanbul’un satışını gerçekleştirdiği araçların teslimat töreni,
Koluman İstanbul (Samandıra)’da gerçekleştirildi. Mercedes-Benz
Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak, Koluman
Ticari Araçlar Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Türkay Saltık, Koluman
Tarsus Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Altuğ Şakaklı ve Koluman

İstanbul Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Ezgi Yıldız, araçları Dmed
Diyaliz Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emrah Gürbüz’e
teslim ettiler. Mercedes Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış
Müdürü Serdar Yaprak: “2020 yılında segmentinin en çok tercih edilen
aracı olan Sprinter, 2021 yılında da yolcu taşımacılığında konfor ve
güvenlik arayanların tercihi olmayı sürdürüyor. Tüm müşterilerimize,
kişiye özel olarak sunduğumuz finansman koşulları ve üstün satış
sonrası hizmetlerimizle sürdürülebilir bir iş ortağı oluyoruz. Filosunu
Mercedes-Benz Sprinter ile gençleştiren Dmed Diyaliz Hizmetleri’nin
yeni araçlarının şirketlerine hayırlı olmasını diliyor, tüm Koluman
Tarsus ve Koluman İstanbul çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.”
dedi.
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Azerbaycan’dan Otokar’a doğalgazlı otobüs siparişi
Otokar, ihracatta hız kesmiyor. Dünyanın 50 ülkesinde 35 binden fazla otobüsü ile milyonlarca
yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkânı sunan Otokar, Bakü toplu taşımacılığında kullanılmak
üzere Azerbaycan’dan 50 adet doğalgazlı şehir içi otobüs siparişi aldı.

K

oç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, kendi tasarımı ve üretimi
otobüslerle ihracat pazarlarında
büyümeye devam ediyor. Başta
Avrupa olmak üzere 50’den fazla ülkede
otobüsleri kullanılan Otokar, son olarak
Azerbaycan’ın önde gelen toplu taşıma
şirketi Xaliq Faiqoglu’ndan 50 adetlik CNG’li
KENT şehir içi otobüsü siparişi aldı. Bakü
toplu taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda
üretilecek 48 adet 12 metre CNG’li KENT ve
2 adet 18.75 metre CNG’li KENT Körüklü
siparişlerine bu yıl başlanıp, 2022 yılının ilk
çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Toplu
taşımacılık sektöründeki 60 yıla yaklaşan
deneyimi, mühendislik kabiliyeti ve araçlarıyla
Avrupa başkentlerinin ilk tercihi olan
Otokar’ın şehir içi otobüslerini Azerbaycan’a
da ihraç edeceklerinden büyük bir mutluluk
duyduğunu belirten Genel Müdür Serdar
Görgüç; “Türkiye’nin yanı sıra Fransa, İtalya,
İspanya, Almanya, Romanya başta olmak
üzere pek çok Avrupa ülkesinde şehir içi toplu
taşımacılıkta ilk tercih olan araçlarımızın
kısa süre sonra Azerbaycan’da da hizmet
verecek olmasından mutluyuz. Bu sipariş
aynı zamanda CNG’li araçlar konusunda tek
kalemde aldığımız en büyük ihracat siparişi
olma özelliğini taşıyor. Türkiye’de tasarlanan ve
üretilen otobüslerimizin dünyanın önde gelen
şehirlerinde kullanılmasından büyük gurur
duyuyoruz” dedi.

TOPLU TAŞIMADA KONFORU
ARTIRACAK
Sipariş edilen 48 adet KENT ve 2 adet
KENT Körüklü CNG araçların Bakü toplu
taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda
üretileceğini kaydeden Görgüç; “Azerbaycan’da
20 yıla yakın süredir hizmet veren ülkenin
en büyük şehir içi otobüs operatörü Xaliq
Faiqoglu’nun talepleri doğrultusunda
üreteceğimiz KENT otobüsler, geniş iç hacmi ve
özellikleriyle Bakü toplu taşıma hizmetlerinde
eşsiz konfor sunacak” dedi. Son yıllarda iklim
değişikliği ve hava kirliliği sebebi ile belediyeler
ile otobüs işletmecilerinin çevreci araçlara
yöneldiğini kaydeden Görgüç şöyle konuştu,
“Elektrikli otobüs başta olmak üzere alternatif
yakıtlı araçlar önemli
bir birikime sahibiz.
Verimli, çevreci ve
yenilikçi ürünlerle
gelecek nesillerin
yaşam standartlarını
yükseltmek için son
10 yılda 1,3 milyar
TL’lik Ar-Ge harcaması
gerçekleştirdik. Ar-Ge
çalışmalarımızdan
aldığımız güçle
Türkiye’nin ilk
elektrikli, ilk hibrit,
CNG’li ve ilk güvenli
otobüsünü geliştirdik.

Her gün 35 binden fazla otobüsümüz
milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat
imkânı sunuyor. Teslimatlarına bu yıl başlayıp,
2022’nin ilk çeyreğinde tamamlayacağımız 50
otobüsümüz hem iklim değişikliği hem de hava
kirliliğiyle mücadelenin de destekçisi olacak.”
KENT otobüsleri, modern iç ve dış görüntüsü,
çevreci motoru, üstün yol tutuşuyla da dikkat
çekiyor. Koltuk başına düşük işletme maliyeti
sunacak olan Bakü’nün KENT otobüsleri
güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk
vadediyor. ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda
sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum
güvenlik sunan araç; toplu ulaşımda üst düzey
konfor vadediyor. Otokar KENT, yüksek yolcu
kapasitesiyle de ön plana çıkıyor.

Mercedes-Benz Türk, antiviral ürünleri hakkında bilgilendirdi
Şehirler arası otobüs pazarının lideri Mercedes-Benz Türk, İstanbul, Ankara ve İzmir
otogarlarında otobüs yolcularına, içerisinde maske ve antiseptik mendillerin olduğu özel
hijyen kiti ile aktif filtre ve taze hava yazılımı bilgilendirme broşürü dağıttı.

T

ürkiye’nin şehirler arası otobüs pazarının lideri olan
Mercedes-Benz Türk, pandemi sürecinde alınan
önlemlere destek vermek ve geliştirilen yeni aktif filtre
donanımlarına dikkat çekmek amacıyla; İstanbul, Ankara
ve İzmir otogarlarında, otobüs firmaları ve yolculara özel aktiviteler
gerçekleştirdi. 19 ve 25 Temmuz tarihlerinde düzenlenen aktivitelerde,
Mercedes-Benz ve Setra marka otobüs sahibi olan firmalara oto kokusu
ve maske hediye edilirken aynı zamanda markanın en son bakım/
onarım kampanyaları ve aktif filtre donanımlarıyla ilgili bilgilendirme
broşürleri dağıtıldı. Aktivite kapsamında otobüs yolcuları da
unutulmadı. Otobüs seyahatlerinde güvenle yolculuk etmek isteyenlere
antiseptik mendil ve Mercedes-Benz logolu özel maskelerden oluşan
hijyen kiti hediye edildi. Yolcular antiseptik mendilin üzerinde yer alan
QR kodunu okuttuklarında Mercedes-Benz’in internet sitesinde yer
alan yeni aktif filtre donanımları hakkındaki bilgilendirme kısmına
kolaylıkla ulaşabiliyor. Yolculara aynı zamanda “Otobüslerimizde
Temiz Hava ile Güvendesiniz” başlıklı, Mercedes-Benz’in geliştirdiği
“Antiviral Filtre” ve “Taze Hava Yazılımı” hakkındaki bilgilendirme
broşürleri dağıtıldı. Bu broşürlerde yolcuların, aktif filtre donanımına
sahip olan araçları nasıl tespit edebilecekleri ve bilet alırken yazıhane
personelinden bu türdeki araçları nasıl öğrenebileceklerine dair
bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

COVİD-19 SALGININA KARŞI YENİ DONANIMLAR
2021 yılı itibarıyla üretilen tüm Mercedes-Benz ve Setra markalı
şehirler arası otobüslerde, Covid-19 salgınına karşı yeni antiviral etkili
yüksek performanslı partikül filtreleri standart olarak sunulurken,
yeni iklimlendirme sistemi de opsiyonel olarak sunuluyor. Yeni
iklimlendirme sistemi sayesinde otobüslerin içindeki hava, her iki
dakikada bir tamamen değiştirilebiliyor. Yeni otobüs siparişleri
haricinde mevcut otobüslere de eklenebilen bu donanımlar sayesinde
daha güvenli ve huzurlu yolculuklar yapılabiliyor. Yeni donanımlar,
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi’nin
Almanya’daki ekipler ile ortak çalışması sonucunda geliştirildi.
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Boğaziçi Beton ile servis bakım anlaşması yenilendi

İ

stanbul genelinde 30 hazır beton
tesisi ile faaliyet gösteren Boğaziçi
Beton, filosundaki (transmikser,beton
pompası,silobas) ve iş makinalarından
oluşan yaklaşık 550 araç, taşıt tanıma
teknolojisi ile sorunsuz olarak güvenli yakıt
ikmali yapıyor.
6 yılı aşkın süredir Turpak otomasyon
çözümlerini kullanan Boğaziçi Beton servis
bakım anlaşmasını yenileyerek otomasyon ve
taşıt tanıma altyapısını verimli bir şekilde 24
saat kesintisiz kullanmaya devam etmektedir.
Turpak Otomasyon sistemleri; Kendisini
Kanıtlamış ve Sınıfının En İyisi
Turpak, firmaların yakıt tüketimlerinin
yönetimlerini yapabilmeleri için baştan
sona çözümler
sunmaktadır.
Sistem, yakıt
ikmallerini
araç başına ve
stok kayıtlarını
anlık yaparak,
yöneticilere
yakıt giderlerini
kontrol etme gücü
vermektedir.
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Doğa tutkunlarına özel karavan
Avis Caravan’ın yeni hizmeti Offroad Karavan, hem aileler hem de zorlu yolları sevenler için
hijyenik ve güvenli bir tatil seçeneği olarak öne çıkıyor.

Boğaziçi Beton’a ait İstanbul’un 30 farklı
noktasında bulunan tesislerden 12 hazır beton
tesisinde kullanılan Pompa,Tank ve 2 mobil
Tanker Otomasyon sistemlerinde kullanılan
yeni nesil kablosuz sistem NANO RFID
teknolojisiyle tüm araçlarını ve makina parkını
anlık olarak takip edebilmenin konforuna
yaşayan Boğaziçi Beton memnuniyetinin
göstergesi olarak tüm sektöre Turpak
otomasyon sistemlerini tavsiye ettiklerini
belirtti.

O

tokoç Otomotiv çatısı altında
hizmet veren, “En İyisi Kirala,
Avis ile Kirala” sloganıyla
müşterileriyle buluşan Avis,
Türkiye’de en iyi müşteri
deneyimi ve memnuniyetini yaşatmak hedefiyle
47 yıldır öncü ve yenilikçi uygulamalara
imza atıyor. Pandemi öncesi hayata geçen ve
pandemi dönemiyle yeniden şekillenmeye
başlayan tatil alışkanlıkları ile de tam olarak
örtüşen Avis Caravan, şimdi de offroad karavan
seçeneği ile hizmet portföyünü genişletiyor.
Tüm iklim ve arazi koşullarına uyum
sağlayabilen offroad karavan, şık dizaynıyla da
fark yaratıyor. Avis Caravan, kapalı mekanlarla
sınırlı kalmak istemeyen kullanıcılarına, doğayı
sınırsızca deneyimleme fırsatı sunuyor. Avis
Caravan, en konforlu biçimde geçireceğiniz
tatil deneyiminizde, aynı zamanda tüm hijyen
koşullarını sağlıyor.
ARTIK YOLLAR DA ARAZİ DE EVİNİZ
Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eren
Gündüz konuyla ilgili olarak şu açıklamada
bulundu: “Türkiye’de, karavan kiralama işini
gerçekleştiren ilk kurumsal araç kiralama
firması olmaktan gurur duyuyoruz. Pandemi
öncesinde başladığımız bu iş, pandemi ile
birlikte daha da anlamlı hale geldi.

Böyle bir ekosistemin oluşturulmasına
vizyonumuzdan gelen öngörü ile liderlik ettik
ve daha kat edeceğimiz çok yol var. ‘Yollar
Eviniz’ diyerek yola çıktığımız Avis Caravan
hizmetimizle, mekanla sınırlı kalmadan
özgürce tatil yapmak isteyen tatilcilere, en
üst düzey hijyen ve güvenli ortam ile otel
konforundaki hizmeti beraberinde sunuyoruz.
Bugüne kadar motokaravan ve çekme
karavan ile sürdürdüğümüz hizmetimizin
kapsamını offroad karavanı ile genişleterek,
müşterilerimize sunduğumuz seçenekleri
zenginleştirmekten mutluluk duyuyoruz.”
DOĞA İLE İÇ İÇE EŞSİZ BİR TATİL
DENEYİMİ
Tatil dendiğinde akla ilk olarak otel, yazlık
ve ev kiralama gelse de, offroad karavan iş
hayatının ve şehrin stresinden uzaklaşarak
doğa ile iç içe eşsiz bir tatil deneyimi yaratıyor.
Dış görünüşünün yanında iç dizaynıyla da göz
dolduran offroad karavan ihtiyaç duyulan tüm
özelliklere sahip.

Duş çadırı, mutfak, tavan çadırı, led içi
aydınlatma, ocak, yemek masası, pencereli
açılabilir pop-up sisteminin yanı sıra, su tankı,
taş koruması, sineklik, oltalık ve envanter
taşıma aparatları sayesinde karavan, kamp
ve spor aktivitelerini de bir araya getiriyor.
Özel şasi, süspansiyon ve fren sistemiyle her
türlü arazi ve iklim koşulunda kullanıcılarını
yarı yolda bırakmadan konfor sağlayan Avis
Caravan offroad seçeneği, hem aileler hem
de zorlu yolları sevenler için en hijyenik ve en
güvenli tercih olarak öne çıkıyor.
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Daha güçlü Vito arayanlar için geldi
Mercedes-Benz, ‘Her Açıdan Güzel’ sloganıyla Türkiye’de satışa sunduğu 9 kişilik modeli Vito
Tourer için güçlü bir motor seçeneği ekledi. Yeni dört silindirli turbo dizel motor ailesinden olan
versiyon tam 237 beygir gücünde.

M

ercedes-Benz’i hafif ticari
araç sınıfında temsil eden
Vito, yeni motor seçeneğine
kavuştu. Artık 2.0 litrelik
dizel motordan daha fazla
güç üreten araç, performans arayanların yeni
kapısı olacak. Mercedes-Benz, ‘Her Açıdan
Güzel’ sloganıyla Türkiye’de satışa sunduğu 9
kişilik modeli Vito Tourer için güçlü bir motor
seçeneği ekledi. Yeni dört silindirli turbo dizel
motor ailesinden OM 654, yüksek verimlilik
seviyesiyle performansı ve yakıt ekonomisini
bir arada sunan Vito Tourer’da hem Select
hem de Select Plus donanımlı araçlarda yeni
motor güç üniteleri sunulmaya başlandı. Bize
Select Plus donanımla konuk olan aracın
çok yönlü kullanım özellikleriyle gerek farklı
ölçeklerde işletmelerin en iyi mesai arkadaşı,
gerekse de geniş ailelerin en iyi yol arkadaşı
oldu. Aracın dış tasarımına bakacak olursak
daha fazla yere doğru uzanan kaput araca
sportif bir hava katmış. Belirgin çizgilerin yer
aldığı, ön kaput bir önceki karoser yapısına
göre daha kaslı olmuş. Geniş far grupları LED
destekli sunulurken, daha atletik bir görünüme
bürünmüş. Artık daha büyük bir alan kapsayan
far blokları, daha geniş bir ızgara ile sunuluyor.
Tamamen sadelikten yana olan tasarım
anlayışı Vito’da, tam bir makam aracı tadını
veriyor. Dikiz aynaları araçla o kadar uyumlu
büyüklükte olmuş ki göze batmıyor.

AÇILABİLİR CAM TAVAN
Aracın iç kısmına ilk adım attığınızda ön
kısım sürücüyle birlikte 3 kişiye seyahat imkanı
sunuyor. Ön paneldeki sadelik radyonun
aracın tam göbeğine konumlandırılmış olması
şık bir duruş olmuş. Ön konsolda yer alan
yuvarlak havalandırma ızgaraları, üç kollu
direksiyon simidi binek modellerden tanıdık.
Aracın arka kısmına geçildiğinde ise 3 er sıra
olmak üzere koltuklu 6 kişilik bir bölümle
karşılaşıyorsunuz. Vito’nun tavan bölümünde
yer alan havalandırma kanalları, iç mekandaki
hava değişimini kolaylıkla sağlıyor. Açılır
cam tavan ise ferah bir iç hacmi destekliyor.
Araçtaki en güzel özellik ise her şeyin en sade
şekilde konumlandırılmış olması. Araçtaki deri
koltukların yerini ise kumaş döşemeler kapmış.
Vito Select Plus’ın iç mekânı da güncellendi.
Daha önce kullanılan “Tunja” kumaş yerini
esnek bir yapı ve şık bir görünüm sunan
“Caluma” kumaşa bırakıyor. Ön konsolun sol ve
sağ ucunda sportif bir görünümü beraberinde
getiren yeni türbin görünümlü havalandırma
ızgaraları devreye giriyor.

237 BEYGİR GÜCÜNDE
Yeni OM 654 motor nesli, OM 651 ile
kıyaslandığında çok daha verimli ve çevre
dostu. Ayrıca daha sessiz ve daha titreşimsiz bir
sürüş sunuyor. Motora yakın konumu sayesinde
egzoz gazı arındırma sistemi az ısı kaybıyla en
uygun çalışma koşullarında görevini yerine
getirebiliyor. Konuğumuz Vito Tourer Select
Plus, 2 litrelik dizel motorla kombine edilen
motor 9 ileri otomatik şanzıman ile yola çıkıyor.
237 beygir gücündeki araç, 500 NM’lik torkuyla
dikkat çekiyor. Araç 0’dan 100 kilometre
hıza 8.6 saniyede ulaşıyor. Yeni Vito saatte
210 kilometre hız yapabiliyor. Araç tüketim
konusunda da oldukça iddialı. Yeni 2 litrelik
motorla araç 100 km’de ortalama 6.2 litrelik
yakıt tüketimi gerçekleştiriyor.

