Yeni Ford E-Transit Custom Tanıtıldı
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Ticari dünyasının nabzı
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Yeni Renault Trafic Ailesi
Türkiye’de Satışa Sunuldu

Türkiye’nin en çok tercih edilen binek
otomobil markası Renault, ticari ürün
gamını da güçlendirmeye devam ediyor.
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Yeni Amarok: Yeni Nesil
Yol Ve Arazi Uzmanı

Hyundai Ticari Segmentte
Staria İle Vites Yükseltiyor
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TİCARİDEN GAZETESİ
YENİ SAYIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

T

icarette hareketli bir ay daha
geride kaldı. Bu ay sektörün
nabzını tutmaya devam ediyor.
Değişen kurlardan kaynaklı
ticaret ülkemizde ağır işlese de
ticari sektörde hareketlilik bir hayli fazla. Peki
bu ay dergimizde neler var?
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Yeni T-Serisi ile Mercedes-Benz, aileler
ve aktif yaşayanlara yeni bir alternatif daha
sunuyor.

İMTIYAZ SAHIBI VE SORUMLU
YAZI İŞLERI MÜDÜRÜ:
İbrahim DAVSAN
ibrahim@ticariden.com.tr
GENEL KOORDINATÖR:
Dilara DAVSAN
info@ticariden.com.tr
SANAT YÖNETMENI:
Duru Meva DAVSAN

Türkiye’nin en çok tercih edilen binek
otomobil markası Renault, ticari ürün gamını
da güçlendirmeye devam ediyor.

HUKUK DANIŞMANI:
Av. Merve SAYAR

Konfor konusunda referans haline gelmiş
olan Citroën, yepyeni bir konsept ile bambaşka
bir konfor seviyesini müşterilerine sunuyor.

YAYIN TÜRÜ:
Gazete
YAYIN DANIŞMANI
Babür GÜREL
HABER MÜDÜRÜ
Alper GÜLER
info@ticariden.com.tr

Volkswagen Ticari Araç, yol ve zorlu arazi
koşullarında üstün performans gösteren
tamamen yenilenen pick-up modeli Yeni
Amarok’u 2022 yılının sonunda tanıtmaya
hazırlanıyor.

YAYIN KURULU
Larasu Tuana DAVSAN
Murat ULU

Küresel hava kargo markası Turkish Cargo,
dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirdiği
operasyonlarında uyguladığı çevreci
politikalarını ödül ile taçlandırdı.

Nisan ayında Ford Otosan Kocaeli
Fabrikaları’ndan hattan indirme töreni
gerçekleşen E-Transit’ten sonra, Ford’un
merakla beklenen tam elektrikli ikinci ticari
modeli yeni E-Transit Custom tanıtıldı.

KÜNYE

İNTERNET’DE
www.ticariden.com.tr

e-Dergilik

www.turkcell.com.tr
www.magter.com
www.dijitalbasin.com
www.dMags.net
www.turktelekom.com.tr
REKLAM KOORDİNATÖRÜ
İBRAHIM DAVSAN
ibrahim@ticariden.com.tr

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.,
başarılı performansı ile üst üste ikinci kez
‘Market of the Year’ ödülünün sahibi oldu.

BASKI:
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza
No:11/A/41 Yenibosna-Bahçelievler / istanbul
Tel: 0212 454 30 00
TÜRKİYE GEN.DAĞ.PLZ.
Dağıtım: PTT
KAYAŞEHİR-İST PP-1

Ticari modellere tasarım açısından
bambaşka bir boyut getiren Hyundai, zarif
ve ferah STARIA ile 9 kişilik konforu bir
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Hyundai’nin yeni
MPV modeli STARIA,
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Turpak EPDK Düzenlemelerine Hazır!
Türkiye akaryakıt sektörünü, 1999 yılında taşıt tanıma vasıtası ile otomasyonla tanıştıran Turpak,
EPDK’nın kısa süre önce hayata geçirdiği yeni düzenlemeler kapsamında hazırlıklarını tamamladı.

K

ısa bir süre önce yetkilendirilmiş
otomasyon şirketi unvanını
kazanan Turpak, EPDK’nin
29.07.2021 tarihli ve
10338 sayılı kurur kararı
doğrultusunda, sahada uygulanan kamera,
mühür ve erken uyarı sistemi eğitimlerini
tamamladı. Konuya dair açıklama yapan
Turpak Satış Sonrası Hizmetler Müdürü
Görkem Çelikkılıç, “Online teknik destek
merkezinde görev alan 47 kişilik uzman
ekibimiz eğitimlerini başarıyla tamamladı.
Güvenilirlik ve yüksek hizmet kalitesi
prensiplerimizi korumak adına çalışmalarımız
hız kesmeden devam edecek.” dedi.
TURPAK PUMPOMAT M SECURE+
SAHALARDA
Eğitim süreçlerinin yanı sıra dijital süreçlere
ve teknolojik altyapı yatırımlarına da devam
eden Turpak, yine EPDK’nın kurl kararları
doğrultusunda geliştirdiği yüksek güvenlik
protokollerine sahip Pumpomat M Secure+
versiyonunu da 3 bin 500 istasyonda devreye
aldı.

Turpak Satış Sonrası Hizmetler Müdürü
Görkem Çelikkılıç, “Yenilikçi Pumpomat M
Secure+ yazılımımız ile detaylı kullanıcı rol
yönetimi, yüksek veritabanı güvenliği, şifreli
haberleşme, erken uyarı alarm sistemi gibi
birçok güvenlik odaklı özelliği aktif hale
getirdik. Güvenilirlik ve yüksek hizmet kalitesi
prensiplerimizi korumak adına çalışmalarımız
hız kesmeden devam edecek.” açıklamasında
bulundu.
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Yeni Renault Trafic Ailesi Türkiye’de Satışa Sunuldu
Türkiye’nin en çok tercih edilen binek otomobil markası Renault, ticari ürün gamını da
güçlendirmeye devam ediyor.

Y

eni Renault Trafic ailesi, önceki
nesillerine kıyasla tepeden tırnağa
daha modern bir görünüm
kazandı. Farklı ihtiyaçlara yönelik
versiyonlarıyla sınıfına yön veren
model; güçlü görünüme sahip yeni dış tasarımı,
geniş taşıma kapasitesi, optimize iç mekan ve
gelişmiş güvenlik özellikleriyle 421.000 TL’den
başlayan lansmana özel fiyatlarıyla tüketicilerle
buluşuyor. Renault’nun ticari araç ailesinin
yenilenen üyeleri lansmana özel fiyatlarının
yanı sıra 100 bin TL’ye 12 ay 0,99 faiz fırsatıyla
pazara iddialı bir giriş yapıyor.

Ayrıca opsiyonel olarak tercih edilebilen
15W gücündeki kablosuz şarj cihazı, USB
girişleri ve 12V şarj soketi ile konforlu bir
yolculuk deneyimi sunuluyor. Yeni Trafic,
versiyona bağlı olarak eller serbest Renault
Kart teknolojisi ile donatılıyor. Bu teknoloji
sürücü yaklaştığında araca dokunmadan
kilidin otomatik olarak açılmasını sağlarken,
uzaklaştığında ise tamamen kilitlenmesini
sağlıyor. Konforu önemli oranda artıran bu
sistem, aynı zamanda güvenlik ihtiyaçlarına da
cevap veriyor ve günlük sürüş deneyimine katkı
sağlıyor.

DIŞ TASARIMDA DAHA FAZLA DETAY
VE ENERJİ
Daha zarif ve dikkat çekici olan yeni
Trafic ailesinin ön bölümü, hem ticari hem
de bireysel müşterilere hitap edecek şekilde
tamamen yeniden tasarlandı. Tamamen LED
farlar ile sunulan yeni Trafic, C şeklinde ışık
imzası içeren gündüz farları, yeni renkleri ve
aksesuarlarıyla daha modern bir görünüm
sunuyor. Trafic ailesi, oluklu yatay motor
kapağı ve dikey ön ızgarasıyla daha dinamik
ve güçlü bir görünüm sergiliyor. Yeni Trafic’in
farları yeni tasarımı ve teknolojisi ile dikkat
çekiyor. Tamamen LED olarak sunulan
yeni farlar standart olarak otomatik yanma
özelliğiyle donatılıyor. Ayrıca C-şeklinde
tasarlanan gündüz sürüş farları marka
aidiyetini vurguluyor.

GENİŞ YÜK VE YOLCU TAŞIMA
KAPASİTESİ
Yeni Renault Trafic Panelvan, DNA’sını
korurken daha da geliştirilmiş pratik
özelliklerle donatılıyor. 5,480 mm gövde
uzunluğu ve 1.967 mm gövde yüksekliği ile
sunulan Panelvan versiyonu, 6 metreküp
yükleme hacmiyle tüketicilerle buluşuyor.
Segmentinin en iyi yerden yükleme uzunluğuna
sahip olan modeli olan yeni Trafic Panelvan
tam 4,15 m’ye kadar yükleme yapılmasına
olanak sağlıyor.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ VE
BAĞLANABİLİRLİK
Yeni Trafic ailesi, Standart R&Go radyonun
yanı sıra opsiyonel olarak alınabilen Renault
Easy Link 8” dokunmatik multimedya
sistemi ve Apple CarPlay ile ticari araçlardaki
bağlanabilirliği yeni bir seviyeye çıkarıyor.

GÜÇLÜ VE VERİMLİ MOTOR VE
ŞANZIMAN SEÇENEKLERİ
Yeni Trafic ailesi, 2.0 litrelik Blue dCi motor
seçeneğiyle tüketicilerle buluşuyor. Stop &
Start teknolojisi ile donatılan motorlar, Euro
6D FULL normunu karşılıyor. Ayrıca “Vites
Değiştirme Göstergesi”, vites değiştirmek
için en doğru zamanın ne zaman olduğunu
sürücüye bildiriyor ve böylece yakıtta ekstra
tasarruf yapılması sağlanabiliyor.

Combi 5+1 ve Combi 8+1 versiyonlarında
EDC şanzıman seçeneğiyle sahip olunabilen
Yeni Trafic, versiyona göre 150 ve 170 bg’lik
güç sunuyor. Türkiye pazarındaki motor ve
şanzıman kombinasyonları şu şekilde;
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Yeni Amarok: Yeni Nesil Yol Ve Arazi Uzmanı
Volkswagen Ticari Araç, yol ve zorlu arazi koşullarında üstün performans gösteren tamamen
yenilenen pick-up modeli Yeni Amarok’u 2022 yılının sonunda tanıtmaya hazırlanıyor.

A

lmanya ve Avustralya’da
tasarlanıp geliştirilen ve Güney
Afrika’da üretilen Yeni Amarok,
mükemmel donanım seviyesi,
artırılmış sürüş destek sistemleri
ve yüksek performanslı motor seçenekleriyle
pick-up sınıfına yön vermeye devam edecek.
Baştan aşağı yenilenen Yeni Amarok’un,
yenilikçi ve premium tasarımı orijinal Amarok
DNA’sını taşımaya devam ediyor. Güçlü ve
karizmatik dış görünüş, kaliteli bir iç mekanla
buluşuyor.
YEPYENİ DIŞ GÖRÜNÜM
5.350 mm uzunluğuna sahip Yeni Amarok,
bir önceki neslinden 100 mm daha uzun. 175
mm artışla 3.270 mm’ye ulaşan aks mesafesi,
çift kabin versiyonunda daha fazla yaşam alanı
anlamına geliyor. 1,2 tona kadar yükleme
kapasitesi ile maksimum 3,5 ton römork çekme
kapasitesi artık daha fazla motor/şanzıman
seçeneğinde sunulabiliyor. Yeni Amarok’un
aks mesafesi toplam uzunluğuna kıyasla daha
uzun olduğu için gövde çıkıntıları azalıyor.
Bu arazi becerilerine olumlu etki ediyor. Yeni
Amarok’un iyileştirilmiş arazi yetenekleri
sayesinde su geçiş derinliği önceki nesil ile
kıyaslandığında artıyor. Yeni Amarok, bir
benzinli ve dört farklı dizel motor; dört ila altı
silindirli ve 2,0 ile 3,0 litre hacimlere sahip
olarak sunuluyor. İsteğe bağlı olarak arkadan
itiş, seçilebilir veya sürekli dört tekerlekten
çekişli olmak üzere farklı güç aktarma
çözümleri bulunuyor. Önceden tanımlanmış
farklı sürüş modları, en zor durumlarda
bile sürücüyü destekliyor. 20 adetten fazlası
tamamen yeni olmak üzere, 30’un üzerinde
gelişmiş sürüş destek sistemi ek güvenlik
sağlıyor.
KENDİNDEN EMİN TASARIM
Yeni Amarok’un Volkswagen DNA’sına
sadık kalan motor kaputunun yeni hatları
çarpıcı bir görünüm sergiliyor.

Tüm versiyonlarda standart olarak
sunulan LED ön farlarla entegre radyatör
ızgarası, çapraz çıtalarıyla oldukça karizmatik.
Amarok’un yüksek teknolojik görünümünü
vurgulayan ‘IQ.LIGHT – LED Matrix farlar’
opsiyonel olarak sunuluyor. Aracın ön yüzünde,
çapraz çıtaların altındaki radyatör ızgarası ile
oluşan özgün X tasarımı dikkat çekiyor. Önceki
nesilde olduğu gibi Yeni Amarok’ta da yarım
daire şeklindeki çamurluk davlumbazları, çoğu
pick-up modelinin yuvarlak çizgisinin aksine
düz bir çizgi formu ile, karakteristik bir Amarok
özelliği olarak ayrışıyor. 21 inç ölçüsüne
ulaşan alüminyum alaşımlı jantlar ve arazi
lastikleri, güçlü bir görünüm sergiliyor. Yeni
Amarok arkadan bakıldığında da dikkat çekici
bir görünüm sergiliyor. Geniş bagaj kapağı,
standart LED arka farlarıyla çerçeveleniyor.
Kabartmalı Amarok yazısı, kapağın neredeyse
tüm genişliğini kaplıyor. Önceki nesilde olduğu
gibi, Yeni Amarok’ta iki çamurluk davlumbazı
arasına bir Euro palet yüklemek için yeterli
alan bulunuyor. Palet burada yük kancalarıyla
bağlanabiliyor.

UZUN YOLCULUKLARA UYGUN İÇ
MEKAN
Dijital kokpit ve tablet formatındaki bilgieğlence ekranı ile Yeni Amarok’un iç mekanı
işlevsel ve kullanıcı dostu bir yapı sunuyor.
Yüksek kalite materyallerin kullanıldığı kokpit,
modelin premium karakterini vurguluyor.
Opsiyonel olarak sunulan gelişmiş ses sistemi
ve dekoratif dikişlere sahip şık ön konsol ile
kapı panellerinde kullanılan deri görünümlü
yüzeyler kalite algısını arttırıyor. Yeni koltuklar,
premium görünümü desteklerke, tüm yolculara
her zamanki Volkswagen konforunu sunuyor.
Yeni Amarok’ta sürücü ve yolcu, isteğe bağlı
olarak elektrikli 10 yönlü ayarlanabilen
konforlu, geniş koltukların keyfini sürebiliyor.
Arka yolcu bölümü ise, üç yetişkin yolcu için
geniş ve rahat bir seyahat alanı sunuyor.
YENİ AMAROK’A YENİ DONANIM
Yeni Amarok beş donanım seviyesiyle
sunulacak. Giriş seviyesi ‘Amarok’ olurken
bir üst basamakta ‘Life’ ve ‘Style’ donanım
seviyeleri olacak. Volkswagen Ticari Araç
ayrıca ‘PanAmericana’ (off-road karakteri) ve
‘Aventura’ (on-road karakteri) olmak üzere üst
versiyonlar da sunacak.
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Hyundai Ticari Segmentte Staria İle Vites Yükseltiyor
Hyundai’nin yeni MPV modeli STARIA, 659.900 TL’den Türk tüketicisinin beğenisine sunuldu.

T

icari modellere tasarım açısından
bambaşka bir boyut getiren
Hyundai, zarif ve ferah STARIA
ile 9 kişilik konforu bir arada
sunuyor.

GELECEĞE YÖNELİK BİR TASARIM
STARIA’nın dış tasarımı, sade ve modern
çizgilerden oluşuyor. Uzaydan bakıldığında,
gün doğarken oluşan dünyanın silüeti, yeni
MPV’nin tasarımına da ilham kaynağı oldu.
Önden arkaya doğru uzanan akıcı tasarım,
burada modern bir ambiyans oluşturuyor.
Bir eğri hareketiyle önden arkaya doğru
uzanan tasarım felsefesi, uzay mekiği ve
yolcu gemisinden ilham alıyor. STARIA’nın
ön tarafında ise yatay gündüz farları (DRL)
ve aracın genişliği boyunca uzanan uzun ve
kısa farlar bulunuyor. Şık desenlere sahip
geniş ızgara, otomobile sofistike bir görünüm
kazandırıyor. Arka kısımdaysa göz alıcı
diklemesine yerleştirilmiş stop lambaları
bulunuyor. Geniş bir cam ile desteklenen arka
kısımda sade ve saf bir görünüm bulunuyor.
Arka tampon ise yolcuların bagajlarını kolayca
yüklemesine ve boşaltmasına yardımcı oluyor.
Bu sebeple, yükleme eşiği düşük seviyede
bırakılmış. Ticari araçlara bambaşka bir kimlik
kazandırmak için sıradanlıktan uzak, lüks
bir görünüm sunan STARIA, segmentindeki
tüm beklentileri karşılayan çok özel teknolojik
öğelere de sahip.
İŞLEVSEL VE BİRİNCİ SINIF İÇ
MEKAN
Dış tasarımında uzaydan etkilenen
STARIA, iç mekanında da bir yolcu gemisinin
salonundan esinlenmiş. Daha alçak bir
konumda bulunan emniyet kemerleri ve geniş
panoramik pencerelere sahip yenilikçi tasarım
mimarisi, araç içindekilere ferah ve sakin bir
ortam sunuyor. Sürücü odaklı kokpitte 4.2 inç
renkli dijital gösterge ve 8 inç dokunmatik orta
ön panel bulunuyor. Kablosuz şarj özelliğinin
yanı sıra her koltuk sırasında bulunan USB şarj
girişleriyle de mobil cihazların şarj edilmesine
imkan tanınıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma,
elektronik park freni, otomatik ön ve arka
klima ve geri görüş kamerası gündelik hayatı
kolaylaştırırken
3+3+3 oturma
düzeniyle de
sürücü dahil
tam 9 kişilik
kapasiteye sahip.

GENİŞ HACİM
Hyundai mühendisleri STARIA’nın iç
mekanını tasarlarken aynı zamanda yük veya
eşya taşınmasına da fırsat veriyor. 60/40
oranında katlanabilen koltukların minder
kısımları da üst tarafa doğru yatırılarak ekstra
alan sağlanmış oluyor. Arka sıradaki tüm
koltukların bel kısımları da yatırıldığı zaman
koltuklar çıkarılmadan dahi muazzam bir
kargo alanı elde ediliyor. Bagaj kapasitesi, arka
sıradaki koltuk öne kaydırıldığında da tam
1.303 lt hacim sağlıyor. Bu da hem aile hem de
ticari amaçla kullanıma yeşil ışık yakmış oluyor.
HANGİ MOTOR İLE GELİYOR?
Hyundai STARIA, ülkemize 2.2 litrelik
CRDi motor seçeneği ve 8 ileri tork konvertörlü
otomatik şanzıman ile ithal ediliyor. Hem
ekonomik hem de performanslı olan bu dizel
motor, 177 beygir gücünde. Hyundai tarafından
geliştirilen bu motorun maksimum torku ise
430 Nm. Önden çekişli Hyundai STARIA,
yepyeni bir platforma ve süspansiyon sistemine
de sahip. Çoklu bağlantılı arka süspansiyonla
üretilen otomobil, optimize edilmiş motor
performansını en iyi şekilde yol aktarırırken
aynı zamanda uzun süreli yolculuklarda
ekstra konfor ve sürüş keyfi sunuyor. Hyundai
STARIA, ülkemizde 5 farklı gövde rengi
(Derin Siyah Sedefli, Gümüş Gri, Krem
Beyaz, Grafit Gri ve Gece Mavisi) ile satışa
sunulurken iç mekanındaysa gri ve siyah renk
kombinasyonuna yer veriyor.
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Prometeon, Venedik’te Bugüne Ve Geleceğe
Dair Stratejilerini Paylaştı
Premium PIRELLI markalı yeni nesil lastikler, tümüyle Prometeon Tyre Group - PTG tarafından
geliştirildi ve halihazırda EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi’ndeki ülkelerde satışta.

P

IRELLI 02 Serisi, premium
Prometeon lastiklerinin yeni nesli
olarak doğdu ve resmi lansmanı
İtalya, Venedik’te gerçekleşti.
Genel merkezi Milano’daki
Bicocca’da bulunan Prometeon Tyre Group
- PTG, 200’den fazla müşteri ile 10 ülkeden
basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirdiği
toplantıda Nisan ayında EMEA (Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika) Bölgesi’nde satışa sunulan
02 Serisi’ni tanıtmanın yanı sıra şirketin
stratejilerini ve gelecek vizyonunu paylaştı.
Toplantıya Genel Müdür Roberto Righi, CTO –
Chief Technical Officer Alexandre Bregantim,
Pazarlama Bölüm Başkanı Sabina Oriani ve
Avrupa Bölgesi CEO’su Francesco Antonacci
katıldı.
GÜNDEMDE YER ALACAK
Prometeon Tyre Group Genel Müdürü
Roberto Righi: “Geçtiğimiz 18 ayda kaydedilen
başarılı sonuçların da katkısıyla, Prometeon
Tyre Group olarak 2022 yılında yeni yatırım
ve geliştirmeler 2021’e göre gündemimizde
daha fazla yer alacak. İnovasyon ve
araştırma, markamızı güçlendirme, ticari
iş ortaklıklarında merkezi yaklaşım ve
sürdürülebilirlik, stratejimizin temel unsurları
olmaya devam ediyor. Yeni 02 Serisi’nin
lansmanı Prometeon için önemli bir anı temsil
ediyor. Müşterilerimize performans, güvenlik
ve kaliteye odaklanarak geliştirdiğimiz ürünleri
sunuyoruz.

” PTG, hem pazar payları hem temel
ekonomik/finansal göstergeler açısından
önemli gelişmelerin yaşandığı 2021’in ardından
kuruluşunun beşinci yılında yeni bir kilometre
taşına ulaşmış bulunuyor. Çok zorlu bir
makroekonomik senaryonun varlığına rağmen
şirket 2022 yılında üretim tesislerinde ve
süreçlerinde üretim kapasitesini ve verimliliği
yükseltmek için yatırımlarını artırmayı, ciro ve
marjlar açısından finansal sonuçlarını daha da
iyileştirmeyi hedefliyor.
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Yeni Ford E-Transit Custom Tanıtıldı
Nisan ayında Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları’ndan hattan indirme töreni gerçekleşen
E-Transit’ten sonra, Ford’un merakla beklenen tam elektrikli ikinci ticari modeli yeni
E-Transit Custom tanıtıldı.

F

ord’un ticari müşterilerinin
üretkenlikleri ve verimlilikleri
odaklı global iş alanı Ford Pro,
Ford’un merakla beklenen tam
elektrikli ikinci ticari modeli
yeni tam elektrikli E-Transit Custom’un ilk
detaylarını paylaştı. Avrupa’nın1, en çok satan2
ticari aracı Ford Transit Custom, dünyadaki
tek üretim merkezi konumundaki Ford Otosan
Kocaeli Fabrikaları’nda üretilecek. Ford’un
Avrupa’ya yönelik tam elektrikli ikinci ticari
modeli olan E-Transit Custom, Ford’un
elektrik dönüşümünde stratejik önem taşıyor.
E-Transit ardından Ford Pro’nun 2024 yılına
kadar sunacağı tam elektrikli dört ticari aracın
ilki olan E-Transit Custom, Avrupa’nın bir
tonluk ticari araç segmentinde yeni bir referans
noktası olmak ve tüm işletmelerin elektrikli
araçlara geçişini kolaylaştırmak için tasarlandı.
ÜRETKENLİĞİ ARTACAK
Ford’un ticarete yön veren ikonik modeli
Transit Custom’ın elektrikli versiyonu,
Ford Pro’nun üretkenliği artıran ve değer
katan çözümler ekosistemine uyacak şekilde
tasarlandı. E-Transit Custom, işletmelerin
üretkenliğini artırmak ve maliyetlerini
azaltmak amacıyla tek bir platform üzerinden
Ford Pro yazılımı, şarj, hizmet ve finansman
çözümleriyle desteklenecek. Ford Pro’nun
elektrikli araç yelpazesine eklenen en yeni
modeli, Ford’un 2035 itibarıyla Avrupa’daki

tüm Ford araç satışları için sıfır emisyona
ulaşma ve Avrupa’da karbon nötr ayak izi
konusundaki iddialı taahhüdünün önemli bir
parçasını oluşturacak. Tam elektrikli E-Transit
Custom 380 kilometre3 menzili, DC hızlı şarj,
tam çekme yetkinliği ve dinamik yeni stili ile
dikkat çekecek. Yeni ticari araç ayrıca sürekli
devrede olan ileri bağlantı teknolojilerinden
yararlanarak işletmelerin üretkenliğini de yeni
seviyelere taşımaya yardımcı olacak.
ELEKTRİĞİN GÜCÜ PARMAK
UÇLARINIZDA
Ticari araç kullanıcılarının yorumlarının
derinlemesine analizleriyle geliştirilen E-transit
Custom, ProPower Onboard teknolojisi ile
gerektiğinde aydınlatma ve elektrikli cihazlar
için dışa aktarılabilir güç de sağlayacak.
Etkileyici tasarımıyla dikkat çeken E-Transit
Custom, yeniden düzenlenen gösterişli ve
dengeli dış tasarımı ve tamamı LED farlarıyla
1 tonluk araç segmentinde tasarımıyla yeni
bir referans noktası belirleyecek. Ford’un sene
başında duyurduğu gibi 2024 itibarıyla, iki
tonluk E-Transit ticari aracın yanı sıra dört
yeni tam elektrikli araç daha ikonik Transit
ailesine katılacak; Transit Custom ve Transit
Courier ile Tourneo Custom ve Tourneo
Courier modellerinin elektrikli versiyonları bu
kapsamda yer alıyor.

Avrupa’daki müşterilere sunulacak en
kapsamlı ‘Yeni Nesil Transit Custom’ ailesinin
parçası olan tam elektrikli E-Transit Custom’ın
üretimi 2023’ün ikinci yarısında başlayacak.
Daha detaylı ürün bilgisi bu yıl Eylül ayında
duyurulacak.
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Türkiye’de üretilen Yeni Mercedes-Benz Tourrider,
İnovasyon Ödülü’nü kazandı
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Yeni Tourrider,
“Busplaner Innovation Award 2022” ödülüne lâyık görüldü.

Ü

rün kalitesine yüksek önem
veren Kuzey Amerika pazarının
ihtiyaçları doğrultusunda özel
olarak geliştirilen ve MercedesBenz Türk Hoşdere Otobüs
Fabrikası’nda üretilen Yeni Tourrider, lansmanı
kısa bir süre önce gerçekleştirilmesine rağmen
önemli bir ödül kazandı. Yeni Tourrider,
busplaner dergisinin okuyucuları tarafından
“busplaner Innovation Award 2022” ödülüne
lâyık görüldü. Mercedes-Benz Türk Hoşdere
Otobüs Fabrikası’nda üretilip, ihraç edilen ve
karoseri paslanmaz çelik malzemeden üretilen
Tourrider için Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda
yeni bir üretim binası inşa edildi.

FARK YARATAN ÖZELLİKLER
Business ve Premium olmak üzere iki
versiyonla pazara sunulan Tourrider; Aktif
Fren Asistanı (ABA 5), Yan Görüş Asistanı,
Dikkat Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Hız
Kontrolü ve daha fazlasını içeren bir dizi yeni
teknoloji güvenlik sistemi ile donatılırken,
aracın kalbinde Daimler Truck global motor
ailesinden 6 silindirli Mercedes-Benz OM
471 motor yer alıyor. Yeni Mercedes-Benz
Tourrider, yaya algılama özelliğine sahip Active
Brake Assist 5 (ABA 5) ile donatılan ilk yolcu
otobüsü. Her iki versiyonda da otobüslerde
kullanılan dünyanın ilk acil fren asistanı
standart olarak sunuluyor. Sürüş destek
sistemi, sabit ve hareketli engellere ek olarak,
sistem sınırları içindeki insanları da algılayarak
otobüs durana kadar otomatik olarak acil fren
yapıyor. Ayrıca Active Brake Assist 5, radar
tabanlı mesafe takip işlevine de sahip. Araçta
bulunan 360 derece kamera sistemi manevra
anında ve dar alanlarda kusursuz bir çevre
görüşü sunuyor. Mercedes-Benz Tourrider,
herkese son derece rahat ve konforlu bir oturma
alanı sunuyor.

Tourrider Premium, isteğe bağlı olarak
benzersiz Top Sky Panorama cam tavan ve
buna uygun bir tavan aydınlatma sistemi ile
de donatılabiliyor. Kabinin sağ ve sol tarafı
boyunca, bagaj raflarının altında ve cam
çıtalarının altında LED şeritler yer alıyor.
Gece sürüşlerinde ise isteğe bağlı sunulan
ortam aydınlatması, benzersiz bir görsel şölen
oluşturuyor.
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Karavan Konseptiyle Yeni Jumper, Şimdi Çok Daha Konforlu
Konfor konusunda referans haline gelmiş olan Citroën, yepyeni bir konsept ile bambaşka bir
konfor seviyesini müşterilerine sunuyor.

1

00 yılı aşkın geçmişi ile otomotiv
dünyasının en köklü markalarından
olan Citroën, dünya çapında
merak uyandıran modelleriyle
her zaman göz dolduran ve dikkat
çeken bir marka konumunda yer almaya
devam ediyor. Her zaman konfor odaklı
tasarımları ile müşterilerinin kalbinde taht
kuran Citroën, bu kez ticari ürün gamındaki
konfor seviyesini bir üst seviyeye yükseltiyor.
Citroen Jumper; kusursuz boyutları sayesinde
karavan dönüşümüne uygunluğu ile
karavan tutkunlarının da dikkatini çekmeye
hazırlanıyor. Karavana çevrilebilen Jumper ile
karavan tutkunları manzarasını kendisi seçip
istediği yerde tatilini yapma ya da istediği
yerden çalışmanın konforunu yaşayabilecek.
Citroen Jumper; gezilecek tüm noktalarda
konfor odaklı benzersiz bir deneyim sunarak,
evinizin konforunda ihtiyaçlarınızı karşılayacak
bir seçenek sunmaktadır.

olduğunu da boyutları ve özellikleriyle
gösteriyor. Sınıfında fark yaratan konforu ve 17
m³’e varan yükleme kapasitesiyle rakiplerinden
ayrılan Jumper, aynı zamanda mobil ofis ortamı
yaratan aksesuar seçenekleri de sunuyor. 4
farklı uzunluk, 3 farklı dingil mesafesi ve 3
farklı yükseklik ile Citroën Jumper, en uygun
olan boyutun seçilmesine olanak tanıyor. İki
kanatlı bagaj kapıları 96° veya 180° açılma
açısıyla kolay bir yükleme sunarken akıllı bir
bağlantı sistemi tarafından açıldığı açıda sabit

tutuluyor. İsteğe bağlı iki adet sürgülü yan kapı
ile yükleme ve boşaltma işlemleri her zaman
kolaylaşıyor. Citroën Jumper, dinamik sürüş
ve iyileştirilmiş yol tutuş özelliklerini Euro
6.2 düzenlemelerini yerine getiren 2.2 litrelik
BlueHDi dizel motorlarıyla birleştiriyor. Yakıt
tüketimi ve CO2 emisyon salım değerleriyle
yüksek verimlilik seviyesi sunan yeni nesil
motorlar güç aralıkları 120 HP ile 165 HP
arasında değişen üç farklı motor seçeneğiyle
tercih edilebiliyor.

HER KOŞULDA ÜST DÜZEY KONFOR
İLE SEYAHAT
Jumper, üst düzey konforu, kusursuz
tasarımı, geniş iç hacmi ve yüksek yükleme
kapasitesi ile karavan hayatı için de ne kadar
uygun ve konforlu bir model olduğunu ortaya
koyuyor. Kolayca karavana dönüştürülebilen
Citroën Jumper, bu konuda ne kadar iddialı

Turkish Cargo, Avrupa’nın En İyi Hava Kargo Markası seçildi
Küresel hava kargo markası Turkish Cargo, dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirdiği
operasyonlarında uyguladığı çevreci politikalarını ödül ile taçlandırdı.

F

reightweek dergisi tarafından
her yıl düzenlenen Freightweek
Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde
kazananlar; okuyucuların
ve hava kargo ekosisteminin
her alanından katılımcıların oylarıyla
belirleniyor. Prestijli ödül programında
sürdürülebilirlik alanında en başarılı hava
kargo markaları, hava meydanları, handling
firmaları, konteyner ve ULD sağlayıcılarının
yanı sıra hava kargo teknolojileri, drone
teknolojileri, depo hizmetleri gibi hava kargo
operasyonunun tüm paydaşlarını kapsayıcı
kategoriler yer alıyor.

EKONOMİSİNİ GELECEĞE TAŞIYOR
Küresel hava kargo sektörünün en
hızlı büyüyen markası olan Turkish Cargo
sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda
uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlayan
projelere destek oluyor. Başarılı marka, The
Global Alliance for Trade Facilitation (Küresel
Ticareti Kolaylaştırma İttifakı) derneğinin ülke
projeleri arasında yer alan Uganda Projesi’ne
destek sağlayarak bu ülkenin ihracatını
geliştirmesi ve büyütmesi için çaba harcıyor.
Taşıyıcı, proje kapsamında Uganda personeline

eğitim desteği vererek ve operasyondaki
tecrübelerini paylaşarak Uganda’daki hava
kargo sektörünün dijitalleşme ve kapasite
gelişimine katkıda bulunmayı planlıyor.
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Anadolu Isuzu, Otomotiv Medyası İle Çayırova’daki
Üretim Tesislerinde Buluştu
Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, Gebze Çayırova’daki üretim tesislerinde
otomotiv sektör medyasına yönelik özel bir fabrika gezisi etkinliği düzenledi.

T

ürkiye’nin önde gelen ticari araç
üreticilerinden Anadolu Isuzu,
otomotiv sektör medyasına
yönelik özel bir fabrika gezisi
etkinliği ile bir araya geldi.
Anadolu Isuzu’nun Gebze Çayırova’daki
modern üretim tesislerinde düzenlenen basın
buluşmasında, medya mensupları Anadolu
Isuzu’nun modern üretim tesislerinde hayata
geçirdiği Akıllı Fabrika uygulamasının yanı
sıra, “Terzi Usulu İmalat” modeli ile Ar-Ge ve
Teknoloji merkezini ziyaret etti.
DÜNYANIN SAYILI TESİSLERİNDEN
Etkinlikte bir konuşma yapan Anadolu
Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, uzun bir
aradan sonra yeniden fiziksel etkinliklerde bir
araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade
etti. Arıkan konuşmasında şunları söyledi:
“Çayırova’daki fabrikamız sadece Türkiye’nin
değil, dünyanın en modern ticari araç üretim
tesislerinden biri konumunda.

Bu etkinliği fabrikamızda düzenlemek
bizim için çok anlamlı ve önemli. Her geçen yıl
daha da güçlenen Türk otomotiv endüstrisinin
en önemli üretim ve Ar-Ge merkezlerinden
biri olan tesislerimizde yaptığımız üretimle
ülkemizin ihracatına, ekonomisine, gelişimine
çok yönlü katkılar sağlıyoruz. Bu tesislerde
‘terzi usulü imalat’ modeli ile ürettiğimiz
araçlarımızın dünyanın 45 ülkesinde yüzlerce
şehirde etkin bir şekilde hizmet veriyor
olmasından büyük bir gurur duyuyoruz.
Üretimde yerlilik oranlarını her geçen yıl
daha da artırıyoruz. Üretim kalitesine ve
teknoloji altyapısına yönelik güçlü, istikrarlı
ve kararlı yatırımlarımızı bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz olarak
sürdüreceğiz.”
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IVECO T-Way, 2022 Ürün Tasarımı Kategorisinde Ödül Aldı
Uluslararası Red Dot jürisi, IVECO’nun ağır ürün grubunda en sıra dışı off-road görevler için
geliştirilen ve göz dolduran tasarımı ile yüksek düzeydeki yenilikçiliğiyle IVECO T-Way’i
prestijli Red Dot Ödülüne layık görüldü.

I

VECO T-Way, farklı alanlardan
50 civarında uluslararası uzmanın
seçimi ile Ürün Tasarımı
kategorisinde prestijli Red Dot
Ödülünün sahibi oldu. 1955’e
kadar uzanan tarihiyle Red Dot ödülleri
tasarım kalitesine odaklanıyor. Rekor sayıda
başvuruyu değerlendirmek için yenilikçilik
düzeyi, işlevsellik ve uzun ömürlülük
kriterleri gözetiliyor. IVECO T-Way’in
tasarımında IVECO, Way ağır ürün grubunun
ana unsurlarını yansıtırken IVECO’nun
DNA’sından da ön ızgara ve farların biçimini
alıyor. Sağlam ve tarz sahibi dış görünüm
sunan tamamen metal tampon, anti şok far
koruma ızgarası ile korunan farları içeriyor.
Araçtaki her bir detay off-road görevlerde en
yüksek işlevselliği sağlamak üzere düşünülmüş.
Hasar durumunda kolayca değiştirilebilen ve
farları koruyan tamponun metalik köşesi tarz
ve fonksiyonelliği birleştirmiş.

bağlantı olanakları sunuyor. Gösterge paneli,
profesyonel bir sürücünün ihtiyaçlarına göre
tasarlanmış ve erişimi kolay bir biçimde
gruplandırılmış. Direksiyondaki metalik
çerçeve ve bilgi – eğlence sistemi dış görünüşle
uyumlu ve 360 derecelik bir IVECO T-Way
deneyimi sunuyor. Iveco Grubu Endüstriyel
Tasarım Müdürü Marco Armigliato,
açıklamasında IVECO T-Way’in almış olduğu

bu değerli ödülden büyük gurur duyduklarını
belirterek tasarımlarında; sağlamlığın,
güvenilirliğin, verimliliğin ve sürücü odaklılığın
standartlarını yükseltirken bunu tarzla da
birleştirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.
IVECO T-Way, markanın ekstra ağır aracı;
performans, sağlamlık, zorlu zeminlerde
dayanıklılık ve standartların üzerindeki
kapasitesi ile yükleme kapasitesi şampiyonu.

ODAK KONFOR VE GÜVENLİK
IVECO T-Way’in sağlam dış görünümü
içeride sürücü konforu ve güvenliğine
odaklanan tasarım ile birleşerek mükemmel
ergonomi, tümleşik teknoloji ve gelişmiş

DKV Mobility ‘Toll Product Overview 2.0’ İle
Dijitalleşmede Yeni Bir Sayfa Açıyor
Avrupa’nın mobilite hizmetleri sunucusu DKV Mobility’nin yeni dijital aracı ‘Toll Product Overview 2.0’
müşterilere paralı otoyol geçiş hizmetleriyle ilgili veriler üzerinde şeffaflık ve tam bir kontrol sunuyor.

D

KV Mobility müşterileri
yeni hizmete giren dijital
enstrüman Toll Product
Overview 2.0 sayesinde
paralı otoyol geçişleriyle
ilgili tüm ürünlerini yönetirken, kendi
verileri üzerinde tam bir kontrol ve şeffaflık
sağlayacaklar. Izgara desenli bir ekrana sahip
olan ‘Toll Product Overview 2.0’ müşterinin
geçişlerle ilgili verilerini operasyonun
ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlemesine
ve formatlamasına olanak veriyor. İster
filo bazlı isterse de hizmet verilen ülke,
araç kutusu veya ürün statüsü bazlı olsun,
müşteriler ekran görüntülerini istedikleri
gibi ayarlayabiliyor ve bilgiyi tercihlerine
göre düzenleyebiliyorlar. Diledikleri
takdirde seçtikleri veriyi tek dosya halinde
gönderebiliyorlar.
MALİYET HESABINDA TAM KONTROL
VE ŞEFFAFLIK
Otoyol ve Vergi İadesi Hizmetleri Genel
Müdürü Jérôme Lejeune, yeni hizmetle
ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Verimlilik
ve şeffaflık müşterilerimiz için şart. Zaman
çok önemli olduğu için müşterilerimizin

portalımızdan verileri kolayca ve hızlı bir
şekilde derleyerek kullanmalarını sağlamak
bizim görevimiz. Toll Product Overview
2.0 tam olarak müşterilerimizin bizden
bekledikleri ve ihtiyaç duydukları hizmeti
sunuyor. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt
vermeye devam etmek için bu hizmetimizi
ve portalımız DKV COCKPIT’i sürekli

geliştirmeyi sürdüreceğiz.” Müşteri odaklılığı
güçlendirmek DKV Mobility için öncelikli bir
hedef oluşturuyor. Müşteri deneyimini daha
da zenginleştirmek isteyen DKV Mobility yeni
dijital enstrümanıyla, maliyetle ilgili olan ve
olmayan bilgilere erişimde müşterilerine tam
bir kontrol ve şeffaflık sağlıyor.
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KOBİ’ler İş Ortaklarını Seçerken Aradıkları Kriterleri Belirledi
Koç Topluluğu’nun dağıtım ve teslimat sektöründeki markası Sendeo, KOBİ’lerin dağıtım ve
teslimat sektöründen beklentilerini anlamak amacıyla bir araştırma yaptı.

K

OBİ’lerin yüzde 70’inden fazlası
için zamanında teslimat, şirket
seçiminde olmazsa olmaz
görülürken kurumsal firmaların
aktif oldukları sektöre göre
tercih kriterinde farklılaştıkları anlaşıldı.
Pazaryerlerinin karar verme adımlarındaki
kritik faktörler ise 81 il yayılımı, taahhüt edilen
sürede gönderi teslimatı, iade operasyonunun
sorunsuz bir şekilde çalışması oldu. Sendeo
birçok sektörden ve 42 farklı ilden 600
KOBİ’nin katılımıyla pazar araştırması yaptı.
12 kurumsal müşterinin görüşmelerini de
kapsayan araştırmada, KOBİ’lere ek olarak
pazaryeri müşterilerinin de dağıtım ve teslimat
şirketleri ile çalışmalarını etkileyen kritik
noktalar belirlendi.

Araştırma sonuçlarında da görüldüğü
gibi müşteri beklentilerinde farklılıklar
oluşuyor biz de her müşterimizi farklı ele
alıyor, onların beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik
çözümler üretiyoruz. Müşterilerimiz için 81
il operasyonu ve merkezlerimizin onlara olan
yakınlığı önemli. Biz de bu beklentileri ve
sektör dinamiklerini göz önünde bulundurarak
“Teslimat Noktaları” operasyonuyla iş
modelinde pazarda fark yaratıyoruz. Sendeo
Teslimat Noktaları, servis hizmetini sağlayan,
müşterilerin paketlerini teslim alabileceği
noktalardan oluşuyor. Müşteriler gönderilerini,
kendilerine en yakın Sendeo noktasından
istedikleri gibi, güvenle teslim alabiliyor.
Bu sayede gönderiler daha az ayrıştırmaya
uğrayarak alıcılara istedikleri gibi teslim
ediliyor” dedi.
Ayrıca Kobi’lerle birlikte çalışma şekillerini,
tüm iş süreçlerinde onların yanında olduklarını
hissettirecek şekilde tasarladıklarını belirten
Şahin, “Bu bakış açısıyla yeni hayata
geçireceğimiz Sendeo Asistan hizmetimizle, bu
birlikteliği gönderi-teslimat akışından bir adım
öteye taşıyacağız. Aynı zamanda bu hizmetimizi
Kobiler için yeni iş birliklerine aracı olacağımız
bir hizmete çevirmeyi planlıyoruz.” dedi.

İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ÇÖZÜMLER
ÜRETİYORUZ
Sektörde hizmet anlayışını yeni nesil
çözümlerle yükseltmek amacıyla yola
çıktıklarını ve bir yıldan kısa bir sürede 81
il operasyonunu tamamladıklarını belirten
Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin, “Müşteri
ihtiyaç ve beklentilerindeki değişimleri
yaptığımız araştırmalarla gözlemliyoruz.

Mercedes-Benz Türk, Spora Verdiği Desteği Sürdürüyor
Mercedes-Benz Türk, 11 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen imza töreni ile Türkiye Hentbol
Federasyonu Milli Takımları’nın resmi ulaşım sponsoru oldu.

T

ürkiye Kadın ve Erkek Milli
Hentbol Takımı oyuncularının
da yer aldığı törende; MercedesBenz Türk tarafından sporcular
için özel olarak tasarlanan
Tourismo 16 RHD, Türkiye Hentbol
Federasyonu’na teslim edildi. Türkiye
Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç,
“Uzun yıllardır sporun farklı branşlarına
destek veren Mercedes-Benz Türk ailesinin,
Türk hentboluna da destek vermesinden
büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.
DESTEK SÜRECEK
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı
Süer Sülün, “Yeni aracımızın Türkiye
Hentbol Federasyonu ile Türkiye Kadın ve
Erkek Milli Hentbol Takımlarımıza hayırlı
olmasını ve önümüzdeki maçlarda şans
getirmesini diliyorum” diye konuştu.Uzun
yıllardır Türk sporu ve sporcusunun yanında
olan Mercedes-Benz Türk, Türkiye Hentbol
Federasyonu Milli Takımları’nın resmi ulaşım

sponsorluğu ile Türk sporuna verdiği desteklere
bir yenisini daha ekledi. Söz konusu sponsorluk
anlaşması kapsamında 11 Mayıs 2022 tarihinde
düzenlenen imza töreninde Mercedes-Benz
Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, milli
sporcuların konforunu ve güvenliğini en
üst düzeyde sağlayacak şekilde tasarlanan
Tourismo 16 RHD’yi Türkiye Hentbol
Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve milli takım
oyuncularına teslim etti.
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Man Truck & Bus SE’nin Küresel Performans Ödülü
Bir Kez Daha Türkiye’nin:
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., başarılı performansı ile üst üste ikinci kez ‘Market of
the Year’ ödülünün sahibi oldu.

M

AN Truck & Bus SE’nin
her yıl dünya çapında en
iyi performans gösteren
ülkeye verdiği ‘Market of
the Year’ ödülü, bir kez
daha MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin
oldu. Pandemiye rağmen satış ve satış sonrası
hizmetlerde başarılı bir performans ortaya
koyan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.,
böylece 2020 yılının ardından 2021’de de
‘Market of the Year’ ödülünü alarak, istikrarlı
başarısını devam ettirdi.
KÜRESEL TESCİL
Son iki yılda gösterdikleri başarıyla ikinci
kez bu ödülü Türkiye’ye getirdiklerini belirten
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel
Müdürü Tuncay Bekiroğlu, “MAN olarak,
müşteri memnuniyeti temelinde gerek satış
gerekse de satış sonrası hizmetlerde daima en
iyiyi sunma hedefiyle çalışıyoruz.

2021 yılında da zorlu pandemi koşullarına
rağmen hedeflerimize ulaşmayı başardık. Bu
başarımızın, MAN Truck & Bus SE’nin her
yıl küresel ölçekte en iyi performansa verdiği
‘Market of the Year’ ödülü ile taçlanması ise,

bizler için büyük bir mutluluk ve ekstra bir
motivasyon kaynağı oldu. Geçen yılın ardından
bu yılda da aynı ödülü ikinci kez alarak,
başarımızı küreselde de tescillemiş olduk” dedi.
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Okt Trailer İSG Çalışmalarındaki Hassasiyetini Taçlandırdı
OKT Trailer bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği Bahar Şenlikleri
Haftasında; “Sıfıra değer katmak için farkındayız. Güven’le Sevgi noktasındayız!” dedi.

G

eleneksel olarak Mayıs ayının
ilk haftasında kutlanan İş
Sağlığı ve Güvenliği Bahar
Şenlikleri Haftasında konuyla
ilgili hassasiyetini sürdürülebilir
çalışmaları ile devam ettiren OKT Trailer,
çalışanlarına farklı bakış açıları kazandırarak
iş sağlığı ve güvenliği konularının kurumsal
kültür seviyesinden toplumsal kültüre ulaşması
için bir hafta boyunca etkinlikler, eğitimler,
yarışmalar, geniş kapsamlı tatbikat programı ve
şenlik gerçekleştirdi.

OKT ÇALIŞANLARI GÜVEN VE SEVGİ’Yİ
DİNLİYOR
2021 yılında yeniden yapılandırılan
İSG Kurulu’nun çalışmaları kapsamında
fabrika sahası içerisindeki sağlık ve
güvenlik tedbirlerinin arttırılması, konuyla
ilgili farkındalık projeleri üretilmesi, İSG
çalışmalarının sadece fabrika sahası içerisinde
değil çalışanlarının ailelerinin ve çevrelerine
de dokunabilmeyi amaçlanarak Güven ve
Sevgi isimli iki çocuk karakter ile kurul adına
bilgilendirme, uyarı ve önerilerde bulunurken,
“Sıfır iş kazası ile sıfıra değer katmak için
Farkındayız! Güven’le Sevgi noktasındayız!”
sloganı ile iş kazalarının önüne geçebilmek
adına çalışmalar yapılmaktadır. Güven’le
Sevgi’yi görünce kendi çocuğunu veya ailesini
aklına getirerek kurallara uyma ve geri
bildirimde bulunma konularında daha hassas
davranılacağı düşünülen proje kapsamında
fabrika sahasında gezerek çalışanlara uyarılarda
bulunan rol model çocuklar, akılda kalıcı
etki bırakacak ve daha dikkatli olmalarını
sağlayacak türlü uygulamalı eğitim ve pratik
bilgileri çalışanlara aktardılar.
HAFTA BOYUNCA EĞİTİM VE
YARIŞMALAR DÜZENLENDİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Bahar Şenlikleri
Haftasının ilk gününde Aydın Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD
Aydın İl Müdürlüğü, Türk Kızılayı Aydın İl
Başkanlığı ve 112 Acil Servis ekiplerinin katılımı
ile geniş çaplı bir tatbikat düzenlenirken
çalışanlar olası vaka durumlarında başlarına
gelebilecek olayları deneyimleyerek,
tecrübe kazandılar. Tatbikatın ardından
İSG Kurulu çalışmalarının yer aldığı İSG
Gündem programında kurulun yeni dönem
çalışmalarından bahsedilirken haftanın 2.
gününde çalışanlar “KKD kullanımı ve Atık
Yönetimi” ile ilgili eğitimler aldılar.

Sosyal medya kullanımı, telefon bağımlılığı,
özlük işlemleri faaliyetleri konulu farkındalık
çalışmalarının yanında ilk yardımcı eğitimi alan
çalışanlar, 5 duyu organı ile ilgili hazırlanan
özel parkurlarda uzuvlarını kaybetmiş kişinin
yaşadığı hissi yaşamaları ve konuya daha fazla
hassasiyet kazanmaları adına farklı deneyimleri
tecrübe ettiler. Haftanın diğer bir gününde
“Mindfulness ve Nefes Egzersizi” eğitimi
ile doğru nefes alma tekniklerini öğrenen
çalışanlar; “Geri Dönüşüm” yarışmasında
kullanmadıkları eşyaları getirerek sıfır atık
bilinci ile dönüşüme katkı sağlarken, “Slogan”
ve “Resim” yarışması ile elde ettikleri bilinci ve
çalışmalarını evlerine taşıdılar.

Haftanın son günlerinde “Bil Bakalım”
ve “Cevabı İpucunda” yarışmaları ile İSG ile
ilgili bilgilerin içerisinde yer aldığı eğlenceli
yarışmalara katılan OKT çalışanları hem
eğlendiler hem de birçok konu ve materyal
hakkında bilgi sahibi oldular.
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Token ve Petrol Ofisi Türkiye’nin İlk Yeni Nesil
Pompa Yazar Kasa Uygulamasını Başlattı
Yeni nesil pompa yazar kasa Beko 1000 TR’nin ilk uygulaması Petrol Ofisi istasyonunda gerçekleştirildi.

K

oç Holding Dayanıklı Tüketim
Grubu Başkanı Fatih Kemal
Ebiçlioğlu, “Topluluğumuzun
dijital dönüşüm çalışmaları
çerçevesinde şirketimiz Token
ile ödeme teknolojileri alanında önemli ve
stratejik adımlar atmaya devam ediyoruz.
Token, geliştirdiği teknoloji ve çözümlerle
sektör liderliğini sürdürüyor. Bugün de Beko
1000 TR yeni nesil pompa yazar kasa ile
tebliğin gerekliliklerini yerine getirmenin
ötesinde, akaryakıt istasyonlarının farklı
ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve uzun yıllar
boyunca kullanabilecekleri dayanıklılıkta
bir ürünü sektöre kazandırdı. Petrol Ofisi
ile yürüttüğümüz iş birliğinden büyük
memnuniyet duyuyor, akaryakıt istasyonlarının
dijitalleşmesine katkı sağlayacak bu
uygulamanın hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

YENİ TEKNOLOJİLER
Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper de
“Sektörlerinin lider ve köklü markası
olarak teknolojiye büyük önem veriyor,
öncülük misyonumuzu bu alanda da
sürdürüyoruz. Müşterilerimize en iyi
ürün ve hizmetleri sunabilmek üzere hem
gelişmiş teknolojilerimizi hem de Token
gibi paydaşlarımızla yeni teknolojileri
istasyonlarımıza taşıyoruz. Diğer bir deyişle
Petrol Ofisi istasyonları, her zaman ileri
teknolojiye ev sahipliği yapıyor. Token aracılığı
ile ilk kurulumu gerçekleştirilen yeni nesil yazar
kasa Beko 1000 TR de, bu yaklaşımımızın son
örnekleri arasında” şeklinde konuştu.
ÖDEMEDE KOLAYLIK
Türkiye’nin ilk entegre POS özelliğine
sahip pompa yazar kasası olan Beko 1000 TR,
opsiyonel olarak pompa yanında da ödeme
almaya imkan sağlıyor. Pompa yanında
temassız ödeme yapılabilmesi, müşteriye
büyük bir kolaylık sağlarken satış sürecini
hızlandırmasıyla istasyondaki yoğunluğu
önlüyor. Token ekipleri tarafından geliştirilen
bulut tabanlı TokenX yazılımını içeren Beko
1000 TR Pompa Yazar Kasa ve Beko 400 TR
Android POS ile market içerisindeki ödeme
deneyimini de iyileştiriyor.

Plaka ve tutar bilgisini 400 TR ekranına
otomatik olarak aktaran sistem sayesinde
manuel giriş yapılmasına gerek kalmıyor, hatalı
girişler engelleniyor ve işlemler hızlanıyor.
Yazılımı ile istasyonu tek ekrandan yönetme
kolaylığı sağlayan ürün, web paneli üzerinden
tüm raporlama ve iş yönetiminin yanında
uzaktan vardiya yönetimine imkan tanıyor;
plaka, tarih, satış, miktar, ödeme türü bazlı
raporlar alınabiliyor ve tüm satış işlemlerini
anlık ve otomatik olarak Gelir İdaresi
Başkanlığı’na raporlanıyor.
HER KOŞULDA İSTASYONUN
YANINDA
Android 9.0 işletim sistemine sahip Beko
1000 TR, 700 bin yazar kasa pos cihazını
yöneten güvenli sunucu altyapısı, enerji
sektörü özelinde hazırlanan bulut servisleri ve
entegrasyon yazılımları ile de fark yaratıyor.
Tüm pompalar ve EPDK lisanslı otomasyon
sistemleri ile uyumlu çalışabilen Beko 1000
TR, 7 inç geniş dokunmatik ekranı ve yardımcı
tuşları ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Şık
alüminyum dış kasası ile -30 / +55 derece arası
ısılarda çalışabilen Beko 1000 TR’nin, her türlü
yağış ve darbelere karşı dayanıklılığı IP54 ve
IK08 sertifikaları ile de tescilli.
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Krone Tire Fabrikasında Yönetim Değişikliği
Krone Türkiye fabrikasında uzun süre boyunca CEO görevini üstlenen Rıza Akgün,
31 Temmuz 2022 itibariyle Krone Ticari Araçlar Grubu’ndan ayrılacak.

K

rone, 2012 yılı sonundan bu
yana Tire fabrikasında, Türkiye
ve etrafında bulunan pazarlar
için treyler üretmektedir.
Uluslararası üretim ağını tamamlayan bu
lokasyon ile Krone, jeostratejik yaklaşımını
ortaya koymaktadır. Ayrıca Akdeniz ülkeleri
ve Avrupa dışındaki diğer pazarlar için de
treylerler Tire’de üretiliyor. Yıllık 10.000 adet
üretim kapasitesi bulunan Krone Tire tesisinde,
şu anda yaklaşık 400 kişi çalışmaktadır.
BAŞARILI İŞ BİRLİĞİ
Krone Commercial Vehicle SE CTO’su
Alfons B. Veer, “Rıza Akgün’e uzun süreli,
başarılı iş birliği için içtenlikle teşekkür
ediyor, bundan sonraki görevlerinde kendisine
başarılar diliyor ve en iyi dileklerimizi
sunuyoruz. Rıza Akgün ve Türkiye’deki ekibine
Tire tesisimizin son yıllardaki fevkalade olumlu
gelişimi için teşekkür borçluyuz. Rıza Akgün,
Krone’nin Türkiye’deki ilk satış ortaklıklarının
kurulmasına yardımcı olmakla kalmadığı gibi,
aynı zamanda Tire’deki Krone fabrikasının
mevcut çok yönlü üretimine başarılı bir şekilde
ulaşmasında belirleyici oldu.” dedi.

IVECO, Sevilla’ya 12 Metrelik 5 Otobüs Daha Teslim Etti
IVECO BUS, beş adet 12 metrelik elektrikli E-WAY’i Sevilla’nın Kentsel Ulaşım filosunu
daha temiz ve sürdürülebilir kılmak için teslim ediyor.

I

VECO BUS, İspanya ve Portekiz Bölgesi Satış Sorumlusu
Fabrizio Toscano, açıklamasında IVECO BUS’ın elektrikli
teknolojisinin çok yönlülük ve işletme maliyetlerinden taviz
vermeden kaliteli, konforlu, temiz ve sürdürülebilir bir hizmet
sağladığına dikkat çekti. Toscano aynı zamanda İspanya’daki bu ilk
siparişin kendilerine ve tam
elektrikli modellerine yönelik bir
güven işareti olduğunu belirtti.
GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ
E-WAY ile IVECO BUS, 4
farklı uzunluk (9.5, 10.7, 12 ve 18
metre) ve iki şarj seçeneği (Yavaş
gece şarjlı ya da pantografla hızlı
şarj) sayesinde pazardaki en
kapsamlı elektrikli otobüs ürün
yelpazesini sunuyor. 20 Yılı aşkın
deneyimin ürünü olan ve tüm
günü tek şarjla çıkarabilen E-WAY
iyi bir menzil / yolcu kapasitesi
oranı sunuyor. 12 Metrelik
E-WAY ile yapılan ve TÜV Nord
tarafından sertifikalandırılan
rekor denemesinde E-WAY tek
şarj ile 543 kilometre yol kat
etti. TUSSAM tarafından tercih
edilen E-WAY modeli 160 kW’lık
nominal güce sahip senkronize
elektrik çekişli motora ve 460
kWs’ye varan kapasiteli NMC
Lithium-Ion ZEN pillere sahip.

Şarj ise 100 kW güçle CCS2 Combo soket ile 4 saatten kısa sürede
tamamlanıyor. Kısıtlı harekete sahip bireyler tarafından iki ayrı rampa
ile kolaylıkla erişilebilen araçta bebek arabası veya tekerlekli sandalye
için iki alan yer alıyor. Tamamı düşük tabana sahip araçta yolcular
rahatlıkla hareket edebiliyor.
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Mercedes-Benz Türk, Yeni AROCS Çift Çeker Çekicileri
İle Proje Taşımacılığının Standardını Yükseltiyor
Mercedes-Benz Türk, proje taşımacılığı sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak
tasarladığı Arocs 3353S ve Arocs 3358S 6x4 çekici modellerini pazara sunuyor.

S

tandart donanımlarında sunduğu
güçlü motor, güçlü yürür aksam ve
konforlu kabini ile Arocs 3353S ve
Arocs 3358S çift çeker çekiciler, ağır
nakliye sektörünün ihtiyaçlarını karşılıyor.
Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve
Satış Direktörü Alper Kurt; “Proje taşımacılığı
sektörü için geliştirilen Arocs 3353S ve Arocs
3358S 6x4 çekici modellerimiz zorlu şartların
üstesinden gelecek şekilde tasarlandı” dedi.
Mercedes-Benz Türk, proje taşımacılığı
sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda
tasarladığı Arocs 3353S ve Arocs 3358S 6x4
çekici modellerini müşterileri ile buluşturuyor.
Söz konusu araçlar, sahip oldukları teknik
özellikler ve 155 tona kadar teknik katar
ağırlığına imkan sunmaları sayesinde proje
taşımacılığı sektörünün ihtiyaçlarını karşılıyor.
BEKLENTİLER ÖN PLANDA
Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama
ve Satış Direktörü Alper Kurt; “Proje
taşımacılığı sektörü için geliştirilen Arocs
3353S ve Arocs 3358S çift çeker çekici
modellerimiz; güçlü motoru ve yüksek
standarttaki donanım seviyesi ile zorlu
şartların üstesinden gelebilecek bir altyapıyla
tasarlandı. Ürünlerimizi geliştirirken pazarın
ihtiyaçlarını ve müşterilerimizin taleplerini
dinliyoruz. Bu doğrultuda satışa sunduğumuz
tüm ürünlerimizle müşterilerimizin beklenti
ve taleplerine yanıt veriyoruz. Yeni araçlarımız
ile proje taşımacılığı sektöründe hizmet
veren müşterilerimizin yine ilk tercihi olmayı
hedefliyoruz” diye konuştu.
YÜKSEK MOTOR VE FRENLEME
GÜCÜYLE BEKLENTİLERİ KARŞILIYOR
Arocs 3353S ve Arocs 3358S 6x4 çekici
modelleri, proje taşımacılığı sektörünün
beklentileri doğrultusunda yüksek motor gücü

sunuyor. Arocs 3353S modelinde sunulan 12,8
litre motor hacmine sahip OM 471 kodlu motor
530 PS güç ve 2600 Nm tork üretirken, Arocs
3358S modelinde yer alan 15,6 litre hacmindeki
OM 473 kodlu motor 578 PS güç ve 2800 Nm
tork sunuyor. Söz konusu araçlar rekabetçi
frenleme gücüyle de öne çıkıyor. Arocs 3353S,
standart donanımda sunulan Retarder ve
PowerBrake yardımcı fren sistemleri sayesinde
860 kW’a kadar (Maks. Retarder 450kW
+ Maks. Powerbrake 410kW) maksimum
frenleme gücü sunarken, Arocs 3358S, 930
kW’a kadar (Maks. Retarder 450kW + Maks.
Powerbrake 480kW) maksimum frenleme gücü
sunuyor.
SÜRÜCÜLERE YÜKSEK KONFOR
SUNUYOR
Arocs 3353S ve Arocs 3358S çift çeker
çekiciler, standart donanımında sunduğu
özellikleri sayesinde sürücülerin konforunu
da düşünüyor. StreamSpace seçeneği
sayesinde son derece ferah bir iç mekana
sahip olan modellerin sürücü kabini 2,5
metre genişliğinde. Motor tüneli olmaması
sayesinde düz bir zemine sahip olan araçlar,
çift yatak kabin içerisinde konforlu bir ortam
sunuyor. Daha fazla konfor için standart olarak
araçlarda; buzdolabı (yatak altı & çekmeceli),
Multimedya Touch radyo, çift yönlü hoparlör
sistemi, sürücü tarafı yan güneşlik, özel kabin
ses ve ısı yalıtımı, yatak altı sürücü & muavin
eşya saklama ünitesi de sunuluyor. Araçlar;
standart donanımda sunulan metalik boya,
kabin renginde boyalı tampon, yan ayna, ön
panjur ve yan rüzgarlıklar ile sis farları, tavan
üstü havalı korna, sis farlarına entegre LED
gündüz sürüş farı ve ön farları koruyan ızgarası
sayesinde şık bir görünüme sahip. Ayrıca farklı
koşullar için araçlarda telsiz & döner tepe
lambası ön hazırlığı da bulunuyor.

ZORLU ŞARTLARIN ÜSTESİNDEN
GELİYOR
Arocs 3353S ve Arocs 3358S çift çeker
çekicilerde, güçlü motorun performansını en
iyi şekilde iletmek için uzun ömürlü çift disk
kavramaya sahip, yüksek tork kapasitesi ile
zorlu şartlara karşı dirençli Mercedes-Benz
G280 şanzıman kullanılıyor. Modeller, 16
ileri 4 geri vitese sahip şanzımanın yanı sıra
ağır nakliyeye uygun güçlü ve esnek yürür
aksama sahip. Bu sayede 155 tona kadar
teknik katar kapasitesi sunuluyor. Ayrıca,
proje taşımacılığında operasyon sürekliliğinin
sağlanması için termal stabilite sağlayan sıcak
bölgelere uygun soğutma kapasitesi donanımı
araçta standart olarak sunuluyor. 155 tona
kadar yüksek teknik katar kapasitesi, yol ve yük
şartlarına göre esneklik gösteren 5. teker (4
yöne haraketli Kardanik Pleyt / Sağa sola yatar
Pleyt) ile en güvenli şekilde sağlanıyor. 3600
mm aks mesafesine sahip araçlarda 720 litre
yakıt tankı (360Lt sol & 360Lt sağ) kapasitesi
sunuluyor.
Yol sınıfında konumlanan araçların standart
donanımında ESP, ABA5 ve Yorgunluk
Algılama & Şerit Takip sistemi sunuluyor.
Araçlarına treyler bağlantısı yapmak isteyen
kullanıcılar için “Treyler bağlantısı için arka
enine taşıyıcı, ESP Tandem Operasyon (Treyler
bağlantısı için)” ön hazırlıkları standart olarak
yer alıyor. Aracın standart donanımında ağır
nakliyeye uygun 385/65 R 22,5 ebadında
geniş tabanlı ön lastik ve yine ağır nakliyede
kullanılan çeker akslar için uygun profile sahip
315/80 R22,5 ebadında lastikler kullanılırken,
asfalt olmayan yollarda kullanımlarda toz
kalkmasının önüne geçilmesi için egzoz çıkışı
yatay sağ ve dışarıya olacak şekilde tasarlandı.
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Yeni Mercedes-Benz T-Serisi Tanıtıldı
Yeni T-Serisi ile Mercedes-Benz, aileler ve aktif yaşayanlara yeni bir alternatif daha sunuyor.

Y

eni T-Serisi, geniş iç mekan
ihtiyaç duyanlar için MercedesBenz Yıldızı’na ulaşmanın giriş
seviyesini oluşturuyor. Beş
koltuklu T-Serisi, 4498 milimetre
uzunluğa, 1859 milimetre genişliğe ve tavan
barları olmadan 1811 milimetre yüksekliğe
sahip.
ÇOK İŞLEVSEL VE ŞIK
Yeni T-Serisi, henüz ilk göz temasında
Mercedes-Benz ailesinin bir üyesi olduğunu
gözler önüne seriyor. Tasarımı, dengeli gövde
orantıları ve azaltılmış çizgileriyle heyecan
uyandıran yüzeyleriyle dikkat çekiyor. Kaslı
omuz çizgisi ve belirgin çamurluk ağızları
aracın gücünü ve duygusal çekiciliğini
vurguluyor. Standart olarak sunulan krom
radyatör ızgarası ve gövde renginde yan ayna
kapakları, kapı kolları ve ön tampon gibi
detaylar kalite algısını arttırıyor. Mercedes
Benz yazılı kapı eşik kaplamaları ve opsiyonel
17 inçlik hafif alaşım jantlar, paketi tamamlıyor.
Ayrıca T Serisi için metalik Rubellit kırmızısı
rengi de sunuluyor.
BÜYÜK BOYUTLAR
Beş koltuklu T-Serisi, 4498 milimetre
uzunluğa, 1859 milimetre genişliğe ve tavan
barları olmadan 1811 milimetre yüksekliğe
sahip. Ayrıca daha sonra uzun dingil
mesafesine sahip yedi koltuklu bir versiyonun
da üretilmesi planlanıyor. T-Serisi sahip
olduğu özelliklerle aktif aileler kadar aktif
yaşam-eğlence meraklılarının da günlük
hayatını ve kullanım sürecini kolaylaştırıyor ve
daha konforlu hale getiriyor. Örneğin sadece
561 milimetre yüksekliği ile yükleme eşiği,
ağır eşyaların yüklenmesini ve her iki yanda
bulunan geniş sürgülü kapılar, arka koltuklara
erişimi kolaylaştırıyor. Bu sürgülü kapılar,
çocukların dar sokaklarda ve park yerlerinde
hızlı ve güvenli bir şekilde araca binmeleriniinmelerini sağlıyor. Ayrıca bagaj kapağı dahil
olmak üzere üç taraftan yükleme seçeneği de
sunuyor.

TEKNOLOJİK İÇ MEKAN
Konu iç mekan olduğunda, Mercedes-Benz,
küçük hafif ticari segmentine tamamen yeni
ve nitelikli bir çekicilik getiriyor. İç mekan
tasarımı başarılı kompakt otomobil ailesiyle
aynı seviyede. 7 inç dokunmatik ekranlı ve akıllı
telefon entegrasyonuna sahip MBUX bilgieğlence sistemi, Touch Control düğmelere sahip
çok işlevli direksiyon simidi, klima, KEYLESS
çalıştırma, 5,5 inç renkli ekranlı gösterge paneli,
yüksekliği ayarlı sürücü koltuğu, kapalı torpido
gözü, bagaj örtüsü ve ön koltuk sırtlıklarında
cepler standart olarak sunuluyor. Ayrıca LED iç
aydınlatma ve donanım seviyesine bağlı olarak
sekiz renge kadar ambiyans aydınlatması (Style
ve Progressive Line) sunuluyor.
YÜKSEK TORKA SAHİP, TUTUMLU
MODERN MOTORLAR
Yeni T-Serisi’nde ilk aşamada, her biri
iki farklı güç seviyesine sahip bir dizel ve bir
benzinli motor sunuluyor.

Dört silindirli motorlar, alt devirlerde bile
yüksek çekiş gücü ve optimize edilmiş tüketim
değerleri ile dikkat çekiyor. 85 kW (116 HP)
dizel motor, yüksek güç ve yüksek tork işleviyle
örneğin sollama gibi anlık güç gereksinimlerini
destekliyor. Anlık olarak 89 kW güç ve 295
Nm tork elde ediliyor. Tüm motorlar ECO
start/stop işleviyle donatılıyor. 6 ileri manuel
şanzıman dışında, iki dizel motor ve daha güçlü
olan benzinli motor, 7 kademeli çift kavramalı
otomatik şanzıman (DCT) ile de üretiliyor.
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MirrorCam Geliştirilen Özellikleriyle Mercedes-Benz
Kamyonlarında Sunulmaya Başlandı
Mercedes-Benz kamyonlarda yan aynaların yerini alan MirrorCam teknolojisinin ikinci nesli,
müşterilerin beğenisine sunulmaya başlandı.

B

ir önceki nesline göre 10 cm
daha kısa kamera kollarına
sahip olan MirrorCam, yeni
nesil görüntü işleme yazılımı
sayesinde, daha keskin, yüksek
kontrastlı ve parlama etkileri azaltılmış bir
görüntü sunarak araç sürücülerine daha iyi
destek sağlıyor. Mercedes-Benz Türk Kamyon
Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, “Hem
bizim hem de çatı şirketimiz Daimler Truck’ın
müşterilerimizle gerçekleştirdiği görüşmeler
ve müşterilerimizin günlük faaliyetlerine
ilişkin deneyimleri Mirrorcam üzerinde daha
fazla geliştirme yapmamız için bize bir temel
oluşturdu. Bu sayede özellikle görüntü ve
güvenlik bakımından daha geliştirilmiş ikinci
nesil MirrorCam sistemimizi kamyonlarımızda
sunuyoruz” dedi.
DİĞER MODELLERDE DE OLACAK
2018 yılından bu yana Mercedes-Benz
kamyonlarda kullanılan MirrorCam sistemi
kapsamlı bir şekilde güncellendi. Markaya
çeşitli inovasyon ödülleri kazandıran
MirrorCam’in ikinci nesli Nisan 2022’den
itibaren Actros, Arocs ve eActros serilerinde
kullanılmaya başlandı. MirrorCam;
kamyonlarda alışılagelmiş aynaların yerine,
aracın iki yanına monte edilen aerodinamik
tasarıma sahip kameralardan ve kabin
içerisinde yer alan A sütunlarına entegre 15,2
inçlik (38,6 cm) ekranlardan oluşuyor. Ayrıca
sahip olduğu aerodinamik tasarımı ile hava
direncini düşüren MirrorCam, bu sayede yüzde
1.3’e varan yakıt tasarrufu da sağlıyor.
BİRÇOK AVANTAJ SUNUYOR
İkinci nesil MirrorCam sisteminin kamera
kolları her iki yanda 10 santimetre kısaltıldı.
Bu özellik, ilk nesil MirrorCam sistemine
kıyasla sürücülerin araçla düz bir hat üzerinde
daha kolay geri gitmelerine yardımcı oluyor.
Bu güncelleme, ikinci nesil MirrorCam’in
görüş açısını geleneksel aynaların görüş açısı
özelliklerine daha da yaklaştırıyor. Kolların
kısaltılmasının diğer bir avantajı ise, 2,5 metre
genişliğe sahip kabin modelleri de dahil olmak
üzere kamera kollarının yol kenarındaki
nesnelere çarpma olasılığını düşürmesi.

GÖRÜNTÜ KALİTESİ ARTIRILDI
Güncelleme çalışmaları kapsamında
yağmur suyunun kamera lenslerine ulaşmasını
ve istenmeyen görsel etkilere yol açmasını
önlemek amacıyla MirrorCam sisteminin
alt kısmına bir damlatma kenarı eklendi.
Ayrıca bir ortamda bulunan çok çeşitli renk
tonlarının doğru bir şekilde görüntülenmesi
için; bir görüntünün uyarlanmasını ve esas
olarak daha keskin kontrasta sahip bir görüntü
elde edilmesini sağlayan renk tonu eşleştirme
(tone mapping) özelliği daha da geliştirildi.
Halihazırda son derece parlak bir görüntü
sunan kamera sisteminin renk ve parlaklık
adaptasyonunun geliştirilmesi sayesinde,

örneğin karanlık veya iyi aydınlatmaya sahip
olmayan bir tesise geri geri yanaşırken daha net
bir görüntü sağlanıyor.
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İlk Tüp Dolumundan, Dünya Ölçeğinde LPG Sektörüne
Türkiye enerji sektörünün köklü şirketlerinden İpragaz, 60’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

İ

pragaz’ın 1962 yılındaki resmi açılış
töreninde dönemin başta Enerji
Bakanı’nın tüpgaza inanmadığını ve
ocağın başına korumalarına nöbet
tutturarak test ettiğini belirten Eyüp Aratay,
“O günkü törenle bir anlamda resmi olarak
başlayan LPG sektörümüz, şu anda dünya
ölçeğinde ve örnek bir yapıya, hacme, kanuna
sahip” dedi. Aratay, SHV’nin rDME’de olduğu
gibi sürdürülebilir yakıtlar alanında kaydettiği
gelişmelere, proseslerin geliştirilmesi ile birlikte
İpragaz’ın da adapte olacağını belirtti. SHV’nin
23 yıllık İpragaz yatırımından duydukları
gururu vurgulayan Hollanda İstanbul
Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, bunun
Hollanda Türkiye ikili ilişkileri açısından güzel
bir örnek olduğunu belirtti.

1 MİLYAR EURO’LUK PROGRAM
Türkiye’ye olan güvenini ve uzun vadeli
bir yatırımcı olduklarını belirten SHV Energy
Yönetim Kurulu Üyesi Steven Sels, LPG’nin
dönüşüm için halen en ideal yakıt olduğunu
belirtti. Sels, SHV Energy’nin sürdürülebilirlik
yakıtlara odaklılığı doğrultusundaki
çalışmalarını, rDMA prosesini geliştirmek
için 1 milyar Euro’luk program yürüttüklerini
açıklayarak örnekledi.
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Hilal Trans, Filosunu 100 Adet F-MAX İle Genişletiyor
Hilal Trans filosunu ‘Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü Ford Trucks F-MAX ile tam
100 adet genişletti.

T

örende konuşan Ford Trucks
Türkiye Direktörü Burak Hoşgören,
“Türkiye’nin en büyük dağıtım
ağlarından birine sahip olan Hilal
Trans’a 100 adet Uluslararası Yılın Kamyonu
Ödüllü F-MAX teslim etmekten mutluyuz.
Bizim için iş ortaklarımızla uzun dönemli
iş birlikleri geliştirmek çok değerli. Ford
Trucks olarak kalite odaklı yaklaşımımız ve
ürünlerimizin toplam sahip olma maliyetinde
yarattığı avantajlar ile müşterilerimizin
operasyonlarında onlara büyük verimlilik
ve katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yüksek
performanslı motoru ve ileri teknolojik
donanımlarıyla kendini uluslararası arenada
kanıtlamış F-MAX’e çok güveniyoruz. Hilal
Trans’a bize ve Ford Trucks’a duydukları güven
için çok teşekkür ederiz” dedi.

GÜÇ VE VERİMLİLİK SUNUYOR
F-MAX, modern tasarımı ve sürücü odaklı
yaklaşımının yanı sıra 2.5 metre genişliğindeki
kabiniyle de konfor ve lüks sunuyor. Kokpit
tarzı konsolun tasarımı, tüm fonksiyonlara
kolayca erişilebilmesini sağlıyor. Sürüş
deneyiminin keyfini artırmak için entegre
edilen en küçük detaylarla birlikte kabinde
ferah bir ortam sağlanıyor. F-MAX, 500 PS
güç, 2500 Nm tork ve araç seviyesinde 400
kW frenleme gücü ile yüksek performanslı bir
motor içeriyor. Üstün aerodinamik, aktarma
sistemi kalibrasyonu ve teknik özellikler, yakıt
tüketimi açısından mükemmel performans
ile önceki modellere göre %6’lık iyileştirme
sağlıyor. Teknik özellikler arasında E-APU
teknolojisi ve predictive hız
kontrolü (Max Cruise) de
bulunuyor. F-MAX’in Ecotorq
motoru, her türlü yol koşulunda
maksimum performans ve
minimum yakıt tüketimi sunuyor.
Ağır ticari araç sektöründeki en
saygın ve prestijli ödüllerden
biri olan ‘2019 Uluslararası Yılın
Kamyonu’ (International Truck
of the Year - ITOY) ödülüne layık
görülerek önemli bir başarıya
imza atan Yeni Ford Trucks

F-MAX, güç, verimlilik, teknoloji ve konforu bir
arada sunuyor. 1350 litreye kadar artırılabilen
yakıt tankı hacmi, aerodinamik tasarımı ve
yüksek konforlu kabini ile yeni F-MAX uzun
yollarda kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor.

SCSLOG Lojistik, Yeni MAN’la Yola Devam Ediyor
SCSLOG Lojistik, yeni araç yatırımı kapsamında filosuna 8 adet MAN TGX 18.470 LL
SA-U özellikli çekici kattı.

İ

şletme dostu çözümleri ile ağır
ticari araç sektöründe fark
yaratan MAN, 2022 yılında araç
teslimatlarına hız kesmeden
devam ediyor. Üstün teknolojisinin
yanı sıra dayanıklılık, performans,
yüksek yakıt tasarrufu ve satış sonrası
sunduğu kaliteli hizmet anlayışı ile 7/24
müşterisinin yanında olan MAN, son
teslimatını taşımacılık sektörünün önemli
firmalarından SCSLOG Lojistik’e yaptı.
MÜŞTEİRİNİN HER ZAMAN YANINDA
MAN Bölge Satış Yöneticisi Hakan
Akgün, MAN olarak hem araç hem de
hizmet kalitesi ile firmaların güvenilir
çözüm ortağı olduklarını belirterek,
“Müşterilerimiz ile geliştirdiğimiz uzun
soluklu iş birliklerimizin temelinde bu
yaklaşımımız yatıyor. Karşılıklı güven
üzerine inşa edilen bu yaklaşım, bizi ağır
ticari araç sektöründe rakiplerimizden
farklı kılmasının yanında, aynı zamanda
işletmeler için de en önemli tercih sebebi
yapıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da yine en ideal çözümlerimiz ve 7/24
hizmet anlayışımız ile müşterilerimizin
yanında olmaya devam edeceğiz” diye
konuştu.
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Tokgöz Beton, Yeni MAN’larla Filosunu Genişletti
Kayseri’nin önde gelen hazır beton firmalarından Tokgöz Beton, yeni araç yatırımında yine
MAN’ı tercih etti.

A

ğır iş kollarının güvenilir çözüm
ortağı MAN; üstün niteliklere sahip
araçları ile yeni araç yatırımlarında
firmaların gözdesi olmaya devam
ediyor. Taş ocağı, mermer ocağı ve beton
santrali işleten Tokgöz Beton, toplam 100 adet
MAN’ın bulunduğu araç filosunu yeni MAN
araçlarla daha da büyüttü.

YENİ SİPARİŞLER
Tokgöz Beton, 2022 araç yatırımları
kapsamında filosuna 4 adet TGS 41.430 8X4
beton mikseri kattı. Firma, ayrıca yıl sonuna
kadar filosuna katmak üzere 5 adet daha MAN
TGX 18.510 çekici siparişi verdi. Yeni MAN
araçları, Tokgöz Beton’un Kayseri’deki Cırgalan

Hazır Beton Santrali’nde törenle teslim
edildi. Teslimat törenine Tokgöz Beton Genel
Müdürü Olcay Kuzucuoğlu ile MAN Kamyon
ve Otobüs Tic. A.Ş. adına Kamyon Bölge Satış
Yöneticisi Nurettin Aktemur katıldı.

Eksa Filosu, Yeni Renault Trucks Evo Serisi İle Yenileniyor
Ağır ve gabari dışı yük taşımacılığının liderlerinden EKSA Transport, yeni teslim aldığı
Renault Trucks EVO çekiciler ile filosunu gençleştiriyor.

E

KSA Transport, geniş, uzun ve yüksek her türlü ağır ve
gabari dışı yüklerin uluslararası taşımacılığını yüzde 90’ı
Renault Trucks çekicilerden oluşan filosu ile gerçekleştiriyor.
Yeni teslim aldığı 2 adet Renault Trucks T520 EVO HSC
6x2 PUSHER ve 3 adet T480 EVO X-LOW çekici ile EKSA, filosunu
yenilemek ve tek markalı hale getirmek için yatırım yapıyor.

%100 RENAULT TRUCKS
EKSA, Avrupa’nın tüm ülkelerine, Avrupa’dan da Azerbaycan,
Gürcistan, Ermenistan ve İran’a komple, ağır, gabari ve proje taşıma
hizmetleri sunuyor. İş makinelerinden, savunma sanayi ekipmanları,
rüzgâr gülleri ve helikopterlere kadar çok farklı yüklerin hassas
taşımacılığı sağlanıyor. İlk Renault Trucks çekicilerini 2014 yılında
filoya kattıktan sonra düzenli araç alımlarına devam ettiklerine değinen
EKSA Transport Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karaoğlu; “Ağır
ve gabari dışı yüklerin taşımacılığı, titizlikle planlanan bir operasyon
gerektirir. Taşıma sırasında sınırları geçilecek her ülkeden özel
taşıma müsaadeleri ve öncü hizmetler alınması için süreçler özenle
yürütülüyor. Dolayısıyla hem operasyon maliyetleri hem de zaman
planlaması açısından herhangi bir
aksama yaşanmadan yükün teslim
edilmesi her açıdan önemli oluyor.
Bir noktada yaşadığınız küçük bir
aksaklık, sürecin tüm zincirlerine
aksediyor. Bu nedenle araçları
kadar satış sonrası hizmetlerine de
güvendiğimiz Renault Trucks ile

çözüm ortaklığımıza devam ediyoruz. En kısa zamanda alacağımız EVO
serisi yeni araçlarımız ile yüzde yüz Renault Trucks çekici parkına sahip
olmayı planlıyoruz” diye belirtti.
OPERASYON MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ, GENÇ FİLOYU
ZORUNLU KILIYOR
EKSA, Türkiye’de ağır ve gabari taşıma hizmetleri sunan ilk on
firma arasında yer alıyor. Türkiye merkezli sınırlar ötesi taşımalarda,
müşterilerine en optimum zaman ve maliyet fırsatları sunmayı
hedefliyor. Dolayısıyla taşımacılık operasyonlarının kalitesi kadar
maliyetleri de gözetiliyor. Bu noktada araçlarda beklenmedik arızalar
yaşanmaması için EKSA, araçlarının bakımlarını Renault Trucks
yetkili bayi Koçaslanlar Otomotiv ile düzenli olarak takip ediyor. Ekrem
Karaoğlu; “Filomuzun tek markalı olması, araçlarımızın bakım-onarım
hizmetleri ve takibinin yapılmasında da bizlere maliyet avantajı ve iş
süreçlerinde kolaylık sağlayacak. Yine de araçlarımızın maksimum 5
yaş ortalamasında olmasını hedefleyerek maliyet tasarrufu sağlamayı
düşünüyoruz” şeklinde açıkladı.
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Iveco Bus Crossway, Kanarya Adaları İçin Bir Kez Daha Güvenilir Tercih Oldu
Kanarya adalarının en küçüğü olan Lanzarote’nin belediyesi beş yeni CROSSWAY Line alımı ile
adadaki şehirlerarası ulaşım hizmetini güçlendirmeyi hedefliyor.

L

anzarote, mevcut 54 otobüse ek
olarak gelen ve filoyu kısmen
yenilemeyi hedefleyen beş yeni
CROSSWAY’i sevinçle karşılıyor.
Adadaki belediye iştiraki, bir kez daha düşük
salınımlı ve ekonomik olan bu modele güvenini
gösterdi.Geçen hafta gerçekleşen törende
Lanzarote Konseyi Başkanı María Dolores
Corujo, Ulaşım Bakanı Marcos Bergaz ve
Lanzarote Şehirlerarası Otobüs Şirketi Genel
Direktörü Esther Cabrera yer aldılar. Yetkililer,
ilk kez 2011’de satın aldıkları CROSSWAY’in
düşük karbondioksit salınımı, sürüşü, yolcular
için sağladığı konfor ve güvenlik ile araçların
performansından memnun olduklarını ve
CROSSWAY’in kendileri için bir standart
oluşturduğunu ifade ettiler.

IVECO BUS’ın güçlü yönü, araçlarını
kullanıcılarının özel ihtiyaçlarına göre
şekillendirebilmesi. Bundan dolayı
CROSSWAY araçları engelli bireyler için
mevcut tüm yasal gerekliliklerle uyumlu. Kolay
erişim için elektrikli engelli rampası, görme
engelliler için akustik yardımcılar ve Braille
alfabesinde DUR düğmeleri bunlardan bazıları.
Teslimi gerçekleşen beş araçta görsel ve işitsel
bilgi sistemleri ile aracın durduğu durak ve
bir sonraki durak bilgileri paylaşılıyor. Araçlar
aynı zamanda USB girişleri, çift cam, sürücü ve
yolcu kısımları için ayrı klimalar barındırıyor.

ÜÇ FARKLI UZUNLUK
Üç uzunlukta (10.8m, 12m, 13m) sunulan
araçlar, 63 kişilik koltuk kapasitesine
ulaşabiliyor ve CROSSWAY’i şehirlerarası
ulaşımda yüksek çok yönlülük ile bir adım öne
geçiriyor. Sürücü kabini konfor ve akıllı bir
ortam sunmak için belirgin ölçüde geliştirilmiş.
Ana işlevler; direksiyon ve entegre ekranlar
aracılığı ile kolayca ve güvenli bir biçimde
izlenebiliyor ve kontrol edilebiliyor. Lanzarote
Şehirlerarası Otobüs Şirketi, kendi segmentinde
pazarın tartışmasız lideri CROSSWAY’i seçti.
Bugün Avrupa’da kayıtlı her iki şehirlerarası
otobüsten biri CROSSWAY.

HEM YOLCU HEM SÜRÜCÜ ODAKLI
Şehirlerarası otobüs ve okul servisi olarak
tasarlanan CROSSWAY, kısa ve orta mesafede
yolcu taşımacılığı için ideal araç. Güvenilirlik,
güvenlik ve performansıyla öne çıkan araç, hem
yolcu hem de sürücü odaklı bir tasarıma sahip.

Anadolu Isuzu Fransa Pazarındaki Payını Arttırdı
Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, yurtdışı başarılarına yeni kilometre taşları
eklemeye devam ediyor.

T

ürkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, yurtdışı
pazarlardaki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.
2021 yılı sonu itibarı ile sadece Fransa pazarına toplam 1000
midibüs ve otobüsün teslimatını gerçekleştiren Anadolu
Isuzu, sembolik bir dönüm noktası olarak kabul ettiği bu başarısını
Valence kentinde düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı. Etkinliğe
Anadolu Isuzu’nun Fransa distribütörü Fast Concept Car yöneticilerinin
yanı sıra bu ülkedeki iş ortakları, müşterileri ve Fransız otomotiv sektör
basınının temsilcileri katıldı.
GÜVEN VE SÜREKLİ GELİŞİM
Isuzu’nun kısa süre önce iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine
karşı uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi) imza
verdiğini, ayrıca ticari araç sektörünün 2040 yılına kadar yeni kamyon
ve otobüs satışlarında %100 sıfır emisyonu hedefleyen “Drive to Zero”
inisiyatifine katıldığını da hatırlatan Arıkan sözlerini şöyle tamamladı:
“Anadolu Isuzu olarak sahip olduğumuz geniş ürün yelpazemiz,
teknoloji ve yeni enerjilere olan yatırımlarımız, Ar-Ge yetkinliğimiz ve
yeni teknolojileri hayata geçirmeye olan hevesimiz, FCC gibi çevreye
duyarlı, yeni enerjilerin geleceğine inanan, inovasyonu benimseyen ve
geleceği doğru okuyabilen bir partner ile bütünleşince, gelecekte birlikte
çok daha büyük kutlamalar yapacağımıza inanıyorum.

‘Güven’ ve ‘Sürekli Gelişim’ üzerine inşa ettiğimiz bu uzun soluklu
işbirliği ile müşterilerimize sağladığımız faydanın artarak devam
edeceğine dair inancımız tam.”
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Continental’den Yakıt Tasarrufu Sağlayan Yeni Nesil Römork Lastiği
Premium lastik üreticisi ve teknoloji şirketi Continental yenilikçi kauçuk hamur bileşimleri ve en modern
üretim teknolojilerinin test edilip onaylandığı Conti EcoPlus HT3+ uzun yol taşımacılığı lastiğini geliştirdi.

C

onti EcoPlus lastik serisi, filo maliyetlerini ve
CO2 emisyonlarını en aza indirmek isteyen filo
operatörleri için güvenilir bir seçenek sunuyor.
Gerçek yakıt tasarrufu ve garantili yüksek kilometre
hedefiyle tasarlanan bu kamyon lastikleri, uzun yol
taşımacılığında daha sürdürülebilir lojistiğe katkıda bulunuyor.
Continental’in bu üçüncü nesil çevre dostu lastik serisi; geçen
yıl yenilenen Conti EcoPlus HS3+ ve Conti EcoPlus HD3+
lastiklerinin ardından, yeni Conti EcoPlus HT3+ römork lastiği
ile tamamlanıyor. Premium lastik üreticisi, yenilikçi kauçuk
hamur bileşimleri ve en modern üretim teknolojilerinin test edilip
onaylandığı Conti EcoPlus HT3+ uzun yol taşımacılığı lastiğini
daha da iyileştirdi. Lastiğin hem yuvarlanma direnci hem de
kilometre performansı optimize edildi. Bu sayede mükemmel bir
kaplanabilirlik ve olağanüstü yakıt verimliliği sunuluyor. Ayrıca
yeni 3PMSF işareti, zorlu karlı veya buzlu yol koşulları dâhil,
her türlü hava koşulunda lastiğin güvenlik bilgilerini gösteriyor.
Lastik, AB lastik etiketi A sınıfının gerektirdiği ıslak zeminde
mümkün olan en iyi tutuşu sağlıyor.
YAKIT TASARRUFLU RÖMORK LASTİĞİ
Yenilenen Conti EcoPlus HT3+, filo müşterilerine olağanüstü
yakıt verimliliği sağlayan bir uzun yol taşımacılığı lastiği olarak
öne çıkıyor. Çift katlı sırt yapısı ile hem sırt hem de yanak bölgesi
için geliştirilen kauçuk bileşimleri, kilometre performansını
artırırken yuvarlanma direncini daha da aşağı çekmeyi başarıyor.
“Fuel Saving Edge” teknolojisi ve optimize edilen kılcal kanal
deseni ile iyileştirilen lastiğin yeni kanal geometrisi, basıncı lastik
sırtı boyunca daha etkin bir şekilde dağıtarak eşit aşınma sağlıyor.
Böylece tek taraflı aşınma veya karkasta hasar oluşması önlenerek
lastiğin kaplanabilirliği korunuyor.
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Ticaride En Güçlüyü Arayanlara

Güç savaşları ticari otomobillere de sıçradı. Gelişen teknoloji ticari araçları hem kıvrak hem
de daha güçlü yapıyor. Peki, en güçlüsüne sahip olmak ister misiniz?

T

icari ürünlerde güç savaşları arttı
ancak, tasarım anlamında şu an
sadece şık olarak görünüyorlar.
Mercedes’in Vito’su da bunlardan
biri. Tasarı m konusunda
performansı kadar iddialı olmasa da, ön
bölümdeki LED farlar dikkat çekiyor. Ön ızgara
sade tutulurken, yan bölümdeki aynalar da bu
sadeliğe eşlik ediyor. Jant grubu ise yine şıklık
temasını yükselten ayrıntılardan.
MODERN VE FERAH KOKPİT
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.

HEM GÜÇLÜ HEM EKONOMİK
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.
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Ticarete Japon Desteği

Hafif ticaride minivan seçeneklerinin Japoncası olarak ortaya çıkan Toyota Proace City,
kullanışlığıyla öne çıkıyor. Peki, kapalı kasa seçeneği ile ne kadar mantıklı?

H

afif ticari araçlar gerek
tasarımı, gerekse de çözüm
odaklı yapılarıyla son
dönemin dikkat çeken
modellerinden. Uzun bir süre
sonra hafif ticari araç segmentinde yeniden
boy göstermeye başlayan Toyota Proace City
ile dikkat çekiyor. PSA ortaklığıyla ortaya
çıkan ürün Berlingo modelinin kardeşi olarak
yola çıkıyor. Test konuğumuz olan model ise
kapalı kasa diye tabir edilen Cargo modeli.
Sade tasarımıyla dikkat çeken model arkada
yer alan çift kapaklı yapısıyla özellikle yükleme
konusunda büyük avantaj sağlıyor. Çift kapaklı
arka camlara işlevsellik desteği veren ise yan
sürgülü kapılar.
SADE KOKPİT
Modelin ön kokpiti arka alan ile ayrı
tasarlanmış. Bu sayede arkadaki yüklerin ses
yalıtımı başarı ile sağlanmış. Binek versiyona
göre daha sade tutulan bu alan da işlevsellik
hakim. Bolca saklama alanı sunulan model,
yüksekte konumlandırılmış vites koluyla
dikkat çekiyor. Buna ek olarak kokpitin üst
bölümünde sunulan alanlarla işlevselliği daha
da ileri taşımış.

GENİŞ YÜKLEME HACMİ
Model arka bölümde geniş yükleme hacmi
sunuyor. Bu alana 2 adet Euro palet rahat
şekilde sığabiliyor. Yüksek taşıma kapasitesi
ve 4.4 m³’e kadar taşıma alanı ile en büyük
kutulardan en ağır yüklere kadar gerek günlük
hayatınızda, gerek iş hayatınızda, her türlü
taşıma ihtiyacınızı karşılayacak donanıma
sahip. şinizi kolaylaştırmak için tasarlanan
Proace City Cargo, kompakt ve akıllı tasarımı
sayesinde taşıma ihtiyaçlarınızın vazgeçilmezi
olacak. Her iki tarafa da açılabilen arka kapılar
ve iki tarafta bulunan sürgülü yan kapılar
sayesinde aracınız her zaman göreve hazır. Yük
kapasitesi ve uzunluğu, Akıllı Kargo* özeliği
ile kolayca arttırılabilir. Bu sayede toplam yük
uzunluğuna 1,3 metre, kargo kapasitesine ise
0,4 m³ eklenebilir.
HANGİ MOTOR İLE GELİYOR?
Modelde tek motor seçeneği yer alıyor.
1.5 litrelik dizel motor sadece 5 ileri manuel
şanzıman ile kombine edilmiş. 100 Hp güç
üreten model, 4.1 litrelik düşük yakıt tüketim
değerine sahip. 0-100 hızlanmasını 11.5
saniyede tamamlayan model Vision ve Dream
olmak üzere 2 farklı donanımla da satın
alınabiliyor.

31

TEST • 1 - 30 HAZİRAN 2022

Ticaretteki İddiasını Sürdürüyor mu?

Fiorino, özellikle hafif ticaride Fiat’ın lokomotif modellerinden oldu. Dizel seçeneği ile uzunca
yıllar başarı göstermiş modelde LPG seçeneği de sunuluyor. Pek, hala başarısını sürdürüyor mu?

T

asarım konusunda Fiorino diğer
rakiplerine göre daha şirin
kalıyor. Ön yüzde yer alan halojen
farlar ve çıkıntılı burun yapısı
bu konuyu destekliyor. Küçük
ön ızgara ona farklı bir hava katarken, plaka
altındaki diğer havalandırma ızgarası da ona
eşlik ediyor. Yan bölümde jantlar sportif olmayı
başarmış. Kapı altlarındaki dodikler de çok az
da olsa arazi ruhuna göz kırpıyor. Ticari araçlar
da en çok aranan pratikliktir. Fiorino bunu
çift sürgülü kapısıyla size fazlasıyla sağlıyor.
Arka bölümde ise piyano siyahı bagaj ayrıntısı
dikkatlerden kaçmıyor. Bunun yanında hafif
olan bagaj kapağıda büyük bir artı.
İŞLEVSEL KABİN
Combi modeliyle ticari bir model olduğu
kadar binek olarak da kullanılan Fiorino, şık
tasarımı ve boyutlarından beklenmeyecek
kadar geniş iç mekanıyla dikkat çekiyor.
Köşeli tasarım, görüş açısı problemini ortadan
kaldırırken yüksek tavan sayesinde uzunluğu
sadece 3.86 metre olan araç, çok ferah bir
kabin vadediyor. Yüksek orta konsol ve oturma
pozisyonu bir ticari araçta olduğunuzu hemen
ele verse de araç, işçilik ve malzeme kalitesi
beklentileri karşılıyor.

Donanım listesine eklenen 5 inçlik
dokunmatik ekran, navigasyon sistemini de
barındırıyor. Ergonomik olarak da başarılı olan
kokpitte kontrol elemanları da büyük yeterince
büyük tasarlanmış.

BAŞARILI DİZEL MOTOR
Test aracımız markanın başarılı dizel
motoruyla geliyor. Bu 1.3 litrelik dizel makine
95 Bg güç ve 200 Nm tork değeri üretiyor. Alt
devirlerde yüksek torkun avantajını kullanan
model, sakin kullanımlarda ekonomik olmayı
çok rahat bir şekilde başarıyor. Modelin
tüketim değeri ise 5.2 litre olarak belirlenmiş.

