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S
cania, Gazprom spon-
sorluğunda Haliç Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen 
ve doğalgazlı araçların 

sergilendiği Mavi Koridor Ralli-
si’ne 13 litrelik 410 beygir gücün-
deki CNG’li aracıyla katıldı. Türki-
ye’nin önde gelen doğalgazlı araç 
üreticileri, enerji şirketleri ile ilgi-
li kamu kurum ve kuruluşlarının 
yetkililerinin katıldığı etkinlikte, 
uzmanlar tarafından doğalgazın 
motor yakıtı olarak kullanım tek-
nolojisi konulu toplantılar da ger-
çekleştirildi. 

YÜZDE 100 DOĞALGAZLI

Haliç Kongre Merkezi’nde ku-
rulan Scania standında yer alan 

T
emsa İş Makinaları’nın distribütörlüğünü 2017 yılından 
bu yana yürüttüğü Volvo Trucks, müşteri odaklı yakla-
şımı ve kişiye özel çözümleriyle kararlı büyümesini sür-
dürüyor. 2019 yılının ilk yarısı itibariyle yüzde 59 dara-

lan ağır kamyon pazarında yüzde 7,3 pazar payına ulaşan Volvo 
Trucks, 16 ton kamyon ve çekici pazarında ise Haziran ayında 

yüzde 10,2’lik pazar payı yakaladı.  Temsa İş Makinaları ile işbirli-
ği sonrasında Türkiye’deki konumunu güçlendiren Volvo Trucks, 
2019’un ilk yarısında yakaladığı bu pazar payları ile şimdiye ka-
dar Türkiye’deki en büyük hacmine ve son 20 yılın en yüksek pa-
zar payına ulaştı. Önümüzdeki dönem için ise Temsa İş Makina-
ları’nın hizmet odaklı bakış açısıyla daha da büyümeyi hedefliyor.

VOLVO TRUCKS’TAN 
SON 20 YILIN EN 

YÜKSEK PAZAR PAYI
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SCANIA, MAVİ 
KORİDOR 
RALLİSİ’NE 
CNG’Lİ 
MODELİYLE 
KATILDI

Scania Satış Müdürü Bayazıt Canbulat, “Alter-

natif yakıtlar gerek çevre bilinci gerekse de 

yakıt ekonomisi olarak öne çıkıyor. CNG’li Sca-

nia, dizel motorlara göre yüzde 25’e varan yakıt 

tasarrufu sağlıyor” dedi.

yüzde 100 CNG’li Scania, katılım-
cılar tarafından büyük ilgi gördü. 
Lojistik sektöründe karayolu ta-
şımacılığının büyük bir değişim 
içinde olduğunu söyleyen Scania 
Satış Müdürü Bayazıt Canbulat, 
“Alternatif yakıtlar gerek çevre bi-
linci gerekse de yakıt ekonomisi 
olarak öne çıkıyor. CNG’li Scania, 
dizel motorlara göre yüzde 25’e 
varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu-
nun yanı sıra yüzde 100 doğalgaz-
lı Scania, dizel motorlu araçlar 
gibi yüksek tork-düşük devir de-
ğerlerine sahip ve ağırlıklı olarak 
bölgesel dağıtım kamyonları, çöp 
kamyonları ve çekici olarak kulla-
nılıyor. Ayrıca dizel araçlara göre 
yüzde 15 daha az salınım ile çevre 
dostu olduğunu da kanıtlıyor. 852 
litre CNG tankına sahip araçlar 
500 kilometre menzile sahip” dedi.  
Farklı dingil, kabin, beygir gücü 
ve şanzıman seçenekleri ile sa-
tılan doğalgazlı Scania, dizel mo-
torlu araçlar gibi yüksek tork-dü-
şük devir değerlerine sahip. Sca-
nia doğalgazlı araçlarda 3 farklı 
motor hacmi ve güç seçeneği su-
nuyor. 9 litre, 280 Hp gücündeki 
motor 1.350 NM Tork üretirken, 
340 HP gücündeki 9 litrelik motor 
1.600 NM tork sağlıyor. Yeni 13 lit-
relik CNG’li motor ise 410 HP gü-
cünde ve 2000 NM tork üretiyor.
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O
rtadoğu, Afrika, Rusya ve 
Türki Cumhuriyetlerin ar-
dından Avrupa pazarların-
da yeni bayi açılışlarıyla bü-
yüyen Ford Trucks, faaliyet 

gösterdiği ülke sayısını 2020 sonun-
da 51’e çıkarmaya yönelik çalışmala-
rını hızlandırdı. Dünya prömiyeri IAA 
Hannover Uluslararası Ticari Araç Fu-
arı’nda gerçekleştirilen “2019 Ulusla-
rarası Yılın Kamyonu Ödüllü” yeni çe-
kicisi F-MAX’in elde ettiği uluslarara-
sı başarıların ardından Batı Avrupa’da 
servis noktalarını da hızla artıracak 
bir anlaşmaya imza attı. Ford Trucks 
ile Batı Avrupa’nın önde gelen satış 

FORD TRUCKS 
TIP TRAILER 
SERVICES İLE 
İŞBİRLİĞİNE
GİTTİ

PROMETEON’DAN ‘PS22 PISTA’ SERİSİ

HABER | LOJİSTİK

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, “Batı Avrupa pazarlarında 

büyüme hedefimize paralel olarak TIP Trailer Services ile gerçekleştirdiğimiz 

işbirliği, müşterilerimizin her zaman yanında yer alma hedefimize önemli katkı 

sağlayacak” dedi.

P
irelli marka premium endüstriyel 
ve ticari lastiklerin lisanslı üretici-
si Prometeon’un; çamur, kum, çimen 
gibi en zorlu ve değişken arazi şart-

larına ve asfalt zemine dayanıklı olarak ge-
liştirdiği ‘PS22 PISTA’ serisi askeri araçlar 

ve özel amaçla kullanılan araçlar tarafın-
dan tercih ediliyor. ‘PS22 PISTA’ serisi ça-
mur, kum, çimen gibi değişken yüzeylerde 
üstün yol tutuş ve dayanıklılık sağlıyor. As-
keri araçlar, özel amaçla kullanılan araçlar 
ve off road’da kullanılan ağır vasıta araçlar 

tarafından tercih edilen seri en 
zorlu koşullarda dahi uzun ömür 
vadediyor.

‘RUN FLAT’ TEKNOLOJİSİNE 
SAHİP

Derin kanallar ile aralıklı ola-
rak yerleştirilmiş güçlü bloklar 
özellikle yumuşak (çimen, çamur) 
veya gevşek (kum) zeminlerde ve 
asfaltta üstün yol tutuş perfor-
mansı sunuyor. İç lastiksiz kulla-
nımda ‘topuk kilidi’ ve patladıktan 
sonra da lastiğin kullanılabilmesi-
ni sağlayan ‘run flat’ uygulaması-
na olanak veren seri aynı zaman-
da iç lastikli olarak da kullanıla-
biliyor. Taban bloklar arasındaki 
güçlü bağlar, yırtılmalara ve kop-
malara karşı mükemmel koruma 
sağlıyor. PS22 PISTA ayrıca sun-
duğu performans sayesinde ağır 
vasıta off-road yarışlarında da 
tercih ediliyor. ‘PS22 PISTA’ seri-
si 14.00 R20, 335/80 R20, 365/80 
R20, 365/85 R20, 395/85 R20 ol-
mak üzere 5 farklı ölçü ile satışa 
sunuluyor.

sonrası hizmet sağlayıcısı TIP Trailer Ser-
vices arasında imzalanan anlaşma kapsa-
mında TIP, Ford Trucks araçlarına garanti 
kapsamında ve proaktif hizmetler sunacak. 
Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Ser-
han Turfan, işbirliğiyle ilgili değerlendirme-
sinde, “Ford Trucks, 60 yıllık kamyon üre-
tim tecrübesini, farklı ihracat pazarlarına 
özel ürün geliştirme yeteneği ile birleşti-
ren bir şirket olarak global arenalarda hız-
la büyüyor. Bu süreçte sıfırdan geliştirerek 

ürettiğimiz F-MAX’in dünya çapında aldığı 
takdir ve beğeni, uluslararası alanda büyü-
me hedefimizi ivmelendiren önemli bir iti-
ci güç oldu. Şimdi Batı Avrupa pazarlarında 
büyüme hedefimize paralel olarak TIP Tra-
iler Services ile gerçekleştirdiğimiz iş birli-
ği, müşterilerimizin her zaman yanında yer 
alma hedefimize önemli katkı sağlayacak. 
Bu işbirliğinin her iki taraf için de çok ve-
rimli sonuçlar getireceğine inanıyoruz“
diye konuştu.
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A
nadolu Isuzu ihracat pazar-
larındaki başarılarına bir ye-
nisini daha ekledi. Prilep Be-
lediyesi’nin düzenlediği iha-
leyi kazanan Anadolu Isuzu, 

toplam 4 adet CNG (Compressed Natural 
Gas-Sıkıştırılmış Doğal Gaz) sistemine sa-
hip Isuzu Citiport otobüsünü 24 Ağustos 
tarihinde düzenlediği törenle teslim etti. 
Teslimat törenine Makedonya Başbakanı 

Zoran Zaev, Prilep Belediye Başkanı İlija 
Jovanoski, Prilep Belediyesi Toplu Taşıma 
Direktörü Marija Cvetanoska, Anadolu 
Isuzu Uluslararası Satış Müdürü Hande 
Uğur ve Uluslararası Satış Uzmanı Alper 
Kılıç katıldı. 

Ülkenin ilk CNG yeni otobüs alımı ve 
aynı zamanda Anadolu Isuzu tarihin-
de kazanılan ilk CNG’li Isuzu Citiport iha-
lesi olan Prilep Belediye ihalesi, çevreye 

duyarlı toplu ulaşım araçlarına olan ilgi-
nin artacağı gelecek süreç için de önem 
arz ediyor. Tüm dünya şehirlerinde düşük 
emisyon salınımı ve çevreye duyarlı araç 
kullanımının teşvik edilmesi neticesiyle 
gün yüzüne çıkan Isuzu Citiport CNG, sı-
kıştırılmış gaz yakıt sistemiyle hem düşük 
işletim maliyetlerine sahip, hem de sıra-
dan bir toplu ulaşım aracına göre çevreye 
verilen zararı azaltıyor.

C
ontinental Türkiye, trafikte sı-
fır ölüm, sıfır yaralanma ve sı-
fır kazayı hedeflediği ve ‘Vision 
Zero’ olarak adlandırdığı kurum-

sal sosyal sorumluluk kapsamında, las-
tik ve sürüş güvenliği eğitimlerine devam 
ediyor. 

Bu çerçevede işbirliği yaptığı şirket-
lere bir yenisini daha ekleyen Continen-
tal Türkiye; ağır kargo ve akaryakıt ürü-
nü taşımacılığını yapan Hatay merkezli 
Ultrans Taşımacılık şirketinin sürücüleri 

için bir eğitim programı düzenledi. Bir 
gün süren eğitimlerde katılımcılara, Con-
tinental lastiklerinin sahip olduğu tekno-
lojiler hakkında bilgi verilirken sürüş gü-
venliği konusunda da önemli bilgiler pay-
laşıldı. 

Eğitime katılan tüm katılımcılara ayrıca 
lastik performansına etki eden faktörler, 
lastik değişimlerinin ne zaman yapılma-
sı gerektiği ve lastiklerini seçerken dik-
kat etmeleri gereken hususlar gibi önem-
li konularda bilgiler verildi. Bu eğitimlerle 

katılımcılara, lastiklerin verimli kullanımı-
na ilişkin farkındalığını artıran Continen-
tal, yollarda can güvenliğini en üst seviye-
ye taşıyan bilgi ve deneyimini daha fazla 
sayıda kişiye ulaştırmayı hedefliyor. 1993 
yılında kurulan Ultrans Taşımacılık; pro-
je taşımacılığı, ağır ve standart dışı kargo 
taşımacılığı, vinç kiralama, ağır kaldırma, 
indirme, yerleştirme alanlarında hizmet 
verirken fuel-oil, madeni yağ, LPG, LNG 
gibi her türlü akaryakıt ürünün de taşı-
macılığını yapıyor.

CONTINENTAL’DEN 
ULTRANS 
SÜRÜCÜLERİNE 
LASTİK VE SÜRÜŞ 
GÜVENLİĞİ
EĞİTİMİ
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ANADOLU
ISUZU’DAN
MAKEDONYA’YA 
ARAÇ TESLİMATI
Anadolu Isuzu’nun Türkiye’de 

üretip dünyaya ihraç ettiği 

otobüsü Isuzu Citiport CNG, 

Makedonya’nın Prilep Belediye-

si’nin tercihi oldu. Düzenlenen 

teslimat törenine Makedonya 

Başbakanı Zoran Zaev de katıldı.


