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SKODA KODIAQ’A HAFİF
MAKYAJ

SKODA KODIAQ lansmana özel
olarak 455 bin TL’den başlayan
fiyatlarla satışa sunuldu.
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YENİ VW POLO DAHA
TEKNOLOJİK GELDİ

YERLİ SEDANLARLA REKABET
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OTOMOBİLDEN GAZETESİ
SON ÇEYREKTE HIZ KESMİYOR

O

tomobilden Gazetesi’nin
yeni sayısıyla dikkat çekiyor.
Yılın son çeyreğinde de hız
kesmeyen Otomobilden, ekim
ile birlikte 2021’e hazırlanıyor.
Otomobilden, fark yaratan yapısıyla 296’ncı
sayımızda şu detaylar var:

Dacia, model ailesini çok yönlü bir
otomobille genişletmeye hazırlanıyor.
Markanın yeni 7 kişilik aile otomobili, Dacia
Jogger ismiyle yollara çıkacak.
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Volkswagen Polo, altıncı jenerasyonun
makyajlı versiyonuyla çıtayı yükseltti.
Türkiye’de 3 farklı donanım ve 2 farklı motor
seçeneğiyle satışa sunulan Yeni Polo, 218 bin
TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim
liste fiyatıyla alınabiliyor.
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Çek üretici Skoda, SUV segmentinde büyük
beğeni toplayan Kodiaq modelini yeniledi.
Daha rafine bir tasarıma sahip olan model, 455
bin liradan başlayan fiyat etiketine sahip.
Uzun bir süredir güncel formunu koruyan
Ford Fiesta yeni seçeneğinde hibrit versiyona
da kavuştu. 48 voltluk EcoBoost Hibrit motor
ve yedi ileri vitesli Powershift şanzımanla
dikkat çeken modelde 200 beygirlik sporcu
seçenek Fiesta ST’de yer alıyor.
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İkonik Jeep modeli Wrangler, 80’inci yaşını
özel bir seriyle kutluyor. Yaklaşık 2 milyonluk
fiyatıyla dikkat çeken araç, Türkiye’de de yola
çıktı.

Honda 10 yıl aradan sonra City modelini
yeni yüzüne kavuşturdu. Artık daha keskin
çizgilere sahip olan yeni Honda City, 219
bin liralık etiketle geldi. Honda Türkiye
yetkilileri aracı yerli sedanlarla rekabet için
geliştirdiklerini anlattı.
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Citroen, tasarım çizgileriyle fark yaratan
yeni modeli C5 X ile dikkat çekiyor. Model
sedan, station wagon ve SUV birleşimiyle
ortaya çıktı.
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Otomobilden Gazetesi’nin 296’nciı sayısını
keyifle okumanız dileğiyle,
Yeni Megane E-TECH tasarımı ve çok
yönlülüğüyle, 26 yılda dört farklı nesille uzun
soluklu bir başarı hikayesi oluşturan Megane
efsanesinin mirasını devam ettiriyor. Münih
Otomobil Fuarı’nda tanıtılan model dışardan
kompakt boyutlara sahipken, iç mekanda
konforlu bir genişlik sunuyor.

297’inci sayımızı merakla bekleyiniz...

İbrahim Davsan
ibrahim@otomobilden.com.tr

TEL: 0212 654 45 81 - GSM: 0543 778 37 25
www.otomobilden.com.tr
info@otomobilden.com.tr
YAYIN TÜRÜ: YEREL SÜRELİ YAYINDIR
*** Otomobilden Gazete Basın Yayın Meslek ilkelerine uyar.
*** Tüm reklamların yasal sorumluluğu reklam sahiplerine aittir.
*** Yayınımıza gönderilen yazı, resim veya dökümanların iadesi söz
konusu değildir.
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Yeni VW Polo daha teknolojik geldi
Volkswagen Polo, altıncı jenerasyonun makyajlı versiyonuyla çıtayı yükseltti. Türkiye’de
3 farklı donanım ve 2 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulan Yeni Polo, 218 bin TL’den
başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla alınabiliyor.

V

olkswagen markasının en başarılı
modellerinden biri olan Polo,
yenilenen dijital ve teknolojik
versiyonuyla dikkatleri üzerine
çekiyor. Bugüne kadar 20
milyondan fazla satış adedine ulaşan, her
nesliyle sınıfında belirleyici olan Polo’nun
zamansız tasarımı, yeni versiyonunda da
kendini ilk bakışta belli ediyor. Yeni Polo,
Impression, Life ve Style olmak üzere 3 farklı
donanım seviyesi ve 2 farklı motor seçeneğiyle
pazara 218 bin TL’den başlayan tavsiye edilen
anahtar teslim liste fiyatıyla satışa sunuluyor.
Polo’nun teknik altyapısı gelişmiş modüler
platform yönetimine (MQB) dayanıyor. Golf,
Tiguan ve Passat gibi büyük modellerin aksine
Polo, kompakt Volkswagen modelleri için
özel olarak iyileştirilmiş MQB A0 altyapısına
sahip. MQB platformu orantılı dış tasarımın
yanı sıra pek çok avantajı da beraberinde
getiriyor. Bunlar arasında, optimum iç hacim
(351 lt bagaj hacmi), sağlam ve dayanıklı gövde,
mükemmel sürüş dinamikleri ve güvenlik
unsurları bulunuyor.
YENİ RENK SEÇENEKLERİ
4,074 mm uzunluğa sahip Yeni Polo’nun
genişliği 1,751 mm ve yüksekliği de 1,451 mm.
Yeniden tasarlanmış ön ve arka tamponlarla
güçlü ve sportif bir görünüm kazanan Polo’nun
aks mesafesi de 2552 mm. Bu ölçüler, araca
güçlü ve sportif bir görünüm sağlıyor. Aracın
genişliği aynı kalsa da yüksekliği süspansiyon
geometrisindeki değişiklik nedeniyle 10 mm
alçalıyor ve bu da aracın sportif aerodinamik
yapısını destekliyor. Tamamen yenilenen
ve daha keskin hatlara sahip ön, arka
tamponlar, makyajlı versiyonun 21 mm daha
uzun olmasına neden oluyor. Araca yandan
bakıldığında arkadaki tavan spoylerine doğru
akan uzun ve zarif bir tavan çizgisiyle ayırt
edilen Yeni Polo, yan bölümünde tavana
paralel şekilde akan ince çizgi sayesinde görsel
olarak ağırlık merkezi alçaltılmış bir havaya
bürünüyor. Ön radyatör ızgarası ve standart
olarak sunulan LED farlar, Polo’nun yeni
“yüzü”nü oluşturuyor.

Yeni Polo’nun standart donanımlarından
LED arka farlar ilk kez iki bölümden oluşuyor.
Dıştaki ana parçanın yanı sıra, artık bagaj
kapağına entegre edilmiş ikinci bir bölüm de
yer alıyor. Arka farların üç boyutlu tasarımı,
arka bölüme daha keskin bir görünüm
sağlarken, bir bütün olarak Polo’ya da yüksek
bir kalite duygusu kazandırıyor. Yeni Polo,
4’ü yeni 8 farklı renk seçeneği ile müşterilerin
beğenisine sunuluyor. Ascot gri, Duman
gri, Mercan Kırmızı ve lansman rengi olan
Menekşe moru olmak üzere dikkat çekici yeni
renklerin yanı sıra, 14 inç ile 17 inç arasında
değişen kişiselleştirilebilir jant seçenekleri
bulunuyor.
ZENGİN EKİPMAN SEVİYESİ
Yeni Polo’da donanım paketleri yeniden
tasarlandı. Daha önce, Trendline, Comfortline
ve Highline versiyonlarıyla sunulan Polo,
şimdi Volkswagen müşterilerinin en çok
ilgi gösterdiği kullanıcı dostu özelliklerin
de eklendiği yeni donanım seçenekleriyle
sunuluyor. Yeni seçenekler Impression
versiyonuyla başlıyor, Life ve Style paketleriyle
devam ediyor. LED farlar, LED stop lambaları,
yeni çok fonksiyonlu direksiyon simidi ve dijital
gösterge paneli gibi segmentinde fark yaratan
özellikler Yeni Polo Impression baz donanım
paketinde standart olarak sunuluyor. 10,25 inç
boyutundaki yüksek çözünürlüklü ekrana sahip
yeni nesil dijital gösterge paneli “Active Info
Display”, 6.5 inç ekrana sahip Bilgi ve Eğlence
sistemi, elektrikli ayarlanabilen ve ısıtılabilen
yan aynalar gibi teknolojik özelliklerin yanı
sıra; sürücü, yolcu hava yastıkları, perde hava
yastıkları ve yorgunluk tespit sistemi baz
donanımda standart olarak sunulan özellikler
arasında dikkat çekiyor.

İSTER OTOMATİK İSTER MANUEL
Yeni Polo’da standart olarak sunulan zengin
donanım seviyesine ek olarak yolculukları çok
daha güvenli ve konforlu hale getiren Yarı
Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” ilk
defa ve isteğe bağlı olarak alınabiliyor. Sistem
dur-kalk trafikten 210 km/sa hıza kadar, çok
fonksiyonlu sürüş destek sistemi kameralarını
ve gelişmiş mesafe sensörlerini kullanarak
hem başka araçlarla güvenli takip mesafesini
koruyor, hem de aracın şeritte kalmasına
yardımcı oluyor. Yeni Polo Türkiye’de yüksek
teknolojili ve 3 silindirli iki farklı motor
seçeneğiyle satışa sunuluyor: 1.0 MPI 80 PS
ve 1.0 TSI 95 PS. Sadece Impression donanım
seviyesiyle satışa sunulan 1.0 MPI seçeneğinde
motor, 80 PS güç ve 93 Nm maksimum tork
sağlarken, 5 ileri manuel vitesli bir şanzıman
ile eşleştirilmiş. Polo’nun turboşarjlı direkt
enjeksiyonlu 1.0 TSI seçeneğinde ise 95 PS güç
çıkış ve 175 Nm tork sunuluyor. Çevik olduğu
kadar verimli de olan bu motor Life donanım
paketiyle 5 ileri manuel şanzımanla sunulurken,
alternatif olarak 7 ileri DSG ile Life ve Style
donanım paketleriyle kombine edilebiliyor.
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Skoda Kodiaq’a hafif makyaj
Çek üretici Skoda, SUV segmentinde büyük beğeni toplayan Kodiaq modelini yeniledi. Daha
rafine bir tasarıma sahip olan model, 455 bin liradan başlayan fiyat etiketine sahip.

S

koda, SUV segmentinde büyük
beğeni toplayan Kodiaq modelini
yeniledi. Global ölçekte büyük
bir başarıya imza atan Kodiaq,
yeni modeliyle birlikte markanın
tasarım dilini daha ileriye taşıdı, daha rafine
hale getirildi. Araç, lansmana özel olarak 455
bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Škoda, Kodiaq modelini her detayıyla daha
fazla geliştirmeyi başardı. Daha fazla konfor,
daha fazla verimlilik ve daha çarpıcı tasarımla
geliştirilen KODIAQ, her alanda daha fazlasını
sunuyor.
LED FARLAR STANDART OLDU
ŠKODA SUV tasarım dili, KODIAQ ile
birlikte evrimleşmeye devam etti. Kaput
çamurlukların önden itibaren her iki yandan
yükseltilirken aracın güçlü duruşu, yeniden
tasarlanan altıgen ön panjur ile daha fazla
vurgulandı. Standart olarak sunulan LED
teknolojili farlara yer verildi. Aerodinamik
olarak daha da verimli hale getirilen araçta
tamponlar yeniden tasarlandı ve arkada
yer alan siyah parlak renkli spoyler aracın
sürtünme katsayısına pozitif etkide bulundu.
835 LİTRELİK BAGAJ HACMİ
4,697 mm uzunluğa, 1,882 mm genişliğe
ve 2,788 mm aks aralığına sahip ŠKODA
KODIAQ, tüm donanım seviyeleri için yedi
kişilik olarak da tercih edilebiliyor. Beş koltuklu
araçta 835 litrelik bagaj kapasitesi ise, arka
koltuklar katlandığında 2,065 litrelik devasa bir
hacme yükseliyor.

245 BEYGİRLİK RS SEÇENEK DE
GELDİ
ŠKODA KODIAQ Türkiye’de her türden
beklentiyi karşılayacak altı donanım seviyesiyle
satışa sunuldu; Elite, Premium, Prestige,
Sportline, RS ve Laurin & Klement Crystal.
Üç farklı motor seçeneği bulunan yenilenen
KODIAQ’ta tercih edebileceğiniz motorlar şu
şekilde; 150 PS güç üreten 1.5 ACT TSI benzinli
motor, 4×4 çekiş sistemiyle sunulan 200 PS
güç üreten 2.0 TDI dizel motor ve 245 PS güç
üreten 2.0 TSI benzinli motor. KODIAQ’ın
tüm versiyonları ise 7 ileri DSG otomatik
şanzımanla sunuluyor. KODIAQ modelinde,
yüksek verimliliğe sahip motor ailesi ile
yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi bir
arada sunuluyor. 1.5 TSI motor Aktif Silindir
Teknolojisi sayesinde NEDC parametrelerine
göre 5.9 lt/100 km yakıt tüketimine ve 135 g/
km CO2 salımına sahip. 4×4 sistemiyle birlikte
sunulan 2.0 TDI dizel motor ise 5.4 lt/100 km
yakıt tüketimi sunuyor.

RS versiyona özel olarak sunulan 2.0
TSI motor, 245 PS güç ile sportif kimliğini
açıkça dışa vururken ortalama 7,4 l/100 km
tüketimiyle optimum performans ve yakıt
dengesi sunar.
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Yeni Porsche Macan Türkiye’de
Porsche’nin 2014 yılında ilk kez pazara sunduğu kompakt SUV sınıfındaki iddialı modeli
Macan’ın tasarım, konfor, bağlanabilirlik ve sürüş dinamiklerindeki geliştirmelerle yenilenmiş
hali Türkiye’de satışa sunuldu.

P

orsche’nin kompakt SUV model
ailesi Macan’ın, yenilenen
versiyonları Türkiye’de satışa
sunuldu. Porsche Macan
modelinin pazara sunulduğu 2014
yılından bu yana elde ettiği satış rakamıyla
Porsche ürün gamında önemli bir yere sahip
olduğunu belirten Porsche Satış ve Pazarlama
Müdürü Selim Eskinazi “Özellikle kadın
müşterilerimizin büyük beğenisini kazanan
Macan, Türkiye pazarında da kadın kullanıcılar
tarafından en çok tercih edilen modelimiz.
Yenilenmiş haliyle de çok daha fazla ilgi
göreceğini düşünüyorum.” dedi. Eskinazi,
“Kadın müşterilerimiz geçmişte daha çok
tasarıma bakarken, artık tasarımın yanında
performans ve sportif sürüş ile de ilgileniyorlar.
Macan günlük kullanım kolaylığı getirse de
halen bir spor otomobil. Yeni Macan’da da bu
ilginin devam edeceğini düşünüyoruz.” şeklinde
bilgi verdi. Porsche Macan, İstanbul, Ankara,
Antalya, İzmir, Bursa ve Mersin’deki Doğuş
Otomotiv Porsche Merkezleri’nde 1.673.000
TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

MACAN, MACAN S VE MACAN GTS
Yeni Macan, Macan, Macan S ve Macan
GTS olmak üzere 3 farklı versiyon ile satışa
sunuluyor. Macan’ın giriş modeli 195 kW’lık
(265PS) güce sahip yeni geliştirilmiş, turbo
beslemeli 4 silindirli motora sahip. Bu yeni
motor, standart 0-100 km/sa hızlanmayı 6,2
saniyede gerçekleştiriyor ve 232 km/sa’lik
maksimum hıza ulaşıyor. Macan S versiyonu
ise 280 kW (380 PS) güç üreten 2.9 litrelik V6
çift turbo motora sahip. Otomobil sıfırdan 100
km/sa hıza 4,6 saniye çıkabiliyor. Azami hızı
ise 259 km. Model ailesinin en performanlı
versiyonu olan Macan GTS, 2.9 litrelik V6 çift
turbo motora sahip ve 324 kW’lık (440 PS) güç
üretiyor. Sport Chrono paketi ile 272 km/sa’lik
azami hıza ulaşabilirken, 0-100 km/sa hıza ise
4,3 saniyede çıkıyor. Tüm motorlar yedi vitesli
Porsche çift kavramalı şanzımana (PDK) ve
Porsche aktif dört tekerlekten çekiş sistemine
(Porsche Traction Management - PTM) sahip.

Gösterge panelinin üstünde bulunan
analog saat de artık standart ekipman olarak
yerini alıyor. Macan, Porsche Communication
Management’ın (Porsche İletişim Yönetimi)
10.9 inçlik full HD dokunmatik ekranından
veya ses komutlarıyla kontrol edilebilen
birçok çevrimiçi işlevi standart donanım
olarak sunmaya devam ediyor. Ayrıca yeni çok
işlevli direksiyonla 911 modelinin GT Sport
direksiyonuna yer veriliyor.

DİJİTAL İÇ TASARIM
Yeni Macan’ın dış tasarımı daha keskin
hatlara sahip. Ön kısım, gövde renginde
yeniden tasarlanmış ve aracın genişliğine vurgu
yapıyor. Yeni GTS modelinde burun kısmı
siyahla kaplanırken, arka bölüm, bir difüzörle
daha kıvrımlı bir görünüme kavuşmuş.
Porsche Dinamik Aydınlatma Sistemi (Porsche
Dynamic Light System (PDLS)) ile LED
farlar ve Sport Design dış aynalar artık tüm
modellerde standart olarak sunuluyor. Yeni
Porsche Macan’ın iç tasarımı Porsche’nin yeni
tasarım dilini yansıtıyor. Düğmeler artık yerini
dokunmatik yüzeylere bırakmış. Açık biçimde
düzenlenmiş kontrol modülünün ortasında yeni
ve daha kısa olan vites bulunuyor.

Servisler yüksek voltajla dönüşecek
TOSEF Başkanı ve RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı, elektrikli araçların gerçek anlamda hayatın
ayrılmaz bir parçası haline geldiğinde, dönüşüme ayak uydurmayan servislerin ve sektör
çalışanlarının büyük kayıplarla karşılaşacağına dikkat çekti.

O

to servislerinde hizmet
yeterliliği, uygun ekipman
ve eğitimli teknik personel
aracılığıyla sağlanabilirken,
ülkemizde TSE belgeli sadece
1140 adet özel otomobil servisi bulunuyor.
Kalifiye istihdam sorununun yaşandığı
satış sonrası hizmetlerinde problemin
derinleşmesinde elektriklileşme sürecinin
büyük önem kazanacağı öngörülüyor.
Elektrikli araçlarla ilgili olarak birçok
oto servisinin bilgi birikimine sahip
olmadığını dile getiren TOSEF Başkanı ve
RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı, hazırdaki
sektör çalışanlarının da dönüşüme ayak

uydurmadığı takdirde işini kaybedeceğini
vurguladı. Ara eleman açığı sebebiyle gün
geçtikçe oto servislerinde çalışan eğitimli
teknik personelin değer kazandığını ifade eden
Ünaldı “Fakat zamanla egzoz, motor, mekanik
ustaları kendilerini yeni nesil elektrikli araçlara
uygun şekilde eğitim almazsa, elektrikli araçlar
konusunda ihtisas sahibi olan çalışanlar ve
servisler ön plana çıkacak. Bu araçların bakım
aralıklarının uzun olması ise bir diğer problemi
beraberinde getiriyor. Yine de elektronik
arızalar, fren sistemi ve yürüyen aksam servis
işlemi görmeye devam edecek.” dedi. Geleneksel
oto servislerinin elektrikli araçlardan uzak
durmasının önemli bir nedeni olduğunu

söyleyen RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı,
“Bugün kullandığımız araçlarda kullanılan
12 Voltluk akü, 350 Volta ulaşan elektrikli
araç pilleri yanında hiçbir şey. Yüksek voltaj
ölümcül bir risk ve servislerin en ufak bir fren
balatası değişiminde dahi pil bağlantısını
kesmesi gerekiyor.” şeklinde konuşurken
“Bunun da tek
yolu ciddi güvenlik
eğitimlerinden
ve doğru
ekipmanlardan
geçiyor.”
ifadelerine yer
verdi.
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Elektrikli Megane 2022’yi bekliyor
Yeni Megane E-TECH tasarımı ve çok yönlülüğüyle, 26 yılda dört farklı nesille uzun soluklu bir
başarı hikayesi oluşturan Megane efsanesinin mirasını devam ettiriyor. Münih Otomobil Fuarı’nda
tanıtılan model dışardan kompakt boyutlara sahipken, iç mekanda konforlu bir genişlik sunuyor.

E

lektrikli araç teknolojisinin öncü
markalarından Renault, bugüne
kadar satılan 400 bin araç ve kat
edilen 10 milyar “e-kilometre”
ile 10 yılı aşkın uzmanlığını Yeni
Megane E-TECH’e aktardı. 2019 yılındaki
MORPHOZ konsept otomobilinden esinlenilen
ve ardından 2020 yılında Megane eVision
ile müjdelenen bu otomobil, şık ve zarif
tarzıyla beklentilerin ötesine geçiyor. İttifak
tarafından geliştirilen CMF-EV platformu ile
oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Markanın
yeni logosunu taşıyan model, Renault’nun
dönüşümünü simgeliyor. Avrupa’nın önde
gelen elektrikli araç merkezi ElectriCity üretimi
olan araç, Nesil 2.0 elektrikli araçların ilki olma
özelliğini taşıyor. Münih Otomobil Fuarı’nda
tanıtılan Ön siparişe açılan Yeni Megane
E-TECH, Avrupa’da 2022’nin Şubat ayında
siparişe başlayıp Mart ayında satışa sunulacak.
Yeni Megane E-TECH Electric, yeni elektrikli
araç dünyasının bir simgesi. Araç buna bağlı
olarak, aracın yeni deneyimler sunabilmesi
için geliştirilen ileri teknoloji ürünü yazılım ve
donanımlarla optimize edilmiş bağlanabilirlik
çözümlerini içeren kapsamlı bir ekosistemin
parçası olarak sunuluyor. Optimize edilmiş
tasarımı sayesinde kompakt bir yapıya sahip
olan motor daha yüksek güç ve tork üretimine
karşın 145 kg ile ZOE’nin motoruna kıyasla
%10 daha hafif. 96 kW (130 hp) güç ve 250 Nm
tork ile 160 kW (218 hp) güç ve 300 Nm tork
olmak üzere iki farklı güç seviyesi bulunuyor.

Pürüzsüz ve dinamik anlık hızlanma
performansıyla elektrikli otomobil sürüşünün
tüm zevklerini yaşatan yeni Megane E-TECH
Electric 0’dan 100 km/s’ye sadece 7,4 saniyede
ulaşıyor.

TikTak’ın filosu Zoe ile elektrikleniyor
Renault MAİS, araç paylaşım şirketi TikTak ile Türkiye’deki en büyük elektrikli araç satış
anlaşmasını imzaladı. Aralık ayına kadar toplamda 400 adet tamamen elektrikli Renault Zoe
modeli alacak olan TikTak, İstanbul’u da operasyonlarına dahil etti.

R

enault MAİS ve TikTak,
Türkiye’de elektrikli araçların
kullanımı ve farkındalığının
artması için önemli bir
anlaşmaya imza attı. 2020
yılında kurulan ve İstanbul’da 300 bin
üyesine kentsel ulaşım hizmeti sağlayan
TikTak, anlaşma kapsamında 400 adet
Renault Zoe tedarik ederek filosunu elektrikli
araçlarla büyütecek. Renault MAİS Genel
Müdürü Berk Çağdaş, “TikTak ile yaptığımız
anlaşmanın, üçüncü nesil Zoe gibi tüketicinin
tüm beklentilerini karşılayan, çevre dostu
elektrikli otomobillerin ülkemizde daha
fazla yaygınlaşmasına katkıda bulunacağına
inanıyoruz. Renault olarak elektrikli araç
teknolojisinin öncü markalarındanız.
Nitekim önümüzdeki yıl Renault Grubu
3 elektrikli aracı daha satışa sunacak. Bu
alandaki amiral gemimiz olan Zoe, ülkemizde
elektrikli otomobil dendiğinde akla gelen

ilk modeller arasında yer alıyor. Günümüzde
teknoloji ve maliyet odaklı paylaşımlı araç
kullanımına yönelik talepler artıyor. Bu
doğrultuda iş birliklerine önümüzdeki
dönemde de devam edeceğiz” ifadelerini
kullandı. TikTak’ın Kurucusu ve CEO’su
Ersan Öztürk, “18 milyon dolar değerindeki
bu anlaşma, mobilite hizmetimizin yeni
nesil elektrikli araçlar ile büyümesi için çok
önemli bir adım niteliği taşıyor. Çevre dostu
misyonumuz doğrultusunda kullanıcılarımızın
karbon ayak izini azaltmayı ve hava temizliğine

katkı sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki
dönemde Türkiye’nin diğer şehirlerinde
de büyürken, elektrikli araçlara yatırım
yapmayı sürdürmeyi planlıyoruz. Renault
MAİS, TikTak için önemli bir iş ortağı ve
bu anlaşmadan dolayı büyük bir heyecan
duyuyoruz” dedi.
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Toyota, Yaris Cross ile Yükseliyor
Toyota Yaris Cross modelinin test sürüşünü gerçekleştirdi. Araç, Yaris hatchback modelinin
iddiasını daha da ileriye taşıyor.

Y

aris Cross, Toyota’nın Fransa’daki
Valenciennes fabrikasında
üretilecek. 400 milyon Euro
yatırımla birlikte bu fabrikada
Yaris ve Yaris Cross modellerinin
üretimi aynı hatta gerçekleştirilecek. Yaris
hatchback ve GR Yaris’ten oluşan ailenin
genişlemesini sağlayan Yaris Cross, GA-B
platformu üzerine yapıldı. Bu sayede Yaris
hatchback’in güçlü yanlarını taşıyan yeni araç,
eğlenceli bir sürüş, dinamik bir performans,
yakıt verimliliği, düşük emisyon ve şehir
içinde yüksek manevra kabiliyeti sunmaya
hazırlanıyor. Yaris Cross modelinde Toyota’nın
Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi AWD-i
de sunulacak. Avrupa’da büyüyen B segmenti
SUV modelleri arasında güçlü bir konumda
olacak Yaris Cross, Toyota’nın büyümesine de
önemli katkı sağlayacak. 2025’te Avrupa’da
yıllık 1.5 milyonluk satışlara erişmesini
destekleyecek Yaris Cross, aynı zamanda
hatchback modellerden geçiş yapmak isteyen
kullanıcılara da hitap edecek.

TOYOTA’NIN SUV TASARIM DILINI
TAŞIYOR
Toyota markasının SUV tasarım diliyle
tasarlanan Yaris Cross, aynı zamanda “Rahat,
Hızlı, Akıllı” tasarım temasıyla birlikte üretildi.
Günlük aktivitelere kolayca uyum sağlayan
ideal bir partner olarak gösterilen Yaris Cross,
şehir içi SUV tasarımını yeniden hayal ederek
rakiplerinden ayrılan daha cesur bir tasarım
ortaya koydu.

Yaris Cross etkileyici ve kompakt
tasarımının ardında konforlu ve büyük bir
yaşam alanı da sunuyor. Aracın içerisindeki
teknolojik kabin, her şeye kolay ulaşılacak
şekilde tasarlandı. Sürüş modu seçim düğmeleri
ve dört çeker sürüş modu dahil olmak üzere
tüm bu kontroller vites kolunun hemen
önüne konumlandırılarak pratik bir kullanım
hedeflendi. Yüksek oturma pozisyonu sürücüye
daha iyi bir görüş açısı sağlarken koltuk ve
direksiyon tasarımı, konfor ve araç ile güçlü bir
bağlantı oluşturacak şekilde yapıldı. Bununla
birlikte 18 inç büyüklüğe kadar tercih edilebilen
jantlar ise aracın güçlü SUV duruşunun
altını çiziyor. Yaris Cross, Yaris hatchback
ile karşılaştırıldığında 1,595 mm ile 95 mm
daha yüksek, 1,765 mm ile 20 mm daha geniş
ve 4,180 mm ile 240 mm daha uzun ölçülere
sahip. 2,560 mm ile aynı aks aralığına sahip
yeni model, 170 mm ile 25 mm daha fazla sürüş
yüksekliği sayesinde eşsiz SUV görünümünü
daha ileriye taşıyor. Koltuklar normal
konumundayken 397 litre bagaj hacmine sahip
Yaris Cross, arka koltuklar katlandığında 1,097
litre hacim sunuyor.

SADECE BENZİNLİ VE HİBRİT
Toyota’nın yeni SUV modeli Yaris Cross,
üç silindirli 1.5 litre hibrit ve 1.5 litre benzinli
motor seçenekleriyle tercih edilebilecek.
Toyota’nın dördüncü nesil hibrit teknolojisine
sahip olan Yaris Cross yüksek verimlilik ve
yüksek performansı bir arada sunacak. Yaris
Cross’un hibrit versiyonu 116 HP güç ile birlikte
WLTP çevrimine göre 4.4-5.0 lt/100 km
yakıt tüketimi ve 100-114 g/km CO2 emisyon
gerçekleştiriyor. 1.5 litre benzinli motorla da
sunulacak Yaris Cross, CVT şanzıman veya altı
ileri manuel şanzımanla eşleştirilebilecek. Üç
silindirli benzinli motorun maksimum gücü 125
HP ve maksimum torku 153 Nm olacak.

Farklı görünmek isteyenler için
Kia Sportage Black Edition versiyonuyla Türkiye’de yola çıktı. Araç, siyah renk 17 inç alaşımlı
jantlar, gövde rengi kapı kolları, ön ve arka parlak siyah tampon koruma, yeni tasarım parlak
siyah radyatör ızgarası, parlak siyah tavan rayları ve LED ön farları ile dikkat çekiyor.

ia Sportage Black Edition
versiyonuyla Türkiye’de
yola çıktı. Anadolu Grubu
şirketlerinden Çelik Motor’un
markası Kia, C SUV sınıfında
ezberleri bozan modeli Sportage’ın “Black
Edition” serisini eylül ayı itibarıyla Türkiye’de
satışa sundu. Sportage 1.6 litre dizel motor
ve otomatik şanzıman seçeneğiyle sunduğu
güçlü performansın yanında Black Edition
versiyonuyla tasarım alanında da iddiasını
artırıyor. Siyah detayların öne çıktığı Black
Edition versiyonu, siyah renk 17 inç alaşımlı
jantlar, gövde rengi kapı kolları, ön ve arka
parlak siyah tampon koruma, yeni tasarım
parlak siyah radyatör ızgarası, parlak siyah
tavan rayları ve LED ön farları ile dikkat
çekiyor. Karartılmış logosu ve parlak siyah
Sportage logosu ile “Black Edition” farkını
ortaya koyuyor. Türkiye’ye sınırlı sayıda
getirilen versiyon, 4 farklı renk alternatifi,
benzersiz ve göz alıcı tasarımıyla eylül ayına
özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz
fırsatıyla Kia Yetkili Satıcılarında satışa
sunuluyor.

MG EHS PHEV Türkiye’de
MG Türkiye’de ikinci çinkoyu EHS PHEV ile yaptı. ZS EV’in ardından C-SUV segmentindeki yeni
modeli EHS PHEV dikkat çekiyor.

M

Tofaş, insan kaynakları uygulamaları kapsamında dünyanın en prestijli uluslararası iş
ödüllerinden “The Stevie Awards for Great Employers”da 3 altın, 1 bronz olmak üzere 4 ödül aldı.

T
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Tofaş’a ödül yağmuru
ofaş, insan kaynakları alanında
hayata geçirdiği uygulamalarını
ulusal ve uluslararası aldığı
ödüllerle taçlandırmaya
devam ediyor. Şirket, bu
yıl da uluslararası alanda 4 farklı ödülün
sahibi oldu. Dünyanın en prestijli ödül
organizasyonlarından Stevie’s tarafından
3’ü altın biri bronz kategoride olmak üzere
toplamda 4 ayrı ödüle layık görüldü. Tofaş’ın
üç ayrı uygulaması
The Stevie Awards
for Great Employers
tarafından birincilik
ile ödüllendirildi.
Yeni işbaşı yapan veya

YENİLİK •

görev değişikliği gerçekleşen çalışanlara özel,
şirkete ve role uyum sürecini hızlandırarak
kolaylaştıran uygulamalara yer verilen Çalışan
Oryantasyon ve Uyum Programı Stevie’den
altın kategoride ödül alan ilk uygulama oldu.
Tofaş’ın geleceğin yetkinlikleri olarak gördüğü
önceliklendirdiği IOT, RPA ve Veri Bilimi gibi
konuları içeren ve yaparak öğrenmeyi temel
alan, özelleştirilmiş öğrenme uygulaması olan
Dijital Dönüşüm Okulu “Get Ready” programı
ise altın kategoride değerlendirilen bir diğer

uygulama olarak öne çıktı. Tofaş, 2015
senesinden bu yana Türkiye’nin en çok tercih
edilen modeli olan ve geçtiğimiz yıl sonunda
yenilenen Egea ailesine dair, bayilerde görev
yapan farklı roldeki çalışanlar için de bir
gelişim programı devreye aldı. Özelleştirilmiş
ve karma öğrenme tabanlı ürün öğrenme
yolculuğunu içeren Fiat Egea Yeni Ürün
Lansmanı Gelişim Programı, altın kategoride
ödüllendirildi.

G Türkiye’de ikinci
çinkoyu EHS PHEV ile
yaptı. ZS EV’in ardından
C-SUV segmentindeki
yeni modeli EHS PHEV
dikkat çekiyor. 16,6 kWsa’lik bataryasıyla
52 km elektrikli menzil sunan MG EHS
PHEV, 100 km’de sadece 1.8 litre yakıt
tüketiyor. Yeni şarj edilebilir hibrit aracı
MG EHS PHEV’i (Plug-in Hybrid) Türkiye
pazarındaki ikinci modeli olarak satışa
sunmaya hazırlanıyor. Araçta MG logosunu
çevreleyen etkileyici ön ızgara, ‘kedi gözü’
tarzındaki LED gündüz sürüş farları ve 18
inç ‘Hurricane’ elmas kesim alaşım jantlar
ilk bakışta dikkat çeken unsurlar olarak öne
çıkıyor. Arkadan bakıldığında ise göze çarpan
krom çift egzoz çıkışı ile alüminyum tampon
koruyucu, sportif ve premium bir görünümü
beraberinde getiriyorlar. Dinamik ışıklara
sahip şık LED stop lambaları da MG EHS
PHEV’in yüksek teknolojisini vurguluyor.
Araç, göz alıcı tasarımı kadar boyutlarıyla da
dikkat çekiyor. 4.574 mm uzunluğa, 1.876 mm
genişliğe ve 1.664 mm yüksekliğe sahip olan
MG EHS PHEV, 2.720
mm dingil mesafesiyle
de C SUV segmentindeki
çoğu rakibinden daha
büyük bir otomobil.

Aracın tasarımında uygulanan şasi mimarisi
ve elektrikli sürüş sistemi sayesinde, içeride
hem önde hem de arkada yolculara geniş bir
bacak ve omuz mesafesi sunuluyor. Kolay eşya
yükleme için tasarlanmış 448 litrelik bagaj
alanının hacmi, arka koltukların katlanmasıyla
1375 litreye kadar genişletilebiliyor. Luxury
modelinde sunulan elektrikli bagaj kapağının
açılma yüksekliğinin ayarlanabilmesi aracın
kullanışlılığını daha da artırıyor.
1.5 LİTRELİK BENZİNLİ
Yeni MG EHS PHEV, üst düzey verimlilik
sunan güç aktarma teknolojileriyle hibrit bir
otomobilin tüm avantajlarını kullanıcılarına
yüksek bir performansla sağlıyor. Bu modelin
benzinli versiyonunda da kendini kanıtlamış
olan 1.5 litrelik turbo motor, 162 PS (119 kW)
güç ve 250 Nm tork üretiyor. Hibrit sistemin
elektrik motoru ise azami 122 PS (90 kW) güç
ve 230 Nm‘ye ulaşabiliyor. Her iki motorun
birlikte çalışarak ulaştıkları toplam 258 PS (190
kW) güç ve 370 Nm azami torkla hem yüksek
yakıt ekonomisi hem de güçlü bir performans
sunuyorlar. Aracın benzinli motoruna bağlı 6
vitesli şanzıman ile elektrik motorunu yöneten
4 vitesli şanzımanın bileşimiyle oluşan 10
vitesli otomatik şanzıman, MG HSE PHEV’nin
bu performansında önemli rol oynuyor.
Bu yenilikçi şanzıman sistemi otomobilin

sadece her zaman en doğru viteste olmasını
sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda akıcı
geçişlerle sürüş keyfini artırıyor. Hibrit
motor sisteminin bu uyumlu ve verimli
çalışması sayesinde, MG EHS PHEV, 0-100
km/sa hızlanmasını sadece 6,9 saniyede
gerçekleştiriyor.
100 KM’DE ORTALAMA 1.8 LİTRE
TÜKETİYOR
Araçta yer alan 16,6 kWsa kapasiteli
lityum-iyon batarya; sadece elektrik
gücüyle aracın sıfır emisyon yayarak 52
km (WLTP) menzil sunmasını sağlıyor. Bu
da, MG EHS PHEV’in şehir içinde günlük
kullanım ihtiyacını elektrik enerjisiyle
karşılayabilmesini sağlıyor. Araç, 3,7 kW
kapasiteye sahip yerleşik şarj cihazı (on-board
charger) ile halka açık AC şarj noktalarında
yaklaşık 4,5 saatte tamamen şarj olabiliyor.
Ayrıca MG EHS PHEV; sahip olduğu
rejeneratif fren sistemi sayesinde yavaşlama
sırasında açığa çıkan enerjiyi depolayarak,
elektrikli menzilini optimize edebiliyor veya
yakıt tüketimini azaltabiliyor. MG EHS
PHEV, çevreci-yenilikçi motor teknolojisi
sayesinde ortalama 43 gr/km (WLTP) CO2
emisyon salınımı değeri sunarken 100 km’de
sadece 1,8 litre benzin tüketerek hem çevreci
hem de ekonomik olduğunu ispatlıyor.
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80’inci yıla özel Jeep Wrangler
İkonik Jeep modeli Wrangler, 80’inci yaşını özel bir seriyle kutluyor. Yaklaşık 2 milyonluk
fiyatıyla dikkat çeken araç, Türkiye’de de yola çıktı.

J

eep, Wrangler için 80’inci yıl özel
versiyonunu tanıttı. Türkiye’de
de yola çıkan model, 80 yaşındaki
markanın tarihinden izler taşıyor.
Ülkemizde 2.0 litrelik 272 beygirlik
benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman
kombinasyonuyla dikkat çeken model
donanımda da oldukça cömert. Jeep’in diğer
80 Yıl versiyonlarında olduğu gibi granit kristal
detaylar ile zenginleştirilen “80 Yıl” logosu
dikkat çekiyor.

2 MİLYONLUK ETİKET TAŞIYOR
Wrangler’ın 80’inci Yıl Özel versiyonu;
Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Kör Nokta
Uyarı Sistemi, Gelişmiş Fren Destekli Önden
Çarpışma Uyarı ve Önleme Sistemi, Akıllı Hız
Yardımcısı, Ön Park Sensörleri ve Off-Road
Kamerası gibi gelişmiş güvenlik donanımları ve
sürüş destekleyici sistemleri bir arada sunuyor.
Özel versiyon ayrıca 8,4 inçlik dokunmatik

ekranlı UconnectTM bilgi-eğlence sistemi,
Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı
telefon entegrasyonu gibi özellikleri ile kabin
içindeki teknolojik gereksinimleri eksiksiz
sağlıyor. 1.993.950 TL’lik anahtar teslim
fiyatla satışa sunulan Wrangler’ın 80’inci Yıl
Özel versiyonu, 26 Eylül’e kadar online olarak
ziyaret edilebilecek Autoshow 2021 Mobilite
Fuarı’ndaki Jeep standında incelenebilecek.

ÖZEL TASARIMLI KOLTUKLAR
İç mekânda tungsten dikişli ve özel logolu
deri koltuklar, modelin bu özel versiyonuna özel
siyah ön konsol yer alıyor. Sürücüsüne konforlu
bir yolculuk sunan Wrangler’ın iç mekânında
ayrıca, özel ısıtmalı deri koltuklar ve direksiyon
simidi, çift bölgeli otomatik klima sistemi,
Premium LED iç aydınlatma ve kapı panelleri
bulunuyor. Gövde rengi 3 parçalı açılabilir hard
top tavan ve gövde rengi çamurluklar, 18 inç
granit gri alaşımlı jantları ile göz dolduruyor.

Her pazara uymak için geldi: Citroen C5 X
Citroen, tasarım çizgileriyle fark yaratan yeni modeli C5 X ile dikkat çekiyor. Model sedan,
station wagon ve SUV birleşimiyle ortaya çıktı.

C

itroen, C5 X gün yüzüne
çıktı. C4 modelinden izler
taşıyan araç coupe formuyla
dikkat çekiyor. Sedan, station
wagon ve SUV olmak üzere
3 farklı segmentin dengeli bir şekilde
harmanlanmasıyla oluşturulan C5 X, çağın
ihtiyaçlarını karşılamaya uygun tasarımıyla
dikkat çekiyor. C5 X, geniş hacimli bir
tourer segmenti olarak birçok ihtiyaca cevap
veriyor. C5 X; sedanın zerafeti, station
wagonun işlevselliği ve SUV’un modern güçlü
görünümünü bünyesinde taşıyor.
GÜÇLÜ TASARIM DETAYLARI
Citroën’in yeni amiral gemisi olmaya
hazırlanan C5 X’de; aerodinamik ve zarif
çizgilerle birleştirilen yuvarlak kaslı tasarım,
her üç segmentin de en iyi yönlerini bir araya
getiren akıcı, dinamik ve zarif bir form ortaya
koyuyor. Otomobil, üst düzey ergonomisi ve
hatları sayesinde sedan sınıfında ayırt edici
nitelikler sunuyor. C5 X’in profili; büyük
tekerlekleri ve yerden yüksek bir duruşla,
geleneksel sedan modellere göre daha yüksek
sürüş pozisyonu sunuyor. Bu yönüyle de
SUV özellikleri sergiliyor. Citroën’in daha
büyük hacimli araçlarının tasarım dilinin
görüldüğü C5 X’de; uzun motor kaputu,
yüksek omuz çizgisi ve güçlü duruşu
destekleyen geniş arka çamurluklar ilk bakışta
dikkat çekiyor. Çamurluk kemerlerindeki
düz ve kalın kuşaklar, aracın karakterini

daha da güçlendiriyor. 720 mm çapındaki
tekerlekler ise 19 inçlik büyük çaplı, ancak ince
tabanlı lastiklerle ve Aero X alaşım jantlarla
tamamlanıyor. A sütununun alt noktasından
başlayarak tavan çizgisi boyunca uzanan krom
çıta da C5 X’in siluetine vurgu yapıyor. C5 X’in
gövdesinin altında yer alan mat siyah koruyucu
kaplamalar ise sağlamlık ve güven duygusuyla
birlikte SUV çağrışımını güçlendiriyor.
İKİ MODEL ARASINDA KALMIŞ
C5 X; Citroën’in yeni kimliğini temsil
eden V şeklindeki aydınlatma imzasına sahip
ön kısmıyla güçlü ve cesur bir görünüm
sergiliyor. Krom ve parlak siyah vurgularla
kendinden emin ve özgün bir görünüm
sergileyen ön kısımdaki Citroën logosu,
yukarıda LED gündüz sürüş farlarıyla ve
aşağıda ise LED farlarla bütünleşiyor. Motor
kaputu uzun ve yatay formuyla, C4 veya C5
Aircross modellerinde de uygulanan çıkıntıları
barındırıyor. Krom şeritle vurgulanan özgün
tasarımlı alt hava girişi, otomobilin sürüş
destek sistemlerine ait ana radara ev sahipliği
yapıyor. Arkaya doğru uzayan tavan çizgisi de,
iyi tasarlanan aerodinamik bir spoyler ile sona
eriyor.
3 BOYUTLU LED TEKNOLOJİSİ
C5 X’in arka kısmı ise güçlü ve zarif
bir duruşla göze çarpıyor. Büyük Citroën
modellerinin karakteristik özelliği olan
yuvarlak arka hatlar C5 X’te de yer alıyor.

SEKTÖRDEN •

15

1 - 31 EKİM 2021

Yeni Michelin mevsim seçmeyecek
Michelin CrossClimate 2, yılın hangi döneminde olursa olsun sürücülerin karşılaşabileceği
hava koşullarının çoğuyla başa çıkıyor.

D

ünyanın önde gelen lastik
üreticilerinden Michelin,
yeni ürünü CrossClimate
2 modelini satışa sundu.
Avrupa genelinde eş zamanlı
olarak piyasaya sürülen markanın yeni nesil
dört mevsim lastiği; kuru ve ıslak zeminde
frenleme performansı, enerji verimliliği ve
uzun ömürlülük açısından bir yaz lastiğinin
faydaları ve bir kış lastiğinin, karlı zeminde
ve düşük sıcaklıklarda yol tutuşu ve frenleme
performansını birlikte sunuyor.
SON KİLOMETREYE KADAR AYNI
CrossClimate 2’nin yanaklarında bulunan
3PMSF (3 Zirveli Kar Tanesi) logosu, kış
lastiklerinin zorunlu olduğu ülkelerde dahi
kışın bu lastiğin kullanılabileceğini gösteriyor.
Birinci sınıf Dört Mevsim lastikler üzerinde
gerçekleştirilen Avrupa testlerinin çoğunda,
Dört Mevsim lastik pazarının uzmanı
CrossClimate 2 lastiği zirvede yer alıyor.
Yeni lastik, bileşenleri ve sırt yapısı başta
olmak üzere bileşenlerinin tümünü kapsayan
yenilikçi bir ileri teknolojiler kombinasyonunu
bünyesinde barındırıyor. Sırt yapısı için
kullanılan malzemeler ile sırt deseni arasında
mümkün olan en etkin dengeyi sağlayacak ve
ilk kilometreden son kilometreye, bir başka
deyişle yasal diş derinliğine ulaşana kadar
uzun süre yüksek performans veren yeni nesil
Dört Mevsim lastiklerin üretilebileceğini
gösterecek şekilde geliştirildi. Hem yeni hem
de aşınmış şekliyle CrossClimate 2, 2020
ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen dokuz

testin altısında (esas olarak frenleme ve yol
tutuş performans testleri) zirvede yer aldı.
Yeni lastik ayrıca, yuvarlanma direncini
düşüren ve lastik ömrünü uzatan bileşenleri
ve kademeli kanalları sayesinde sağladığı
kusursuz kilometre performansı ile de öne
çıkıyor. Bu sayede lastikler daha seyrek
değiştiriliyor ve sadece lastiklerin kullanım
ömrü bittiğinde değiştiriliyor- ve bu sürücüler
ve gezegenimiz için bir kazan-kazan durumu
oluşturuyor. CrossClimate 2, 15 ila 20 inç
jantlar için 105 ebatta temin edilmekte olup, bu
üretim bakımından zorlu bir görev anlamına
geliyor. Bir önceki seri olan CrossClimate+
kataloğundan yüzde 40 daha geniş olan listede
65 yeni ebat bulunuyor. CrossClimate 2 serisi;
Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak
üzere yedi Avrupa fabrikasında özel olarak
üretiliyor.
TALEP OLDUKÇA YÜKSEK
Michelin Türkiye Satış Direktörü Sertan
Akçagöz, pandemiyle birlikte pazarın
küçüldüğünü fakat sonrasında talebin
patladığını anlattı. Akçagöz “Pazar tüm Avrupa
ile biraz küçüldü fabrikalar kendilerini tekrar
planlamaya soktu fakat ondan sonra inanılmaz
bir artış oldu ve şu anda tüm fabrikalar

Avrupa’da da o talep artışına yetişmeye
çalışıyor. Özellikle 4 mevsim lastiğinde
önümüzdeki 5 senden yüzde 16’lık bir büyüme
bekliyoruz. Biz kendi içimizde pazardan daha
fazla büyüyoruz. Bizim müşterimiz daha
fazla buraya doğru kayıyor” dedi. Pandemi
döneminde kapanmalarla birlikte aslında
sektörün tam tur döndüğünü anlatan Akçagöz
“Ağır vasıta ve binek kısmı olarak. Ağır vasıtada
pandemi döneminin başında hepimiz panik
olduk ama bir yandan da ürünlerin hareketliliği
devam etti. Biz evde oturduk ama en ufak bir
ürün bile kapımıza kadar geldi ve beklenmedik
bir pazar değişikliği oldu. Nedir bu mesela;
kamyonet grubunda, küçük araçlarda
uluslararası nakliyede çok büyük artışlar oldu.
Madencilikte de ağır vasıta lastiklerinde çok
fazla artış yaşandı” diye konuştu.

Petrol krizinin tekrarı bataryalarda yaşanabilir

Görsel olarak yolcu kabinini uzatan üst
spoyler ve akıcı arka cam, araca güçlü ve
dinamik bir karakter veriyor. Plaka ve tampon
çevresindeki metal hatlar, alt şerit deseni
ve reflektörlerin etrafındaki krom süsleme
gibi detaylar, aracın genişliğini vurguluyor.
Otomobilin genişlik algısı, iki yana doğru
kıvrılmış ve yatay konumlandırılmış 3 boyutlu
LED stop lambaları ile daha da güçleniyor.
Aynı zamanda C5 X’in omuz çizgisiyle
bütünleşerek sportiflik ve dinamizmin
de altını çiziyor. V şeklindeki stop lamba
tasarımı, ön farlardaki V aydınlatmayı
tamamlayarak hem gündüz hem de gece
özgünlüğünün fark edilmesini sağlıyor. Bagaj
kapağı ise günlük hayatı ve bagaj erişimini
kolaylaştırmak üzere, geniş bir açıklık ve alçak
bir yükleme eşiğini kullanıma sunuyor. 545
litrelik hacim sunan bagaj; CX, C6 ve XM
gibi birçok Citroën modelinde olduğu gibi
hem estetik hem de kullanışlı parlak siyah alt
spoyler ile vurgulanıyor.

O

tomobillerin daha güvenli
ve konforlu olması adına
1990’ların başından itibaren
birçok üreticinin elektronik
kontrol ünitelerine yer
vermeye başladığını söyleyen Motor AŞİN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel
Müdürü Saim Aşçı, artık günümüzde bir
otomobilde ortalama 900 metre kablo, 100
adet elektronik kontrol ünitesi, 1000 ile
1500 adet arasında çip bulunduğuna dikkat
çekiyor. 2030 yılına kadar içten yanmalı
motorların hibrit teknolojileri sayesinde
önemini koruyacağını dile getiren Aşçı
“Elektrikli araçların kendi eko sistemini

tamamlaması, sektörün nereye gideceği
konusunda bizlere önemli bilgiler sunacaktır.
Elektrikli araçlarda ivme, satın alma maliyetleri
benzinli ve dizel araç seviyesine düştüğünde ve
doğal olarak oluşacak 2. el piyasası ekonomik
bir büyüklüğe ulaştığında yakalanacak” dedi.
BATARYALARDA KRİZ KAPIDA MI?
Emisyon seviyelerini kontrol altında
tutan ECU sistemleri, start-stop, gelişmiş
şerit takip ve ESP sistemleri, otonom sürüş
gibi teknolojilerin ağırlık kazanmasıyla

“çiplerin otomobillerde olmazsa olmaz
konuma ulaştığını” ve kaçınılmaz bir krizle
karşılaşıldığını ifade eden Aşçı, 70’li yıllardaki
petrol krizine atıfta bulundu ve “Yeni
çözümler geliştirilene kadar şimdilik elektrikli
otomobillerin güç kaynağını lityum-iyon
bataryalar oluşturuyor. Lityum kaynaklarında
yaşanacak bir kıtlık ve belirli tekelleşmeler,
70’li yıllarda yaşadığımız petrol krizinin
benzerini yaşamamıza neden olabilir. Bu
durumda tıpkı o günlerdeki gibi otomobiller
tekrar küçülebilir, elektronik donanımlar ve
motor güçleri kısılabilir, hibrite tekrar dönüş
yaşanabilir.” şeklinde konuştu.
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Maceracı Toyota RAV4

Yeni Ford Fiesta hibrit ile geldi

Toyota, yeni RAV4 Adventure modeliyle RAV4’ün özgün SUV çekiciliğini artırarak ürün
ailesini genişletiyor. Modelin “Here yere gidebilme” ruhunu daha da ileriye taşıyan RAV4
Adventure daha sıra dışı ve güçlü bir off-road tarzını yansıtıyor.

Uzun bir süredir güncel formunu koruyan Ford Fiesta yeni seçeneğinde hibrit versiyona da
kavuştu. 48 voltluk EcoBoost Hibrit motor ve yedi ileri vitesli Powershift şanzımanla dikkat
çeken modelde 200 beygirlik sporcu seçenek Fiesta ST’de yer alıyor.

T

oyota RAV4 ADVENTURE
maceracı kimliğini dikkat
çekici ön tasarımıyla açıkça
ortaya koyuyor. Tamamen
siyah ön panjur görsel etkiyi
artırırken Toyota logosu daha aşağıya alınarak
panjurun ortasından geçen çift çizgi üzerine
konumlandırıldı. Aracın etkileyici duruşu
ve SUV tarzı, ön sis farlarındaki yeni siyah
çerçeveler ve parlak gümüş rengi tampon altı
kaplamayla birlikte daha da güçlendirildi.
Bu etki, daha geniş çamurluklar ve yeni mat
gri 19 inç alaşım jantlarla daha da artırıldı.

Arka tarafta aracın genel tasarımına uygun
şekilde gümüş rengi tampon altı kaplamaya
yer verildi. RAV4 ADVENTURE projektör
tipi LED farlar ve LED ön sis farları gibi
güncellemeleri de içeriyor. Bununla birlikte
RAV4 ADVENTURE, Toyota’nın klasik FJ40
Land Cruiser’ın açık renk tavanına gönderme
yapan eşsiz bir iki renkli gövde opsiyonuyla
alınabiliyor. Tavan, ön sütunları ve arka
spoylerin Dinamik Gri renge sahip olduğu
Urban Haki gövde RAV4 ADVENTURE
modelini daha farklı kılıyor. Kabinde pürüzsüz,
siyah sentetik deriyi kapitone sırt ve minder
bölümleriyle birlikte kontrast oluşturan
turuncu dikişlerle birleştiren koltuklarla özel
bir döşeme yer alıyor.
2022’Yİ BEKLİYOR
RAV4 ADVENTURE, gücünü Toyota’nın
dördüncü nesil hibrit elektrikli teknolojisinden
alıyor. Standart olarak akıllı dört çeker sistem
ile donatılan araçta arka aksta ek olarak
kompakt bir elektrik motoru yer alıyor.
Verimli ve aynı zamanda güçlü olan bu hibrit

ünite, elektrikli motorlarla en yüksek termal
verimliliğe sahip motorlardan biri olan 2.5
litrelik dört silindirli benzinli motoru kombine
ediyor. RAV4 ADVENTURE toplamda 222
HP güç üretiyor ve AWD-i sistemiyle 1,650
kg’ye kadar frenli römork çekme imkanı
sağlıyor. RAV4 ürün gamı, dünyada en çok
satan SUV unvanını başarıyla korumaya devam
ediyor. 1994’te ilk kez tanıtılan RAV4’ün
öncü konumu, bugün en çok satılan SUV olan
RAV4 Hybrid ile devam ediyor. Yeni Toyota
RAV4 ADVENTURE ve yenilenen RAV4 için
Avrupa’da teslimatlar 2022’nin ilk çeyreğinde
başlayacak.

7 kişilik aileler için Jogger geliyor
Dacia, model ailesini çok yönlü bir otomobille genişletmeye hazırlanıyor. Markanın yeni
7 kişilik aile otomobili, Dacia Jogger ismiyle yollara çıkacak.

R

omen asıllı otomotiv üreticisi
Dacia, model ailesini çok yönlü
bir otomobille genişletmeye
hazırlanıyor. Markanın yeni
7 kişilik aile otomobili, Dacia
Jogger ismiyle yollara çıkacak. Yeni model,
yalın, güçlü ve global bir isimle 3 Eylül
tarihinde gerçekleşecek dijital etkinlikte
tanıtılacak. Spor, outdoor ve pozitif enerjiyi
çağrıştıran bir isme sahip olan Jogger,
şehirden kaçış etkinlikleri için ideal bir aile
otomobili olarak öne çıkıyor. Yeni Jogger,
markanın özgün ruhunu ve markanın yeni
kimliğinin ‘outdoor’ yaklaşımını bünyesinde
barındırıyor. Dacia Jogger, gerçek outdoor
ortamında ilk kez Münih Otomobil Fuarı’nda
görünecek. 5 veya 7 koltuk seçeneğiyle araç,
geniş ailelerin en iyi yol arkadaşı olacak. Çok
yönlü yapısıyla günlük maceralarda ve doğa
gezilerinde tüm aileye eşlik edecek. Dacia
kendini tanımlayan bir ruhla, kullanıcıların
ailesi ve arkadaşlarıyla tam bir özgürlük
içinde hayatın keyfini yaşamalarını sağlayan
bir araç sunuyor.

ADI KISA, DOĞASI BÜYÜK
Jogger, herkesin telaffuz edebileceği kolay
ve global olarak anlaşılabilir modern bir isim
olarak dikkat çekiyor. Dinamizmi, pozitif
enerjiyi ve outdoor ruhunu temsil ediyor.
Markanın ikonik SUV modeli Duster’ın ismiyle
de benzerlik taşıyan yeni model, Dacia aileleri
için ideal bir yol arkadaşının sağlamlığını ve
dayanıklılığını çağrıştırıyor. Marka, tamamen
dijital bir etkinlik ile 3 Eylül saat 11:00’de yeni
Jogger’ı tanıtacak. Yeni model tanıtımdan kısa
bir süre sonra, 6 Eylül’de Münih Otomobil
Fuarı’nda Dacia CEO’su Denis Le Vot ile tekrar
sahneye çıkacak ve 7 Eylül’den itibaren şehir
genelinde özel etkinliklerle tanıtımına devam
edilecek.

U

zun bir süredir güncel formunu
koruyan Ford Fiesta yeni
seçeneğinde hibrit versiyona
da kavuştu. Ford Fiesta, cesur
ve karakteristik özelliklere
sahip yeni dış tasarımı, teknolojik özellikleri
ve hibrit dahil olmak üzere birbirinden farklı
model seçenekleri ile tanıtıldı. Trend, Titanium,
ST ve Active modellerinin her biri daha fazla
renk seçenekleri, jant tasarımı ve iç tasarım
detaylarından faydalanıyor. Fiesta ailesi
oldukça belirgin özelliklere sahip Titanium, ST
ve Active modellerinin yanısıra karakteristik
özelliklerini güçlendiren Vignale paketleri ile
büyüyor.
48 VOLTLUK HİBRİT TEKNOLOJİSİ
LED ön farlar ilk kez tüm Fiesta
modellerinde sunuluyor. Üst donanımlara
geçtikçe uzun farlarda yansıma önleme
özelliği bulunan Matrix LED teknolojili LED
ön farlar, zorlayıcı yol ve hava koşullarında
daha net görüş için uyarlanabiliyor. Yeni
Fiesta’da ayrıca sürücülerin konforlu şekilde
seyahat edebilmeleri için gerekli bilgilere sahip
olmalarına yardımcı olan 12.3 inçlik dijital yol
bilgisayarı bulunuyor. Elektrikli güç ve aktarım
organları yeni Fiesta’nın yakıt verimliliğini
artırırken, maksimum sürüş keyfi sunuyor ve
emisyon miktarlarının azaltılmasına imkan
sunuyor. Ford’un EcoBoost 48-voltluk hafif
hibrit teknolojisi, yakıt verimliliğini optimize
ediyor, aynı zamanda Fiesta’nın takdir edilen
sürüş dinamiklerini duyarlı hızlanma özelliği
ile pekiştiriyor. Söz konusu teknoloji Ford’un
Powershift yedi ileri vitesli otomatik şanzımanı
ile birlikte çalışıyor, hızlı ve kusursuz biçimde
vites değiştirmeyi mümkün kılarken, en
konforlu ve güvenli sürüş deneyimini sunuyor.

İ

LOGONUN YERİ DEĞİŞTİ
Ford ayrıca, performansı geliştirilmiş
yeni ‘Fiesta ST’ modelini de tanıttı. Etkileyici
hatchback deneyimi yeni Matrix LED ön farlar,
Yeni Fiesta ST, Ford mühendisleri tarafından
tasarlanmış yeni Performans Koltuklar,
çarpıcı ön ızgara ve yeni renk seçenekleri gibi
sportif tasarım detayları ve yüzde 10 artışla
320 Nm’ye kadar çıkan azami tork özelliği ile
zenginleştirildi. Ford’un “mavi oval” amblemi
artık motor kaputunun kenarında değil, ızgara
içinde yer alıyor ve yolda kendini daha fazla
gösteriyor.
EMEKTAR 1.0 LİTRELİK BENZİNLİ
Yeni Ford Fiesta, sade, duyarlı ve yakıt
tasarruflu sürüş deneyimini EcoBoost 48
voltluk hafif hibrit ve EcoBoost benzinli güç
aktarım organları ile sunuyor. Yeni Fiesta’nın
1.0-litre EcoBoost Hibrit motoru ise altı ileri
manuel şanzımanlı 125 PS ve 155 PS motor
gücü seçenekleri ile sunuluyor. Ford’un
gerçekleştirdiği araştırmalardan elde ettiği
bulgulara göre yeni Fiesta’nın 4.9l/100 km
WLTP yakıt verimliliği ve 111g/km‘den başlayan
CO2 emisyon değerleri hibrit olmayan 125
PS 1.0-litre EcoBoost motora kıyasla yüzde
5 oranında iyileştirme sağlıyor ve buna bağlı
olarak da şehir içi kullanımda yüzde 10’a kadar
tasarrufu mümkün kılıyor. 5.2 l/100 km yakıt
verimliliği ve 117 g/km’den başlayan CO2
değerleri ile 125 PS EcoBoost Hibrit ayrıca yedi
ileri vites ve Powershift şanzıman ile sunuluyor;
ayrıca optimum
sürüş deneyimi
için kusursuz
vites değişimini
mümkün
kılıyor.

3 FARKLI SÜRÜŞ MODU
Normal, Spor ve Eco Sürüş Modlarının
teknolojisi kullanılarak Fiesta’nın sunduğu
etkileyici sürüş deneyimleri sürücülerin gaz
pedalı duyarlılığını, ESP sistemini (Elektronik
Stabilite Programı), çekiş kontrolünü, otomatik
vites modellerde vites değiştirme sürelerini
farklı performans gerektiren sürüş şekillerine
göre ayarlamalarını mümkün kılıyor. Fiesta
Active modelinde ayrıca Patika ve Kaygan Yol
sürüş modları da yer alıyor.

İnci Akü, start-stop ailesini genişletiyor

nci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci
GS Yuasa’nın öncü markası İnci Akü,
binek ve hafif ticari araç pazarına
getirdiği teknolojik yenilikleri StartStop AGM ailesine yeni katılan
ürünleriyle sunmaya devam ediyor. Akü
pazarına yeni nesil araçların ihtiyaçlarını ve
kullanıcının gereksinimlerini karşılayacak
müşteri odaklı ürünler sunduklarını
belirten İnci GS Yuasa Kurumsal İletişim
ve Pazarlama Müdürü Gökçe Yılancıoğlu
Tellici, “Dünyanın enerji uzmanı İnci Akü
markamızla binek
ve hafif ticari araç
segmentindeki
teknoloji liderliğimizi
güçlendirmeyi ve startstop akü denince akla
ilk gelen marka olmayı
hedefliyoruz. AR-GE

merkezimiz tarafından yenilikçi teknolojilerle
geliştirilen Start-Stop AGM serisi akülerimiz,
rejeneratif frenlemeye sahip üst segment startstop araçların tüm gereksinimlerini karşılıyor.
Bu sayede tüketicilerimiz, ürün portföyümüzün
yeni üyelerinden araçlarına uygun alternatifi
seçerek yola güvenle ve en yüksek performansla
çıkabilecekler” açıklamalarında bulundu.
Start-stop teknolojisine sahip yeni nesil araçlar
için yenilenerek müşterilerle buluşacak olan
İnci Akü AGM serisi hem araç performansını
artırıyor hem de kullanıcı memnuniyetini üst
seviyeye taşıyor. Yeni amper alternatifleriyle
büyüyen İnci Akü Start-Stop AGM LEO
ailesi, rejeneratif frenlemeye sahip üst
segment Start-Stop araçlara yönelik olarak
dizayn edildi. Yeni seri, 3,5 kata kadar
uzun ömürlü olması*, W5 seviyesinde
minimum su kaybı avantajı, maksimum
sızdırmazlık özellikleriyle öne çıkıyor.

İnci Akü AGM serisi, basınç kontrollü valfli
buşonları, özel Gümüş-Kalsiyum alaşımlı
ızgaraları, cam mikro elyaf seperatörleri ve
bakım gerektirmeyen teknolojisi ile satış
noktalarında araç kullanıcılarıyla buluşmaya
hazır. İnci Akü AGM LEO, araçların daha az
karbon salınımına ve çevre dostu olmalarına
katkı sağlıyor.
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Yerli sedanlarla rekabet için yenilendi
Honda 10 yıl aradan sonra City modelini yeni yüzüne kavuşturdu. Artık daha keskin çizgilere
sahip olan yeni Honda City, 219 bin liralık etiketle geldi. Honda Türkiye yetkilileri aracı yerli
sedanlarla rekabet için geliştirdiklerini anlattı.

H

onda Türkiye, yıl sonuna
kadar 3 ayrı yeni sedan
modeli ile ürün gamını
genişletecek. Marka, her
ihtiyaca yönelik sedan modeli
sunma hedefi kapsamında ilk adımı City ile
attı. Markanın büyüyen sedan ailesinin gücünü
artıran yeni üyesi City, Elegance ve Executive
donanım seçenekleriyle sunuluyor. Yeni araç,
yakıt verimliliği ile ön plana çıkan 1.5 litre
i-VTEC motoru ve sürüş konforu vaat eden
CVT şanzımanı ile sürüş keyfi sunuyor. Hem
şehir içi hem şehir dışı yollarda keyifli bir sürüş
konforu sunan City; fonksiyonel kullanım
alanları ve kabin içi dizaynı ile dikkat çekiyor.
Yeni City’nin 10’uncu nesil Civic’e göre 20
milimetre daha geniş arka yolcu diz mesafesi
oldukça ferah bir iç mekan sunuyor. Yeni
City, 16 inç alaşım jantları ve LED farları ile
modern ve güçlü bir tasarım sunarken; 8 inç
multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android
Auto’yu destekleyen bilgi-eğlence sistemi,
anahtarsız giriş/çalıştırma düğmesi ve 519
litrelik geniş bagaj hacmi ile kullanıcılar için
akıllı bir seçim olarak öne çıkıyor. ‘Honda’yla
Gelecek’ mottosu altında hem dijitalleşme
yatırımlarıyla hem de genişlettiği ürün gamı
ile vites büyüten Honda Türkiye, 2021 yılı
sonunda rekor satışa imza atmaya hazırlanıyor.
Yıl sonuna kadar satışa sunacağı 3 ayrı modeli
ile sedan ürün gamını yenileyen Honda, bu
hedefine doğru ilk adımı City ile atmış oldu.
DİJİTALLEŞMEYE HIZ VERDİK
Yeni City’nin lansmanında konuşan Honda
City Türkiye Başkanı Takuya Tsumura,
“2005 yılında Türkiye’de ilk defa uluslararası
lansmanı yapılan City modelimizi 2009 yılına
kadar üretim bandımızdan indirdik, daha
sonra 2011 yılına kadar da ithal ettik. Yani 2
jenerasyon City’nin satışını gerçekleştirdik.
Şimdi, yeni City’yi satışa sunmaktan ve yeniden
yollara çıkarmaktan çok mutluyuz” dedi.
Dijitalleşme çalışmalarına hız verdiklerini
ifade eden Tsumura, “Bu çalışmaların
temeline bayilerimizi koyduk. Hem değişen
yaşam düzeni hem de tüketicilere daha
efektif çözümler sunmak için bayilerde AR
teknolojisi ile incelenebilen ürün gamından
online otomobil satışına kadar birçok yeniliği
dijitalleşme çalışmalarımız kapsamında hayata
geçiriyoruz” diye konuştu.

1.5 LİTRELİK BENZİNLİ
Yeni City’nin sıralı dört silindirli 1.5 litre
i-VTEC benzinli motoru 121 PS (89 kW)
maksimum güç ve 145 Nm maksimum tork
üretiyor. CVT şanzımanla kombine edilen
motor bünyesindeki Honda’ya özel yüksek
hassasiyetli supap kontrol teknolojisi; yüksek
yakıt verimliliği ve performansı bir arada
sunuyor. Yüksek güç üreten motoru ile gelişmiş
yakıt ekonomisini aynı potada eriten City’de,
yakıt tüketimini ve CO2 emisyon değerlerini
düşürmek amacıyla iyileştirmeler yapıldı.
Keyifli sürüş deneyimi sunan yeni City, 139 gr/
km (WLTP) CO2 emisyonu ve 6,2 lt/100 km
(WLTP) değerleri ile yakıt ekonomisiyle fark
yaratıyor.
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BMW Golf Cup Türkiye Elemeleri’nde kazananlar belli oldu
Dünyanın en büyük amatör golf turnuvası BMW Golf Cup’ın 2021 Türkiye Elemeleri, BMW’nin Türkiye
distribütörü Borusan Otomotiv’in ev sahipliğinde Silivri Marmara Golf Sahası’nda gerçekleştirildi.

D

ünya genelinde 50 farklı
ülkede, bine yakın yerel
turnuvada yaklaşık 100 bin
amatör golfçünün katıldığı
BMW Golf Cup 2021’in Türkiye
Elemeleri’nin ödül töreninde konuşan Borusan
Otomotiv BMW MINI Motorrad Genel Müdür
Yardımcısı Can Mete Paker, “Golf sporunun

ülkemizdeki gelişimi için, Borusan Otomotiv
ve BMW Türkiye olarak, bu dikkat çekici
turnuvayı 16’ncı defa düzenliyor olmanın
mutluluğu içindeyiz. BMW Golf Cup Türkiye
Elemeleri golf severlere mücadele ve heyecan
dolu dört gün yaşattı. 2021 Aralık ayında
Dubai’de düzenlenecek olan finallerde ülkemizi
temsil edecek sporcularımızı tebrik ediyor,
kendilerine şimdiden başarılar diliyorum.”
dedi. Golf sporunun
uzun yıllardır destekçisi
olan BMW ve Borusan
Otomotiv, geleceğin
golf yıldızlarını bu yıl da
Minikler kategorisinde
ağırladı. BMW Golf Cup
Türkiye Elemeleri’nde 7-12

yaş aralığında yetenekli golfçülerden Minikler
A Kategorisinde Keyta Kişitava, Minikler B
Kategorisinde Kuzey Durmuş ve Minikler C
Kategorisinde İnci Deliorman turnuvayı birinci
tamamlayan isimler oldu.

‘Talebi karşılamaya çalışıyoruz’
Tofaş tarafından Türkiye’de Egea’nın yer aldığı segmentte ve hafif ticari araç pazarında sunulan
ilk ve tek bağlanabilirlik uygulaması olan Yol Arkadaşım Connect’e ilişkin Hüseyin Şahin ve
Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç çevrim içi basın toplantısı düzenlendi.

T

ofaş tarafından Türkiye’de
Egea’nın yer aldığı segmentte
ve hafif ticari araç pazarında
sunulan ilk ve tek bağlanabilirlik
uygulaması olan Yol Arkadaşım
Connect’e ilişkin Hüseyin Şahin ve Fiat
Marka Direktörü Altan Aytaç çevrim içi
basın toplantısı düzenlendi. Otomotiv
endüstrisindeki çip krizinin sürdüğünü
ve belirsizliğin devam ettiğini aktararak,
neredeyse tüm modellerde talepleri sıraya
aldıklarını anlatan Aytaç, bu süreci dikkatlice
yönetmeye çalıştıklarını söyledi. Şu an
itibarıyla otomobil almak isteyenler için
ekim ayına sıra yazdıklarını belirten Aytaç,
şunları kaydetti: “Üretim programını aynı ay
içerisinde bile kuvvetlendirmeye çalışıyoruz
veya orijinal programı en azından tutmaya
çalışıyoruz. Onun için öncelikle bugün
itibarıyla konuşursak daha spesifik olarak
eylül ayında talebi karşılamaya çalışıyoruz
ama ekime sarkmalar olacak. Daha ileriye
şu anda tarih vermiyoruz. Eğer bu malzeme
kısıtlarına bağlı sıkıntının boyutu büyür,
ileriye doğru giderse tabii ki bu süreler
uzayacaktır. Türkiye’de satışa sunduğumuz
Fiat markalı araçların yüzde 95’ini Bursa
Tofaş fabrikasında üretmenin de avantajıyla
hızlı reaksiyon göstermeye çalışıyoruz. Talebin
yüksek olduğu zamanlar otomotivci için en
önemli zamanlar, o talebi hızlı karşılamak
lazım. Çünkü müşteri de beklemeyi sevmez.

Şu an itibarıyla eylül ayına veremediğimiz
ürünleri ekim ayına yazmaya başladık. Bir süre
de böyle gidecek gibi görünüyor.”
ÇOCUK ALARMI DİKKAT ÇEKİYOR
Fiat Satış Sonrası Direktörü Şahin ise Fiat
Yol Arkadaşım Connect’ten bahsederek, bu yıl
devreye aldıkları ikinci önemli güncellemenin
ise okulların açıldığı günlerde özellikle önemine
değinmek istedikleri “Ducato Çocuk Alarmı”
olduğunu söyledi.
Şahin “Araç içi sesli
asistan projemiz
başlıyor. Türkiye’nin
ilk yapay zeka destekli
araç içi asistanı ile

sürüş esnasında sürücü ve araç içi sanal
asistan arasında sesli diyalog kurulmasını
sağlayacak teknoloji için çalışmaya devam
ediyoruz” diye konuştu.
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En güçlü G serisi

Continental’den spor araçlar için yeni SportContact 7
Continental, yeni spor lastiği SportContact 7’yi sürücülerle buluşturuyor. 19 ila 23 inç arası toplam
42 ürünle piyasaya sunulan yeni SportContact 7 yolda yüksek performans göstermek isteyen
sürücüler için sportif, ıslak ve kuru yollarda son derece güvenli, yol tutuş odaklı ve yüksek kilometre
yapan bir seçenek sunuyor.

C

ontinental’in ultra yüksek
performans lastiği yeni
SportContact 7’nin lansmanı 8
Eylül’de Almanya Hannover’da
gerçekleşti. Tüm dünyadan
katılıma açık olarak canlı yayınlanan bu online
lansmanda, Lastik İş Kolu ve Grup Satın Alma
Yönetim Kurulu Üyesi Christian Kötz, Avrupa,
Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Yenileme Pazarı
Binek ve Hafif Kamyon Lastiklerinden Sorumlu
Başkanı Philipp von Hirschheydt, Binek Grubu
Lastikler Araştırma & Geliştirme Direktörü
Denise Sperl, Binek Lastikler Orijinal Ekipman
Araştırma & Geliştirme Başkan Yardımcısı Dr.
Holger Lange ve Formula 1 Dünya Şampiyonu
& Sürdürülebilirlik Girişimcisi Nico Rosberg
konuşmacı olarak yer aldı. Continental yeni
lastiği SportContact 7 ile görücüye çıktı.
Spor araçlara özel yüksek performans lastiği
olan yeni SportContact 7, Eylül ayı itibarıyla
Türkiye’de 19 ila 23 inç arası toplam 42 ürünle
satışa sunuluyor. Yeni SportContact 7, yolda
yüksek performans göstermek isteyen sürücüler
için son derece güvenli, yol tutuş odaklı ve
yüksek kilometre yapan bir seçenek sunuyor.
Yarış pistindeki performansı bir önceki modele
göre yüzde 10 artırılmış olan SportContact 7 ile
ıslak zeminde frenleme mesafesi yüzde 8, kuru
fren yapıldığında da öncekine oranla yüzde 6
azalırken kilometre performansı da yüzde 17
artıyor. Islak ve kuru yol tutuşu ve direksiyon
hâkimiyeti de geliştirilen SportContact 7,
UUHP lastikleri (yüksek performanslı lastik
segmenti) alanında maksimum sürüş keyfini
en üst düzeyde güvenlik ve sürdürülebilirlik
ile birleştirerek tüm performans kriterlerinde
mükemmelliği yakalıyor.

HER ARAÇ SINIFI İÇİN PİYASADAKİ EN
İYİ YAZ LASTİĞİ
Continental SportContact 7, adaptif
sırt tasarımı kuru ve ıslak yollara uyum
sağlarken, boyuta özel sırt tasarımı ile her
araçta maksimum sürüş keyfi sunuyor.
Continental’in Küresel Ar-Ge Binek ve Kamyon
Lastiği Değiştirme İş Kolu Başkanı Prof. Dr.
Burkhard Wies,”Bu ürünü geliştirmemizin
odak noktasında her araç sınıfı için piyasadaki
en iyi spor yaz lastiğine sahip olma hedefimiz
yer alıyordu. Buna sürücüleri kuru ve ıslak
yollarda veya yarış pistinde önemli ölçüde
geliştirilmiş bir sürüş deneyimine ulaştırmak
ve kullanıcılara önceki modelden yüzde 17
daha yüksek kilometre performansı sunmak da
dâhildi. Yakıt verimliliğinde AB etiket değeri
‘C’ ile sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyoruz”
açıklamasında bulundu.
AĞIR ARAÇLAR İÇİN DE GÜVENLİ
Mevcut diğer iki yaz lastiği modeliyle
birlikte Continental, mevcut modellerle Pazar
talebinin neredeyse yüzde 95’ini karşılıyor.
Continental EMEA Strateji, Analitik ve
Pazarlama Lastik Değişimi Bölümü Başkanı
Enno Straten, “Bu, Avrupa’daki neredeyse
tüm arabalara, SUV’lara ve kamyonetlere
lastik takabilmemiz anlamına geliyor.
Yeni SportContact 7 ile birlikte pazardaki
güncel gelişmelere ayak uydurabilecek bir
ürünümüz var. Yeni lastikteki tüm parçalar XL
standardına göre artırılmış yük kapasitesine
sahip olduğundan, daha ağır araçları da
sorunsuz bir şekilde donatabiliyoruz ve yeni
SportContact 7 ile şuanda sürdürülebilirliği
daha fazla destekliyoruz.

SportContact 7, sonuçta yalnızca önemli
ölçüde artan bir kilometre performansına
sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda
AB lastik etiketinin ‘C’ yakıt verimliliği
sınıflandırmasıyla UUHP segmentindeki
en düşük değerlerden birini de sunuyor.
Bu SportContact 7’yi ister geleneksel ister
elektrikli olsun tüm sportif araçlar için
güvenli ve doğru seçim haline getiriyor” dedi.
SportContact 7, süper spor otomobiller de
dahil olmak üzere spor özelliklere sahip Alfa
Romeo Giulia Quadrifoglio, Audi’nin RS serisi
ve M GmbH’nin spor BMW’sinin de dâhil
olduğu geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Ford
Focus III RS ve Mini Cooper S Clubman gibi
kompakt modellerde bu yelpaze içerisinde yer
alıyor. Porsche 4 S GT, AMG, Lamborghini
ve McLaren’den çeşitli araçlar için de uygun
boyutları olan SportContact 7, denenmiş ve test
edilmiş popüler bir spor yaz lastiğinin son nesli
olarak karşımıza çıkıyor. SportContact 7, altı yıl
önce üretimine başlandığından bu yana, Auto
Bild de dâhil olmak üzere çeşitli dergi testlerini
kazandı ve en iyi yorumları aldı.
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Mercedes-Benz, arazi ikonu G-Serisi’nin tamamen elektrikli bir versiyonu olan Concept
EQG’nin seri üretime yakın halini Münih’te düzenlenen IAA MOBILITY’de tanıttı.

M

ercedes-Benz, Concept
EQG ile arazi ikonunun
tamamen elektrikli bir
versiyonunun seri üretime
yakın halini sunuyor.
Konsept araç, görsel olarak G-Serisi’nin
etkileyici görünümünü Mercedes-Benz’in
tamamen elektrikli modellerine özgü tasarım
detaylarıyla birleştirerek zıt bir kompozisyon
oluşturuyor. Her zaman en yüksek standardı
belirleyen G Serisi’nin arazi becerileri, sadece
elektrikli mobilite çağına adım atmakla
kalmıyor, bazı alanlarda daha da ileriye gidiyor.

Concept EQG, batarya elektrikli bir MercedesBenz G-Serisi’nin neler yapabileceğini gözler
önüne seriyor. Concept EQG, modelin tasarım
geleneğine sadık bir görünüm sergiliyor ve ilk
bakışta bir G-Serisi olarak algılanıyor. Seri
üretime yakın konsept, ikonik unsurlar da dahil
olmak üzere G-Serisi’nin siluetini gözler önüne
seriyor. Işıklı şeritler, sağlam dış koruyucu
şeritlerin görsel olarak öne çıkmasını sağlıyor.
Üstte parlak siyah, altta parlak alüminyum
olmak üzere çift gövde renginin sınır çizgisi,
doğrudan kaputun üstüne binerek ön uca
kadar uzanıyor ve böylece tasarım özelliğini
daha da vurguluyor. Concept EQG’nin önden
görünümü, kullanılan tipik yuvarlak farlar
sayesinde tanıdık geliyor. Geleneksel elektrikli
versiyonlarda olduğu gibi tamamen elektrikli
bu modelde de kesintisiz radyatör ızgarası
yerine, koyu siyah bir radyatör ızgarası
bulunuyor. “Siyah Panel Izgara” üzerindeki
aydınlatmayla 3-Boyut efekti verilen “Yıldız”
öne çıkıyor. Çevresindeki, Mercedes-EQ
modellerine özgü mavisi ile “Yuvarlatılmış

Kareler” görsel bir bağlantı oluşturuyor. “Siyah
Panel”in çevresini aydınlatan şerit, yan ayna
kapaklarındaki beyaz ışıklı çember ve gündüz
sürüş farlarının ışık grafiğini tamamlıyor.
Concept EQG, özel tasarımlı 22 inçlik cilalı
alüminyum alaşımlı jantlara sahip. Klasik
stepne kapağı yerine, bagaj kapağında, tasarımı
bir WallBox’ı andıran beyaz ışıklı, kilitlenebilir
bir kutu bulunuyor. Bu kutu, örneğin şarj
kablosunu kolayca erişilebilecek bir yerde
saklama olanağı sunuyor.

Sürücüsüz taksiler geliyor
Hyundai Motor Grubu, otonom araç teknolojileri sağlayıcısı Motional ile ortak bir proje başlattı.
Elektrikli IONIQ 5 kullanılarak hazırlanan sürücüsüz taksi, şehirlerde yaşamı kolaylaştıracak.
Sürücüsüz taksiler, 2023 yılından itibaren özellikle Amerika gibi ülkelerde yaygınlaştırılacak.

T

eknoloji geliştikçe artık
taksicilik mesleği de tehlikeye
veya yok olamaya yüz tutuyor.
Geçtiğimiz haftalarda Renault
Mobilize Limo ardından şimdi
de Hyundai yeni sürücüsüz taksi modelini
duyurdu. Hyundai Motor Grubu, sürücüsüz
araç teknolojilerinde dünya lideri olan
Motional şirketiyle ortak projeler geliştirmeye
başladı. Hyundai’nin elektrikli modellerinde
kullandığı alt markası IONIQ’in 5 modeli bu
projede tercih edilerek şehir içi ulaşımlarda
sürücüsüz olarak kullanılacak. Her iki
dünya devinin ortak projesi olan IONIQ 5
Robotaxi, SAE seviye 4 bir araç olarak dikkat
çekerken aynı zamanda elektrifikasyon ve
otonom arasında müthiş bir denge kuruyor.
Geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen
bu özel projede kullanılacak olan sürücüsüz
taksiler, 2023 yılından itibaren dünyanın
bir çok ülkesinde yollara çıkacak. Akıllı,
güvenilir ve sürdürülebilir olan bu konsept
proje, Motional şirketinin ilk ticari modeli.
Aynı zamanda şirketin gelişimi için de önemli
bir kilometre taşı olan IONIQ 5 Robotaxi,
gövdesine yerleştirilen 30’dan fazla sensör
aracılığıyla tamamen kendi kendine hareket
edebiliyor. Araçta kombine radarlar, ön ve
arka kameralar ile birlikte trafikteki yayaları,
objeleri ve diğer araçları tespit eden özel bir
sistem bulunuyor.

ROBOTAXI İÇİN IONIQ 5
Hyundai’nin tam 45 yıl önce piyasaya
sunduğu ilk modeli PONY’den ilham alınarak
tasarlanan IONIQ 5, otomotiv sektöründe
mobiliteye bambaşka bir soluk getirdi.
Geliştirdiği teknolojiler ve Ar-Ge alanındaki
ciddi yatırımlarıyla otomotiv dünyasının
öncülerinden biri olan Hyundai, EV modellerde
farkındalık yaratmak için geçtiğimiz yıl IONIQ
adıyla bir alt marka yaratmıştı. Hyundai’nin
elektrikli modeller için özel olarak geliştirdiği
E-GMP platformu, Robotaxi’nin sistemleri
için de son derece uyumlu bir alt yapıya sahip.
IONIQ 5’in bu projede tercih edilmesinin
bir diğer sebebi ise hem oldukça geniş bir iç
mekana hem de uzun bir menzile sahip olması.
IONIQ 5 Robotaxi, 7-12 Eylül tarihleri arasında
Münih’te düzenlenecek IAA Uluslararası
Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak.
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Her 10 kişiden 9’u her gün araç kullanıyor

Elektrikli Hyundai KONA yola çıktı

İnovatif ve akıllı yaklaşımlarla teknolojik ürün geliştiren dünyanın lider teknoloji markası OSRAM,
salgın sonrası seyahat tercihlerinde değişen tüketici alışkanlıklarını inceledi. OSRAM Seyahat
Alışkanlıkları Araştırması, her 10 kişiden 9’unun her gün araç kullandığını gösterirken, sonuçlar
2021’de kişisel araçla seyahat talebinin önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Hyundai Assan, B-SUV sınıfındaki elektrikli SUV modeli KONA’yı Türkiye’de satışa sundu.
Tamamen elektrikli ilk B-SUV olan KONA EV, teknolojik özellikleriyle de göz dolduruyor.
Yakıt ekonomisi adına gelecek vaat eden otomobilin full şarjlı menzili ise 484 km (WLTP).

S

algın seyahat alışkanlıklarını
değiştirdi, pandemi dönemi
yaşanan sağlık kaygısı insanları
top-lu taşımadan uzaklaştırarak
özel araç kullanımına yöneltti.
Söz konusu tatil olduğunda uçak, otobüs
ve tren yolculuklarının yerini özel araçla
yapılan seyahatler aldı. Salgın sonrası
otomotiv sektöründeki değişen tüketici
alışkanlıklarını inceleyen OSRAM; 2021’de
özel araçla seyahat etmeye olan talebin önemli
ölçüde devam edeceğini açıklıyor. OSRAM
Seyahat Alışkanlıkları Araştırması ile yeni
dönemde seyahat sıklığını, araç bakım ve
kontrol davranışlarını, araçta en çok hangi
ürünlere ihtiyaç duyulduğunu araştırdı. 2021
yılı Haziran ayında yapılan araştırmada
katılımcıların
yüzde
89’unun uzun
yolculuklarda
özel araçla
seyahati
tercih ettiği
belirlendi.

Seyahat Alışkanlıkları Araştırması’nın kontrollü
seyahat etmekten, dijitalleşmeye, teknoloji
kullanmaktan risk yönetimine varana kadar
seyahat alışkanlıklarında birçok yeni sayfa
açacağına dikkati çeken OSRAM Türkiye,
Ortadoğu ve Afrika’dan Sorumlu Pazarlama
Müdürü Yasmin Özpamir, “Pandemi birçok
sektörde tüketim alışkanlıklarını değiştirdi.
Bu nedenle her sektörde değişen tüketici
davranışlarını anlamak ve ona göre pozisyon
almak kritik önemde. Biz de yaptığımız yeni
araştırmalarla otomotiv sektörüne yönelik
değişen tüketici davranışlarına dikkat çektik.
OSRAM olarak araçla yolculukta güven ve
konforu en üst seviyede tutmayı hede-fliyoruz ”
ifadelerini kullandı.

2025 yılına kadar 13 Mazda modeli elektriklenecek
Japon otomobil üreticisi Mazda, dünya çapında elektriklileşme sürecini hızlandıracak yeni hedeflerini
paylaştı. 2050 yılına kadar karbon ayak izini sıfıra indirmeyi planlayan Mazda’nın, 2030 yılında
üretim bantlarından inecek her 4 otomobilinden 1’inin tamamen elektrikli olacağı öngörülüyor.

E

lektriklileşme sürecinin
hız kazandığı dünya
otomotiv endüstrisinde,
gelecek planlarını paylaşan
üreticilerden birisi de Mazda
oldu. Geliştirdiği yeni teknolojilerle 2050
yılında karbon seviyesini nötr hale getirmeyi
hedefleyen Mazda, 2030 yılı itibariyle süreci
hızlandırarak seri üretim bandından çıkacak
her 4 otomobilinden 1’ini elektrikli güç
kaynağına sahip olacak şekilde üretmeyi
planlıyor. Geri kalan tüm modellerde de
hibrit ve elektrikli alternatiflerin bulunacağı
açıklanıyor. Önümüzdeki yıldan 2025’e kadar
çok yönlü ölçeklenebilir mimariye sahip
platformla Mazda, 5 yeni hibrit, 5 yeni şarj
edilebilir hibrit ve 3 yeni tamamen elektrikli
otomobil üreteceğini; Japonya, Avrupa, ABD,
Çin ve Asya pazarlarında satışa sunacağını
belirtti. Ayrıca 2025-2030 yılları arasında,
halen AR-GE operasyonları devam eden

SKYACTIV EV adındaki yeni platformla da
farklı karoser seçenekleriyle birçok sınıfta
tamamen elektrikli Mazda modelleri sürücüyle
buluşacak. Ödüllü e-Skyactiv-X ve yeni sıralı
6 silindirli motorlarıyla CO2 emisyonlarını
düşürmeye devam eden Japon üretici,
yenilenebilir alternatif enerji kaynakları ve
biyoyakıtlar üzerinde araştırma ve geliştirme
süreçlerine de devam ediyor.

H

yundai Assan, dünyanın seri
üretim ilk B-SUV modeli
olan KONA EV’yi Türk
tüketicisiyle buluşturdu.
Özellikle Amerika ve Avrupa
pazarında tüketiciler tarafından yoğun ilgi
gören KONA EV, satışa sunulduğu 2018
yılından bu yana önemli bir satış başarısı
gösterdi. Yeni KONA Elektrik, dış tasarım
makyajıyla beraber bir dizi yenilikleri
beraberinde getiriyor. Sade ve şık bir görünümü
bir arada sunan KONA’nın kullanışlı B-SUV
gövde tipi, üst düzey elektrik teknolojisiyle
de birleşerek kullanıcısına rahatlık sağlamış
oluyor. Satışa sundukları yeni model hakkında
görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel
Müdürü Murat Berkel, “Herkesin heyecanla
beklediği KONA Elektrik modelimizi
“Geleceğin bugüne hediyesi” sloganımızla
AutoShow 2021 Mobility ile Türkiye pazarına
sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Elektrikli ve
hibrit araçlara olan talep Türkiye’de her geçen
gün artış gösteriyor. Önümüzdeki iki yıl içinde
satışların ve şarj istasyonu altyapısının 4-5
kat daha artması bekleniyor. Hyundai olarak,
gelecek yıllarda satışlarımızın büyük bir kısmını
oluşturacak elektrikli otomobillerimizin ilkini
satışa sunarak Türkiye’de yepyeni bir dönemin
başlangıcına imza atıyoruz. KONA Elektrik,
SUV gövdesiyle çok yönlü bir kullanım
imkanı sunarken, 484 km’lik menziliyle de
şu an pazarda satılmakta olan tüm elektrikli
araçlar arasında ilk sıraya yerleşiyor. Şimdi
KONA Elektrik ile elektrikli araç akımını
başlatıyor ve önümüzdeki yıl yeni elektrikli
otomobillerimizle de pazardaki gücümüzü
artırmayı hedefliyoruz” dedi.

İÇİ DE DİJİTAL
Yeni ve daha keskin farlar, otomobilin
yan tarafına doğru dik bir şekilde uzanıyor.
Yüksek aydınlatma kapasitesine sahip bu ön
farların iç çerçevesi, artık çok yönlü reflektör
(MFR) teknolojisiyle beraber geliyor. Ön
taraftaki ızgara Yeni KONA EV’de kaldırılarak
aşağıdaki bölmeye alınmış. Arka tamponda
ise otomobilin genel görünümüne anlam
katmak için yatay gri çizgili difüzör kullanılmış.
Bu çizgiler şıklığı korurken aynı zamanda
yeni yatay olarak uzatılmış arka stoplar da
ön kısmın şık görünümünü devam ettirmiş
oluyor. İçten yanmalı ve hibrit motorlara
sahip diğer kardeşleri gibi Yeni KONA EV de
önceki versiyondan 40 milimetre daha uzun.
Daha ferah ve daha konforlu bir iç mekanla
gelen otomobilin ekranlarıyla beraber rahat
koltukları ve döşemeleri de güncellemeden
nasibini almış. Yeni KONA Elektrik, diğer
Hyundai modellerinde de kullanılan 10,25
inç dijital gösterge ile donatılırken ayrıca
isteğe bağlı olarak 10,25 inç AVN multimedya
ekranıyla da satın alınabiliyor. Ayrıca, KONA
EV’de toplam 10 adet farklı gövde rengi
sunuluyor.
484 KİLOMETRE MENZİLİ VAR
KONA Elektrik, zengin donanımlar
sunan Progressive donanım paketiyle satın
alınabiliyor. Motor ve menzil olarak ise 2 farklı
alternatif ile tercih edilebiliyor. Yeni modelde
64 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon,
maksimum 204 PS (150 kW) güç üretiyor ve
7,6 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor. Baz
versiyon ise 39,2 kWh pil kapasitesine sahip.
Bu motor da 136 PS (100 kW) üretiyor ve 9,9
saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor.

Her iki güç aktarma organı da 395 Nm anlık
tork sağlayarak ilk saniyeden itibaren tam güçle
sürüşü eğlenceli hale getiriyor. Segmentindeki
en uzun sürüş menzillerinden birine sahip olan
KONA Elektrik, tek bir şarjla 484 kilometre
(WLTP-64 kWh pilli versiyon) yol gidebiliyor.
“Akıllı Ayarlanabilir Rejeneratif Fren Sistemi”,
aracın frenleme seviyesini otomatik olarak
ayarlamasına izin veriyor. Direksiyon simidinin
arkasındaki vites kulakçıkları ise sürücünün
rejeneratif frenlemenin yoğunluğunu
ayarlamasına izin veriyor. Hyundai Assan,
iki farklı donanım ve motor seçeneğine sahip
KONA Elektrik’i lansmana özel fiyatlarla satışa
sunuyor. KONA Elektrik Progressive 100 kW
487.000 TL, KONA Elektrik Progressive 150
kW ise 734.000 TL’ye satılıyor.
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3008 artık daha çekici

Evoque’a küçük hacimli motor

Peugeot, makyajlanan 3008 ile, kompakt SUV’daki başarısını daha da ileri taşıyor.
Markanın emektar dizel motoru, 130 beygirlik gücüyle hem iyi bir performans hem de düşük
tüketim değerleri vadediyor.

Range Rover’ın sportif kompakt SUV’u Evoque, artık 1.5 litrelik benzinli motor seçeneğiyle
de tercih edilebiliyor. 160 beygir güç üreten motor, araca yeterli performansı sağlarken,
tüketimde de makul seviyede kalabiliyor.

P

eugeot, yeni nesil 3008 ile
tasarımda daha iddialı çizgiler
kullanmaya başladı. Şık
tasarımıyla yeni araç, sportif GT
donanımıyla çok daha heybetli
görünüyor. Marka, 3008’in tasarımını
diğer yepyeni ürünleriyle daha uyumlu hale
getirmenin yanı sıra, yeni nesil güvenlik
teknolojileriyle de tamamladı.
520 LITRELIK BAGAJ
Görsel olarak, 2017 Yılın Otomobili
ödülünü kazanan otomobil, şimdi tamamen
yeniden tasarlanmış bir ön yüze sahip. Yeni
tam LED arka farlar, yeni gövde renkleri ve
yeni bir “Black Pack” seçeneği ile de sunuyor.
Bu arada, i-Cockpit 10 inç yüksek çözünürlüklü
dokunmatik ekranla birlikte artık gelmeye
başladı. 3008 ayrıca yeni çerçevesiz ızgarası,
renkli taban plakası ve entegre sis lambalarını
da bu modelde sunuyor. Arka stoplar da
artık şeffaf bir füme camla kaplanıyor. Dış
tasarımdaki iddialı çizgiler, iç mekanda farklı
bir boyutta. Markanın i-Cockpit adını verdiği
küçük çaplı direksiyon simidi ve sürücüye
dönük konsol, iç tasarımı türünün en iyileri
arasına yerleştiriyor.

Piyano tuşlu kumanda birimleri, 10 inçlik
dokunmatik ekran, piyano siyahı konsol
ve kablosuz şarj sistemi, aracın teknolojik
altyapısına işaret ediyor. Gece Görüş
fonksiyonu gibi bir dizi akıllı teknolojiye de
artık sahip. Joystick tipi vites kolu çok şık ve
hemen yanında eşyalar için bolca yer ayrılmış.
İç mekanda hem ön hem arka bölümde
yeterince ferah hacim sağlanmış. 520 litrelik
bagaj da oldukça geniş. Yeni nesil 3008’de
benzinli ve dizel motor seçenekleri sunuluyor.
Bize konuk olan 1.5 litrelik BlueHDİ ünite,
130 beygir güç ve 300 nm tork üretiyor. 8 ileri
tam otomatik şanzımanla kombine edilen dizel
ünite, son derece dengesi ve esnek bir yapıda.
4.1 LITRE TÜKETIYOR
Şanzımanın hızlı geçişleri, 1429 kilogramlık
otomobilde ara hızlanmaları da sorunsuz
hale getiriyor. 0-100 km/s ivmelenmesini
11.5 saniyede tamamlayan aracın ulaşabildiği
maksimum süratse saatte 189 kilometre olarak
belirlenmiş. Fabrika verilerine göre 4.1 litrelik
ortalama tüketim gerçekleştiriyor. Bizim
kullanımımızda elde ettiğimiz ortalamaysa 5
litre seviyeleri oldu.

R

ange Rover’ın kompakt SUV
modeli Evoque, sportif tasarımı
ve zengin donanımıyla markanın
yüksek satış rakamlarına ulaşan
modelleri arasında yer alıyor.
Kurların artışıyla iyice yükselen fiyata bir
çözüm bulan marka, araçta artık 1.5 litrelik
benzinli motor seçeneği sunmaya başladı.
ARAZİDE DE İDDİALI
Land Rover modellerinin off road
kullanımına uygun olması tamamen
genlerinden geliyor. Evoque’un agresif
görüntüsünün asıl mimarı ön farları. Çok şık
görünen farlarda LED gündüz lambalarına
yer verilmiş ve bu çizgiler Evoque hemen diğer
araçlardan ayırıyor. Kaputun ön kısmında
Evoque’un hangi nesilden geldiği ön kısımda
yer almış. Eğimli tavan yapısı dikkatleri
çekerken arkaya doğru yükselen omuz çizgisi
oldukça sportif bir görünüm sunuyor. Arka
kısımda dar arka camın siyah boyalı tavan
sütunları ve LED destekli stop grubu fark
ediliyor. Çift egzoz çıkışı ise bu aracın gücü
hakkında ufak bir ipucu niteliğinde olmuş.
Range Rover Evoque dört bir yanına gizlenmiş
kameralara sahip ve bu kameraların her biri
içeriden izlenebiliyor.

Evoque safkan bir arazi aracı olmasa da
pek çok lüks SUV’den daha rahat yol dışına
çıkabiliyor. Range Rover Evoque’un boyutlarına
bakacak olursak uzunluğu 4,37 metre, genişlik
1.98 metre iken yerden yükseklikte 1.63 metre
olarak kayıtlara geçmiş. Aracın iç mekanına
baktığımızda malzeme kalitesi açısından
başarılı bir alanla karşılaşıyoruz. Konsol
tamamen deriyle kaplanmış ve işçilik kusuru
yok. Modern bir görünüme sahip çift renkli
konsolda orta konsoldaki 8 inçlik büyük bilgi
ekranı göze çarpıyor. Buradan bluetooth ve
usb desteği de sunan ses sistemini dokunmatik
olarak kontrol edebiliyorsunuz. Araç
içerisindeki ses sisteminin kalitesi oldukça iyi.
Evoque anahtarsız çalıştırma özelliğine sahip ve
start düğmesine basmamızla vites görevi yapan
silindirik buton yavaşça dışarıya yükseliyor.
Çevirilerek kulllanılan vites kumandasının
kullanımı alışkanlık gerektiriyor. Evoque
gelişmiş arazi sürüş programlarına da sahip.
Vites kumandasının arkasındaki kısımdan
değiştirilebilen ayarlarla aracın sürüş karakteri
değiştirilebiliyor. Açık renkli deri koltuklarının
kalitesi çok iyi olan Evoque’un içerisindeki
ferahlık cam tavan sayesinde arttırılmış. Cam
tavan özellikle arka koltuklarda yolculuk
edenler için keyif verici bir donanım haline
gelmiş.

160 BEYGİRLİK BENZİNLİ
Türkiye’de daha 2.0 litrelik motor
seçenekleriyle satılan Evoque, artık 1.6 litrelik
benzinli motorla da sunuluyor. Dört silindirli
turbo beslemeli motor, sessiz ve esnek bir
yapıya sahip. 160 beygirlik güce sahip olan
benzinli ünite, 1600-4000 d/d arasında 260
nmlik tork değeri sunuyor. Evoque’u 100
kilometre hıza 10.3 saniyede ulaşıyor ve saatte
199 kilometre hız yapıyor. Gücünü otomatik
şanzımanla yere aktaran Evoque’un akıllı çekiş
sistemi torku tekerler arasında paylaştırarak
güvenli yolculuklar yapmanızı sağlıyor. Evoque
fabrika verisi olarak 100 kilometrede ortalama
7,9 litrelik yakıt tüketimi gerçekleştiriyor. Bizim
sürüşümüz boyunca bu tüketim farklı kullanım
alanlarında 10
litrelere kadar çıktı.
Bu yükseklikteki
bir araçtan
beklenmeyecek
kadar iyi yol tutan
Evoque’u yoldan
çıkarmanız için
çok çabalamanız
gerekli.
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Hyundai Elantra’ya sporcu kıyafeti
Hyundai’nin kompakt sedan modeli Elantra, yeni tasarımıyla sınıfına dinamizm katıyor. Kaliteli ve
konforlu iç mekan, bir üst sınıfı aratmazken zengin donanıma göre fiyatlandırma da yüksek tutulmamış.

G

üney Koreli otomotiv devi
Hyundai, Elantra’yı yeniledi.
Markanın C-Sedan pazarındaki
iddialı oyuncusu, markanın
yeni yüzüne ve donanımlarıyla
sınıfında zirveyi gözünü dikti. Sportif tasarımı,
güçlü motoru ve zengin donanımıyla öne çıkan
otomobil, bu haftaki konuklarımız arasında
yerini aldı.

ARKA TASARIM DA İDDİALI
Sınıfının iri modellerinden olan yeni araç,
yeni tasarımıyla adeta spor sedan segmentine
geçiş yapmış. Yeni tasarımıyla çok daha sportif
olmayı başaran yeni Elantra, logoya doğru
uzanan üçgen farları, köşelere yerleştirilmiş
sis farları, geniş ön ızgarası ve öne doğru
alçalan motor kaputuyla dinamik bir görünüşe
sahip. Önceki nesle göre tamamen yenilenen
dış tasarım, sadece profilden bakıldığında
tanıdık geliyor. Arka tasarım ise sportif
tasarımın en ilgi çekici bölümü. Köşeli far
grubu, spoyler görevi gören bagaj kapağı,
ortaya yerleştirilmiş model ismi, şık tasarımı
tamamlıyor. Aracın iç mekanı da yenilenmiş.
Yeni orta konsol ve direksiyon simidi oldukça
şık. Kokpiti tamamen kaplayan krom çıta, geniş
havalandırma çıkışları, arasına yerleştirilen
7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve
hemen altına konumlandırılan elektronik klima
kumandaları, aracın yenilikçi yapısını ortaya
koyuyor.

Araçta akıllı telefon entegrasyonu ve
kablosuz şarj gibi yeni nesil teknolojiler de
unutulmamış. Geniş ve ferah hissettiren iç
mekanda, hem ön hem arkada oturanlar için
oldukça rahat bir yaşam alanı sağlanmış. Rahat
koltuklar, uzun yolculuklarda bile yormayan
yapısıyla dikkat çekiyor. 458 litrelik bagaj,
bazı rakiplerin gerisinde olsa da geniş ağzı ile
kullanışlı bir yapıya sahip. Yeni Elantra, sadece
1.6 litrelik benzinli motorla pazara sunuluyor.
Bize 6 ileri otomatik şanzımanla konuk olan
aracın 127 beygir güç ve 155 nm tork üreten
MPI motoru, 1325 kilogramlık otomobile
yeterli performansı sağlıyor. Bu kombinasyonla
0-100 km/s ivmelenmesini 11.6 saniyede
tamamlayan Elantra, saatte 195 kilometrelik
son süratiyle de beklentileri rahatlıkla
karşılıyor. Ara hızlanmalarda da yeterli
esnekliği sunabilen motor, yumuşak geçişlere
sahip şanzımanla birlikte konforlu sürüşü daha
çok seviyor.
DONANIM LİSTESİ UZUN
Fabrika verilerine göre aracın ortalama
tüketimi 6.8 litre. Bizim kullanımımızda elde
ettiğimiz ortalamaysa 6.9 litre oldu. Aracın
Elite Plus donanımında 6 hava yastığı, ESP, kör
nokta uyarı sistemi, ön ve arka çapraz çarpışma
uyarı sistemi, anahtarsız çalıştırma, geri görüş
kamerası, LED ön farlar, akıllı bagaj kapağı,
sunroof, kablosuz şarj sistemi gibi uzun bir liste
sunuluyor.
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En iyi 3 Serisi bu
BMW’nin lüks orta sınıftaki başarılı modeli 3 Serisi, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 3
Serisi’nin sportif sürüş özelliklerini, daha önceki jenerasyonlarda kısıtlı kalan konforla bir
arada sunan marka, güçlü motoruyla da rakiplerine gözdağı veriyor.

L

üks otomobil pazarının önemli
oyuncularından BMW, yeni nesil
3 Serisi ile sınıf liderliğine gözünü
dikti. Markanın bugüne kadar
ürettiği en iyi 3 Serisi olan yeni
araç, premium orta sınıftaki rakiplerine gözdağı
veriyor.
BOYU 4,7 METREYİ AŞIYOR
Bu hafta konuğumuz olan yeni 320i,
küçük hacimli güçlü motoru ve M Sport
versiyonuyla çok iddialı bir paket sunuyor.
Markanın her yeni modelinde olduğu gibi
büyütülen böbrek ızgarasıyla hemen dikkat
çeken yeni araç, büyüyen boyutları ve estetik
tasarımıyla 5 Serisi’ne gönderme yapıyor. 4.7
metreyi aşan boyuyla sınıfının uzun modelleri
arasında yer alan 320i, çekik farları, geniş
hava girişlerine sahip M Sport tamponu ve
geniş motor kaputuyla oldukça şık bir tasarıma
sahip. Arka bölüm de ön tasarım kadar sportif.
Bugüne kadarki en güzel 3 Serisi stoplarına
sahip araçta M imzalı tampon, çift çıkışlı
egzoz ve küçük bagaj spoyleri arkadan gelen
sürücüleri etkileyici bir manzara vadediyor.
Siyah renkli alaşım jantlar da sportif tasarımı
destekliyor. Aracın iç mekanı da tamamen
yeni. Malzeme kalitesi ve işçilik olarak sınıfının
referans modeli olabilecek kadar başarılı olan
320i, ergonomik olarak da iyi iş çıkarıyor.
Sportif koltuklar, sert virajlarda yolcuları sabit

tutmayı sağlarken konfor olarak da oldukça
başarılılar. Sportif ayarlı süspansiyon sistemi,
beklentilerin çok üzerinde bir konfor seviyesi
sunabiliyor. 2.85 metrelik aks mesafesinin
getirisi olarak arka bölümde de ferah bir
yaşam alanı sağlanmış. Araçta kullanılan
12.3 inçlik yüksek çözünürlüklü gösterge
paneli ve yanındaki 10.25 inçlik multimedya
ekranı etkileyici bir atmosfer oluşturuyor.
Marka işi o kadar ilerletmiş ki, havalandırma
ızgaralarının arasında bile klima için küçük
bir ekran kullanmış. Yeni vites kolu hem
tasarım hem kullanım olarak beğenimizi
kazandı. Konsoldaki kablosuz şarj bölümü
de artık çok daha kullanışlı. Otomatik açılan
bagaj kapağının ardanda 480 litrelik hacim
yer alıyor. Yeni 3 Serisi, Türkiye’de sadece
320i versiyonuyla satılıyor. 1.6 litrelik turbo
beslemeli benzinli motora sahip araç, 170 beygir
güç ve 250 nm tork üretiyor. 1525 kilogramlık
otomobile oldukça iyi bir performans sağlayan
motor, gücünü 8 ileri otomatik şanzımanla arka
aksa iletiyor. Araç. Bu kombinasyonla 0’dan
100 km/s sürate 7.7 saniyede ulaşıyor ve saatte
232 kilometre hıza kadar da nefesi kesilmiyor.
Ara hızlanmalarda da beklentileri karşılayan
otomobil, şaşırtıcı şekilde sessiz. Motorun
sesini duymak için 5 bin devir seviyesine kadar
çıkmak gerekiyor. başarılı.

SESSİZ VE KONFORLU
Genel izolasyon da çok başarılı olunca,
elektrikli araçları aratmayan bir sessizlik
ortaya çıkmış. Buna rağmen 320i, tam bir
BMW. Limitleri oldukça yüksek olan otomobil,
sınıfının en iyi yol tutan modeli olmayı
sürdürüyor. Sessiz sürüşü, konfor seviyesi,
performans
ve sürüş
keyfiyle yeni
3 Serisi, bize
göre premium
orta sınıfın
en iddialı
oyuncusu.
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Sharz.net’ten, Elektrikli araç kullanıcılarının evde şarj etme keyfi
Sharz 2021 yılı başından bugüne 700 konutta Elektrikli araç şarj ünitesi kurulumunu başarı ile tamamlamıştır.

E

lektrikli araçlar hızlı (DC) ve
yavaş (AC) olmak üzere iki tür
şarj etme imkanına sahiptirler.
Bir elektrikli araç ya gideceği
yerde park halinde iken şarj
eder veya gideceği yere ulaşmak için arada yol
üzerinde şarj etme ihtiyacı duyar.
Yol üzerinde bulunan şarj istasyonlarında
geçirilmek istenen süre az olması beklendiği
için, yol üzeri şarj istasyonları hızlı DC üniteler
olmalı ve en aşağı 50-100 KWSaat lik üniteler
kullanılmalıdır. İçten yanmalı arabalardaki
yakıt deposu litre kapasitesi ile belirlendiği
gibi, Bir elektrikli aracın batarya kapasitesi
40kwsaat ile 100 kilowatt saat arasında
değişmektedir. DC ünite 100 kilowatt saatlik
ise 100 kilowatt saat bataya kapasitesi olan bir
aracı bir saatte tam şarj eder.

Konutlarda ve halka açık otoparklarda
geçirilecek süreler uzun olacağı için yavaş AC
şarj üniteleri kullanılabilir. Her akşam evde
park eden bir araç ortalama park alanında
9-10 saat süre beklemektedir. Evlerdeki şarj
üniteleri 7.4- 11.0 KWH lik üniteler olması
tercih edilmektedir. Buna göre 10 saat park
yerinde kalan bir araç 11.0 KiloWattSaatlik
bir ünite ile 110 KW lık bir enerji
yükleyerek aracının bataryalarını rahatlıkla
doldurabilir. 11.00 kilowattsaat lik bir çekim
gücü evin elektrik şebekesi üzerinde yük
oluşturmayacaktır. Zira evlerde normal günlük
tüketim ortalama 7-10 kwsaat arasındadır.
Düşük hızlı şarj sistemlerinde hem evin elektrik
şebekesi zorlanmamakta hemde araç park
halinde rahatlıkla şarj olmaktadır.
Sürücüler
evlerinde ve
işyerlerinde şarj
etmenin tadını
alıp keyfini
sürdükleri için,
ana yollarda ki şarj
istasyonlarından
çok nadir şarj
etme ihtiyacı
duymaktadırlar.

Sharz, otomotiv üreticileri ile yapmış
olduğu anlaşmalar ile elektrikli otomobil satışı
ile araçla verilen şarj ünitelerinin evlere ve
iş yerlerine montaj ve servisini vermektedir.
Sabit üniteler, hareketli üniteler, aynı zamanda
sabitlenebilir ve hareketli kombi olarak
kullanılan yavaş (AC) şarj ünitesi her elektrikli
aracın evinde ve iş yerinde eksiksiz olmalıdır.
Bagajda taşınabilir üniteler sürücülerin kısa
dönemli gittikleri seyahatler veya yazlıklarında
oldukça pratik çözüm sağlamakta ve çok tercih
edilmektedir.

Elektrikliye premium geçiş
BMW’nin elektrikli otomobil ailesinin ilk ve en küçük modeli olan i3, s versiyonuyla
performansı sıfır emisyonlu sürüşle birleştirmek isteyenlere hitap ediyor. Otomobil 325
kilometreye varan menzil sunuyor.

B

MW, elektrikli modellerine ‘i’
ön ismini veriyor. Markanın i
serisinin ilk oyuncusu olan i3,
makyajlanan jenerasyonuyla
yollara çıkmaya başladı.
Türkiye’de i3s versiyonuyla satılan otomobil,
sportif sürüşü sıfır emisyonla birlikte sunmayı
başarıyor.

184 BEYGİR GÜCÜNDE
Makyajla birlikte daha şık bir görünüme
kavuşan i3, aynı zamanda i3s isimli bir
versiyona da kavuştu. Bu ayki konuklarımızdan
olan ‘güçlü’ i3, artan menzili ve performansıyla
dikkat çekiyor. Markanın geleneksel tasarım
izlerini yansıtan elektrikli BMW, böbrek
tasarımlı ön ızgarası, çekik farları ve agresif
tampon tasarımıyla ailenin bir üyesi olduğunu
gizlemiyor. Standart modelden daha sert
bakışları sahip olan i3s, hatchback otomobiller
arasındaki en ilginç tasarımlardan biri.
Arka bölüm ise çok daha radikal bir tasarım
barındırıyor. LED bir ekran gibi görünen arka
far grubu, 40 milimetre büyüyen tampon ve
tavan spoyleri arka bölümün dikkat çekici
ayrıntıları arasında. Aracın radikal tasarımı
profilde de sürüyor. Coupe görünümlü tasarım,
ön kapıların açılmasıyla son buluyor. Geriye
doğru açılan arka kapıları gizleyen marka,
aracın iniş binişlerin rahatlamasını sağlamış.
20 inçlik dev jantlar da oldukça şık. Aracın iç
mekanında kalite hakim. Geniş multimedya
ekranı, iki kollu direksiyon simidi ve geniş

saklama alanları aracın ergonomik yapısıyla
uyumlu. Ön bölümde oldukça ferah olan
yaşam alanı arkadakiler için de yeterince iyi
seviyede. D, N ve R seçenekleri olan şanzıman
direksiyon simidinin arkasında yer alan bir kol
ile seçilebiliyor. Ayrıca otomobili çalıştırmak
için de bu kol üzerindeki tuş kullanılıyor. Amacı
düşük tüketim ve çevrecilik olan otomobilde,
sürüş modları da bu durumu desteklemek üzere
belirlenmiş. Fakat i3s’te Sport moduna da yer
verilmiş. Yüksek performansı etkin kılmak
için süspansiyon sistemi de 10 milimetre
alçaltılmış. Araçta kullanılan elektrikli ünite,
184 beygir güç ve 270 nm tork üretiyor. 1365
kilogramlık otomobil, bu motorla 0-100 km/s
ivmelenmesini 6.9 saniyede tamamlıyor. Aracın
maksimum süratiyse saatte 160 kilometre.
Model fabrika verilerine göre 260 ile 325
kilometre arasında menzil vadediyor. Çok da
dikkat edilmeden bile 250 kilometrelik menzile
ulaşmak mümkün.

ŞARJ İÇİN 45 DAKİKA YETERLİ
Modeli evdeki prizden de şarj
edebiliyorsunuz. Bu şekilde bataryanın yüzde
80’i yaklaşık 7.5 saatte dolmuş oluyor. Aynı
işlem, hızlı ile yaklaşık 45 dakika sürüyor.
Arkadan itişli olarak tasarlanan otomobil,
sportif sürüşlere de uyum sağlıyor. Sportif
süspansiyon sistemi sayesinde daha dengeli
hale getirilen otomobilin frenleri de oldukça
iddialı.
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Kompakt HB sınıfını en radikali
Citroen, yeni nesil C4 ile kompakt HB sınıfında farkı bir otomobil arayanlara hitap ediyor.
Farklı tasarımı, konforlu sürüşü ve ekonomik dizel motoruyla C4, pazarın en iddialı modelleri
arasında yer alıyor.

C

itroen, yeni nesil C4 ile
kompakt sınıfta taşları yerinden
oynattı. Kompakt bir HB’nin
kullanışlılığını yeni moda
crossover’ların yüksekliği
ile birleştiren Fransız marka, yeni C4 ile
konuğumuz oldu.
GÜÇLÜ DİZEL MOTOR
Marka, yeni C4 ile bilinen HB çizgilerinin
ötesine geçerek, crossover’ları aratmayan bir
araç ortaya çıkardı. Kaslı hatları, ilgi çekici
far tasarımı ve basık tasarımın getirdiği
uzunluk hissi, C4’ü sınıfının en dikkat çekici
otomobillerinden biri haline getirmiş. Bu hafta
dizel-otomatik versiyonuyla konuğumuz olan
yeni C4, zengin donanımı ve konforuyla öne
çıkıyor. Uzun motor kaputuyla dikkat çeken
araç, köşelere yerleştirilmiş beşgen farları,
üzerine yerleştirilen krom panjur ve logosuyla
farklı bir görünüm vadediyor. Aracın arka
tasarımıysa tam anlamıyla radikal. İki parçalı
far grubu, bagaj kapağına entegre spoyler ve
sportif tampon, Fransız mühendislerin bu işe
kafa yorduğunu net şekilde ortaya koyuyor.
Şık jantlar ve geniş cam yüzeyler de farklı
tasarımı tamamlıyor. Aracın iç tasarımı da

farklı olmayı başarıyor. Büyük multimedya
ekranı, dijital göstergeler ve silindir şeklinde
tasarlanmış şanzıman kumandası, dikkat çekici
ayrıntılar arasında. Aracın koltukları ise ayrı
bir dünya. Son derece yumuşak koltukların,
rahatlık konusunda çok az rakibi var. Aracın
ön bölümündeki ferahlık, arkada oturanlar
için de sunuluyor. Büyük camlar da iç mekanın
aydınlık olmasını sağlıyor. 380 litrelik bagaj
hacmi de oldukça kullanışlı. Yeni C4, bize 1.5
litrelik dizel motor seçeneğiyle konuk oldu.
130 beygir güç ve 300 nm tork üreten dizel
ünite, gücünü 8 ileri otomatik şanzımanla
ön aksa iletiyor. 1314 kilogramlık otomobile
yeterli performansı sağlayan motor, aracı 0’dan
100 km/s sürate 10.6 saniyede ulaştırıyor.
Şanzımanın hızlı ve sarsıntısız değişimleri
sayesinde ara hızlanmalarda torku oldukça
verimli kullanan araç, saatte 206 kilometre hıza
kadar nefesini tutabiliyor.
KONFORUYLA ŞAŞIRTIYOR
Aracın konforlu sürüşüne katkı sağlayan
şanzıman, aynı zamanda tüketimin de düşük
kalmasına yardımcı oluyor.

Fabrika verilerine göre aracın ortalama
tüketimi 3.8 litre. Bizim kullanımımızda elde
ettiğimiz 5.2 litrelik ortalama da oldukça
başarılı. Yumuşak süspansiyon sistemine
rağmen yol tutuş yeteneği oldukça yüksek
tutulan otomobil, konforuyla büyülüyor.
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Alfa Romeo araziye çıktı
SUV pazarına yakın zamanda ‘merhaba’ diyen Alfa Romeo, makyajladığı Stelvio ile dikkatleri
üzerine çekti. Sportif sürüşü, güçlü motoru ve zengin donanım listesiyle sunulan araç, sınıfının en
güzel tasarımlarından birine sahip.

O

tomotivin tasarım ustaları
olan İtalyanlar, etkileyici
otomobiller üretmekten
vazgeçmediği gibi sportif sürüş
ve performans konusunda
da geri adım atmıyorlar. Bu akımın 107
yıllık temsilcilerinden biri de kuşkusuz Alfa
Romeo. Bir yarışçı olarak doğan, sportif sürüşü
ilkesi olarak benimseyen bu marka, yeni
modellerinde de takipçilerini mutlu etmeyi
başarıyor.
BAGAJ HACMİ 525 LİTRE
Markanın asırlık yolculuğunda ilk kez giriş
yaptığı SUV pazarı da, bu ilkeleri uygulamamak
için bahane değil. Markanın bu alandaki ilk
modeli olan Stelvio, etkileyici tasarımıyla
olduğu kadar sporcu kişiliğiyle de öne çıkıyor.
QV versiyonuyla Nürburgring’de en hızlı SUV
olmayı başaran araç, bu ayki konuklarımız
arasında yerini aldı. Dikkat çekici çizgileriyle
olduğu kadar kırmızı rengiyle de çevresini
etkilemeyi başaran Stelvio, bir heykeltraşın
elinden çıkmış gibi görünüyor. Markaya özgü
V biçimindeki dev ızgara, profile kadar taşan
farlar ve büyük hava girişlerine ev sahipliği
yapan tampon çok çekici. Profilden iri bir
hatchback gibi görünen otomobil, 20 inçlik
alaşım jantların üzerinde yükseliyor. Arka
bölümde ise iri difüzörün uçlarına yerleştirilen
dev egzoz çıkışlarıyla dikkat çekiyor.

Yükseğe yerleştirilen farlar ve çıkıntılın
bagaj, tavan spoyleriyle birlikte sportif
görünümü destekliyor. Aracın iç mekanı da dış
tasarıma ayak uyduruyor. Çok şık direksiyon,
üzerindeki motor çalıştırma butonu, yuvarlak
kumanda birimleri ve 8.8 inçlik multimedya
ekranı şık bir ambians ortaya koyuyor. İç
mekanda sunulan yaşam alanı oldukça ferah.
Elektrikli bagaj kapağı açıldığında ortaya çıkan
525 litrelik hacim de oldukça yeterli seviyede.
Vites kolunun arkasında, markanın DNA sürüş
modu seçicisi yer alıyor. Dinamik, normal ve all
weather modları bulunan sistem, seçili moda
göre motorun tork eğrisini, Pre-Fill sistemiyle
frenleri, şanzıman mantığını, hızlanma
tepkisini, stabilite kontrol sistemini (ESC) ve
çekiş kontrolünü (ASR) etkiliyor. Araçta görev
yapan 2.0 litrelik benzinli ünite, turbo besleme
ile destekleniyor. 280 beygir güç ve 400 nm
tork üreten motor, normal koşullarda torkun
yüzde 100’ünü arka aksa göndererek arkadan
itişli bir araç gibi davranıyor. Q4 sistemi, arka
tekerleklerde kayma tespit ederse, torkun yüzde
50’sine kadar olan kısmını gerçek zamanlı bir
şekilde ön aksa transfer ediyor.

Bu sayede aracın ağırlığı sadece 1660
kilogram. Bu sayede otomobil, 0’dan 100 km/s
sürate 5.7 saniyede ulaşıyor ve gerçek bir sporcu
olduğunu kanıtlıyor. Saatte 230 kilometrelik
son sürat de oldukça yeterli seviyede. Araçta
görev yapan 8 ileri otomatik şanzıman, sportif
kullanımı destekliyor. açıklanıyor.
YOL TUTUŞUYLA DA İDDİALI
Ara hızlanmalarda da çevik olan otomobil
sınıfının en iyi yol tutan temsilcilerinden
biri. Yerden yüksek tasarımı rağmen yatma
eğilimi göstermeyen karoser adeta bir
mühendislik harikası. Bunda iki aks arasındaki
yüzde 50/50’lik ağırlık dağılımının etkisi
de yadsınamaz. Sürüşün ilk 5 dakikasında
arkasını bırakmaya hevesli gibi görünen
otomobil, alışma sürecinin ardından ne kadar
dengeli ve virajları rayda gibi döndüğünü
gözler önüne seriyor. Fabrika verilerine göre
otomobilin ortalama tüketimi 7 litre. Bu güç
ve ağırlıktaki bir SUV için oldukça iyi olan
bu değere ulaşmak için çok sakin bir sürüş
tarzı benimsemek şart. Buna rağmen çok da
dikkatli olmayan yolculuklarımızda 9.5 litrelik
ortalamayı tutturduk.

