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Maserati’den Yeni Spider
“MC20 Cielo”
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süper spor otomobili
MC20’nin üstü açılabilen
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yu dünya yollarıyla
buluşturmaya hazırlanıyor.
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OTOMOBİLDEN GAZETESİ
BU AY NELER YAŞANDI!

O

tomobilden Dergisi olarak
yine yoğun bir ay sonrası
karşınızdayız. Otomotiv
sektörünün nabzını
yakından tutmaya devam
ediyoruz. Peki yeni ay içerisinde neler
oldu?
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Ülkemizde 300 adet şarj İstasyonu ile
en geniş yayılıma sahip olan şarj istasyon
şirketlerinden bir olan Sharz.net, hız kesmeden
yatırımlarına devam ediyor.

MASERATI’DEN YENİ SPIDER
Maserati, yeni nesil süper spor otomobili
MC20’nin üstü açılabilen versiyonu “MC20
Cielo” yu dünya yollarıyla buluşturmaya
hazırlanıyor.
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Ford’un ikonik modeli Focus, yepyeni
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daha da güçlendirmek üzere Türkiye’ye geliyor.
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DÜNYA PRÖMİYERİ İSTANBUL’DA
YAPILDI
Citroën, kompakt sınıfta geleneksel
hatchback ve SUV modellerine alternatif zarif,
çekici yeni modeli C4 X ve ë-C4 X’in dünya
prömiyerlerini İstanbul’da gerçekleştirdi.

ARTIK TÜM EGEA’LAR
“CONNECTLİ”
Türkiye Otomotiv Pazarı’nın lideri ve
bağlantılı araç teknolojilerinin öncü markası
Fiat, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya
devam ediyor ve yine bir ilki gerçekleştiriyor.
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Otomobilden Gazetesi’nin 306’nci sayısını
keyifle okumanız dileğiyle.
ARTIK GERİ DÖNÜŞÜMDEN
ÜRETİLECEK
Continental’in ilk kez geri dönüştürülmüş
PET şişelerden elde ettiği polyester iplik ile
seri üretimine başladığı lastikler artık tüm
Avrupa’da satışa sunuluyor.

307’ci sayımızı merakla bekleyiniz...
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Sharz.net “10 Numaralı” Şarj Lisansını Aldı!
Ülkemizde 300 adet şarj İstasyonu ile en geniş yayılıma sahip olan şarj istasyon şirketlerinden
bir olan Sharz.net, hız kesmeden yatırımlarına devam ediyor.

Ü

lkemizde şarj ağı lisansı almak
için girişimde bulunan otomobil
markası ve Enerji şirketine
yazılım ve donanım alt yapısı
sağlayan, 300 şarj noktasıyla da
Türkiye’nin en yaygın şarj ağlarından birisine
sahip olan Sharz.net, şarj işletmecisi lisansını
alan ilk on şarj operatörü şirketinden biri oldu.
2019 yılından bu yana faaliyet gösteren ve
300 şarj istasyonunu bünyesinde bulunduran
Sharz.net, aynı zamanda 6 adet lisans alma
başvurusunda bulunan şirkete de alt yapı
desteği sağlıyor.

“ÖNCÜ OLACAĞIZ”
Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Sharz.net
Genel Koordinatörü Ece Şengönül “Ülkemizin
elektrikli araçlar dünyasında öncü olacak
ülkeler arasında yer alabilmesi için 3 yıldır gece
gündüz çalışarak üzerimize düşen görevleri
yapmaya gayret ediyoruz. Kamu, özel sektör
ve sürücülere elimizden gelen her türlü desteği
veriyoruz. EPDK’dan 10 numaralı lisansımızı
elden teslim aldık. Geçtiğimiz günlerde de
Şarj Mevzuatı maddesine uygun olarak hizmet
tarifemizi kWs olarak revize eden ilk şarj
işletmecisi unvanını kazandık. Bugüne kadar
ülkemize 20 Milyon TL’lik yatırım yaparak
sektöre önemli bir katma değer sağladığımıza
inanıyoruz. Lisans alan ve alacak yeni şirketler
ile şarj istasyonlarımızı ortak kullanıma açarak
müşterilerimizin veya lisanslı diğer şirketler
müşterilerinin daha geniş alanlarda şarj
edebilme olanağına kavuşmasını istiyoruz. 1 yıl
içinde istasyon ağımızı 50 adet yeni istasyonla
350’ye ulaştırarak elektrikli araç kullanımının
yaygınlaşmasına öncülük etme misyonumuzu
sürdürmeyi hedefliyoruz. Daha çok çalışacağız
ve herkese destek olmaya devam edeceğiz. Tüm
iş ortaklarımıza teşekkür ederiz.” açıklamasını
yaptı.
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Tamamen Elektrikli İlk Volkswagen Sedan: ID. AERO
Dinamik, güçlü ve gelişmiş aerodinamik yapısıyla ID. ailesinin sedan konsept modeli, AERO,
yüzünü gösterdi.

Ü

st orta sınıf sedan pazarında yer
alacak yeni model; ilerici, şık ve
aerodinamik tasarımının yanısıra,
içeride sunduğu geniş ve ferah
alan ile öne çıkıyor. Çin pazarı
için 2023’ün ikinci yarısında pazara sunulması
planlanan modelin, 2023 yılında Emden’de
Avrupa pazarı için seri üretime başlaması
hedefleniyor.
600 KM’DEN FAZLA MENZİL
Volkswagen, ID ailesinin yeni üyesi ID.
AERO konsept modelini tanıttı. Tanıtımda
araç ile ilgili bilgiler veren Volkswagen Binek
Araç CEO’su Ralf Brandstätter, yeni modelin
duyguları harekete geçiren, son derece
aerodinamik bir tasarıma sahip olduğunu
vurguladı. 600 kilometreden fazla menzile
sahip olacak model ayrıca son derece geniş bir
yaşam alanı ve kaliteli bir iç mekanı sunuyor.
Brandstätter : “ACCELERATE stratejimiz
kapsamında, ürün gamımızla elektrikliye
geçiş sürecini bütün hızıyla sürdürüyoruz.
ID.4’ün ardından bu model, Avrupa, Çin ve
ABD bölgelerine yönelik bir sonraki global
otomobilimiz olacak.” dedi.
ÇİN’DE ELEKTRİKLİ HAMLESİ
HIZLANIYOR
Volkswagen, ACCELERATE stratejisinin
bir parçası olarak Çin’de elektrikliye geçiş
hamlesini hızlandırıyor. ID.3, ID.4 ve ID.6’dan
sonra ID. AERO’nun seri üretim versiyonu,
2023’ün ikinci yarısında tamamen elektrikli
dördüncü model olarak, Volkswagen’in Çin’deki
ürün ailesine katılacak. Bölgesel stratejiye
uygun olarak Volkswagen, Çin’de sürdürülebilir
araçların lider tedarikçisi olmayı hedefliyor.

2030 yılına kadar, Çin’de satılan en
az her iki araçtan birinin elektrikli olması
öngörülüyor.
ÖZGÜN VE ZARİF TASARIM
ID. AERO’nun tasarımı, ID. ailesinin
tasarım dilini ilk kez üst orta sınıf bir sedana
aktarıyor. Rüzgar, aerodinamik olarak
tasarlanan ön cephe ve tavan boyunca akıyor.
Türbin tasarımına sahip çift renkli sportif
22 inçlik jantlar, neredeyse aynı hizada olacak
şekilde çamurluklara entegre ediliyor. Klasik
kapı kolları yerini hava direncini daha da
azaltan aydınlatmalı dokunmatik yüzeylere
bırakıyor. Otomobilin aerodinamik siluetinin
temelini arkaya doğru eğimli tavan çizgisi
oluşturuyor. Güçlü omuz çizgisi ve tavan çizgisi
sedanın daha dinamik görünmesini sağlıyor.

AVRUPA VERSİYONU EMDEN’DE
ÜRETİLECEK
ID. AERO’nun Avrupa versiyonunun
2023’te Emden fabrikasındaki montaj
hattından çıkması bekleniyor. Emden fabrikası,
markanın model yelpazesinin elektrikliye geçişi
ve yeni araç filosunun CO2 emisyonlarının
azaltılmasına önemli katkı sağlayacak.
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Maserati’den Yeni Spider: “MC20 Cielo”
Maserati, yeni nesil süper spor otomobili MC20’nin üstü açılabilen versiyonu “MC20 Cielo”
yu dünya yollarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

M

C20 Cielo, ileri seviyede
konfor, lüks ve günlük
kullanım esnekliği ve
markanın yarış DNA’sını
yansıtırken, sportif ve
zamansız tasarım anlayışını da koruyor. Gerçek
bir süper spor otomobilin performansını
sunabilen ve “türünün tek örneği” olan
MC20 Cielo, Maserati yapımı V6 “Nettuno”
motoru sayesinde 3,0 saniyede 0-100 km/s
ve 9,2 saniyede 0-200 km/s hızlanmalarını
tamamlıyor, 320 km/s’nin üzerinde maksimum
hıza ulaşabiliyor. MC20 Cielo’nun lansman
dönemine özel versiyonu “PrimaSerie Launch
Edition” 60 adet üretilecek.
EN İYİ AĞIRLIK DENGESİ
Maserati, tıpkı MC20 gibi İtalya’da
tasarlanıp üretilen ve safkan bir İtalyan spor
otomobil olan “MC20 Cielo”’yu dünya yollarıyla
buluşturmaya hazırlanıyor. Sonsuz bir gökyüzü
hissi sunan “MC20 Cielo”, zarif tasarımını
markanın sportif ruhuyla birleştiriyor. MC20
Cielo, 630 HP gücündeki Maserati yapımı
V6 “Nettuno” motoru ile sınıfının en iyi güç
/ağırlık dengesi, 325 km/s’nin üzerindeki
maksimum hızı ve rafine aerodinamik yapısıyla
dikkatleri topluyor. MC20 Cielo, 3,0 saniyede

0-100 km/s ve 9,2 saniyede 0-200 km/s
hızlanmalarını tamamlarken, 320 km/s’nin
üzerinde maksimum hıza ulaşabiliyor.
MC20’den 65 kg daha ağır olan MC20 Cielo,
sınıfının en iyi ağırlık-güç oranının yanı sıra,
karbon fiber şasisi ile mükemmel bir yol tutuş
kombinasyonu sağlıyor.
ZAMANSIZ TASARIM
İsmi; “Maserati” ve “gökyüzü” anlamına
gelen “Cielo” kelimeleri ile birlikte MC20’nin
2020 yılında lanse edilmesinden ötürü 20
sayısından oluşan MC20 Cielo, ileri seviyede
konfor, lüks ve günlük kullanım esnekliği
sunarken, markanın yarış DNA’sını da taşıyor.
MC20 Cielo, bir coupé’nin tüm ayrıcalıklarını
sunarken, açık havada sürüş keyfine adanmış
bir model olduğu gerçeğini de vurguluyor. V6
Nettuno motorla donatılan Cielo, yenilikçi
ve 12 saniyelik sürede açılabilen ve bagaj
kapasitesini etkilemeyen Polimer Dağıtılmış
Sıvı Kristal (PDLC) kullanılarak hayata
geçirilen cam tavanıyla şık olduğu kadar
sportiflik ve lüksün mükemmel bir karışımını
da kullanıcısıyla buluşturuyor. MC20 Cielo,
gürültü ve titreşimleri en aza indirerek günlük
kullanılabilirliği sağlamak adına da mükemmel
bir akustik konfor sunuyor.

EĞLENCELİ TEKNOLOJİLER
MC20 Cielo; kişiselleştirilebilir kullanım
seçeneklerine imkan tanıyan yeni nesil
MIA (Maserati Akıllı Asistan) bilgi-eğlence
sistemiyle donatılıyor. Android tabanlı bu
sistem, her biri 10,25 inç büyüklüğündeki
dijital gösterge panelinde ve orta konsoldaki
dokunmatik ekrandan kullanılıyor. Maserati
Connect Programı ise MC20 Cielo’ya zengin
bağlanabilirlik çözümleri sunuyor. Otomobil ve
sürücü arasında bağlantı kuran bu programla
sürücüye her an bilgi aktarımı gerçekleşiyor.
Örneğin servis zamanı geldiğinde Maserati
Connect, sürücüyü uyararak müşteri
deneyimini iyileştiriyor veya acil durumlarda
yardım sağlayarak güvenliği artırıyor.
Otomobilde, benzersiz akustik performans
isteyenler için isteğe bağlı olarak tercih
edilebilecek bir ses sistemi ve opsiyon olarak 12
hoparlörlü Sonus Faber yüksek performanslı
ses sistemi de yer alıyor.
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Opel Mokka, 1 Yaşında!
Opel’in sınıfında normalleri değiştiren B-SUV modeli Mokka, başarılı 1 yılı geride bıraktı.

Ü

stün Alman mühendisliğini en
çağdaş tasarımlarla buluşturan
Opel, güncel tasarım dilini
tamamen hayata geçirdiği ilk
modeli Mokka’yı geçtiğimiz yıl
Türkiye pazarına sunmuştu. Opel markası için
birçok ilki temsil etmesiyle ayrı bir yere sahip
olan Mokka, Opel Vizör’e ve tamamen dijital
Pure Panel kokpite sahip ilk modellerden biri
olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sürücüler
için zengin kişiselleştirme seçeneklerine olanak
tanıyan Mokka’da; 6 farklı renk seçeneği,
çift renk tavan ve Türkiye’de bir ilk olarak
siyah renkli kaput opsiyonunu kullanıcılar ile
buluşturuyor. Elegance donanımda opsiyonel
olarak çift renk tavan (siyah, beyaz ve kırmızı)
seçilebilirken; Ultimate donanımdaki ‘Bold
Pack’ yani siyah kaput opsiyonu Mokka’ya
bambaşka bir hava katmaya devam ediyor.

“OPEL MOKKA HEDEFLERİNE HIZ
KESMEDEN İLERLİYOR”
Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin
Mokka’nın ülkemizde satışa sunulmasının 1’inci
yılı için yaptığı açıklamada, “Mokka, şehirli
kitlenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek
boyutlara sahip, günlük hayatın parçası
olabilecek kompaktlıkta ve konfor unsurlarını
üzerinde barındıran bir otomobil olarak Türk
tüketicisinin beğenisini kazandı. Bu durumu
satış rakamlarında
da açık şekilde
görebiliyoruz. Mokka
B-SUV segmentinde,
ülkemizde en
çok tercih edilen
kombinasyonlardan
biri olan benzinli
otomatik versiyonlar

arasında her 10 kişiden birinin seçimi olmayı
başardı. Ülkemizde 1 sene içinde 5 bin adet
Mokka’yı otomobil tutkunlarıyla buluşturduk.
Opel Mokka hedeflerine hız kesmeden ilerliyor
ve 2022 satış performansından da son derece
memnunuz. 2022 yılının ilk 6 ayında Opel
Mokka’daki satış hedefimizi gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek dönemde
ise Türkiye’de satışa sunacağımız tamamen
elektrikli Mokka-e ile hem kullanıcılara çok
daha fazla seçenek sunacağız hem de bu
sayede satış rakamlarımızı çok daha yukarılara
çıkaracağımızı düşünüyorum. Yıl sonunda Opel
Türkiye olarak Mokka’nın kendi segmentinde
ilk 3 arasındaki yerini koruyarak lider
konumuna gelmesini hedefliyoruz” dedi.

DS Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Selim Eskinazi Oldu!
Dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Stellantis’in Türkiye yapılanmasında önemli
değişimler yaşandı.

O

tomotiv ve mobilite
dünyasının en büyük grupları
arasında yer alan, geleceğin
teknolojilerini adapte etme
konusunda kusursuz bir
rol üstlenen Stellantis, Türkiye ve global
yapılanmasını kuvvetlendirmeye devam
ediyor. Dare Forward 2030 (2030’a Cesaretle)
stratejik plan hedefleriyle büyümesini
sürdüren grupta, 2 yılı aşkın süredir başarıyla
görev yapan DS Türkiye Genel Müdürü,
Stellantis Türkiye Filo Satış ve Spoticar
operasyonlarından sorumlu olan Berk Mumcu
Stellantis global çatısı altındaki Jeep’in
Detroit’teki merkez ofisinde yeni görevine
atanırken, boşalan koltuğa ise otomotiv
sektörünün tecrübeli isimlerinden Selim
Eskinazi getirildi.

MUAZZAM BİR DÖNÜŞÜM
Stellantis Türkiye Ülke Başkanı Olivier
Cornuaille yaptığı açıklamada ikiliye başarı
dileklerini sunarak, “DS’in kuruluşundan bu
yana marka muazzam bir dönüşüme sahne
oldu. Göreve gelişinden bu yana yükselişin
baş rol oyuncularından olan Berk Mumcu’nun
göz dolduran projeler ve başarılı sistemi ile
Fransız lüksünün simgesi DS, Türkiye’de de
ilk akla gelen premium otomobil markalarının
arasına adını yazdırdı. Bütün bunlara ek olarak
ikinci el platformumuz Spoticar’ı da sıfırdan
yükselten bir yapının başında büyük başarılara
imza attı. Şimdi ise bayrak değişimi zamanı.
Berk Mumcu Stellantis çatısı altında global
yeni yapılanmalara imza atmak için yepyeni
bir göreve geçerken ona başarı dileklerimi
sunuyorum. Bayrağı
devralan Selim
Eskinazi’ye de Stellantis
ailesine hoş geldin
demek istiyorum. Selim
Eskinazi’nin uzun yıllar
sektör ve premium
marka tecrübesi ile
Stellantis Türkiye’nin iş
yapışında yepyeni bakış
açıları getireceğine ve

sorumluluğundaki DS
markası, Spoticar ve
B2B operasyonlarının
yanı sıra, grubun diğer
mobilite markalarının
da Türkiye pazarında
başarısını sağlayacağına
güvenim tam.
Stellantis Türkiye çatısı
altında yeniliklere
yolculuğumuzda beraber
büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.
SELIM ESKINAZI KIMDIR?
Selim Eskinazi, Stellantis çatısı altında
göreve başlamadan önce 15 seneyi aşkın
süre Doğuş Otomotiv bünyesinde çeşitli
görevlerde yer aldı. Sabancı Üniversitesi’nde
Üretim Sistemleri Mühendisliği bölümünden
mezun olduktan sonra 2006 yılında Doğuş
Otomotiv bünyesinde Porsche Pazarlama
Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan
Eskinazi, uzun yıllar hizmet verdiği grup
içerisinde birçok farklı rolde görev yaptı. Son
olarak Porsche markasının Satış ve Pazarlama
Müdürü olarak görev yapan Selim Eskinazi,
Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Stellantis
Türkiye çatısı altındaki yeni görevine başladı.
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Citroën, Yepyeni C4 X’i Tüm Dünyaya İstanbul’dan Tanıttı!
Citroën, kompakt sınıfta geleneksel hatchback ve SUV modellerine alternatif zarif, çekici
yeni modeli C4 X ve ë-C4 X’in dünya prömiyerlerini İstanbul’da gerçekleştirdi.

C

itroën, kompakt otomobil
pazarında hatchback ve SUV
modellere alternatif arayan
tüketiciler için zarif bir tasarım
yaklaşımı sunan yeni tamamen
elektrikli ë-C4 X ve yeni C4 X modellerini
İstanbul’da gerçekleştirdiği dünya prömiyeriyle
tanıttı. Yeni C4 X, tasarımıyla geleneksel
kompakt otomobil gövde tasarımlarına meydan
okuyor. Yeni tasarım yaklaşımı bir coupe
otomobilin zarif siluetini, bir SUV’un modern
duruşu ve 4 kapılı bir otomobilin ferahlığıyla
birleştiren tasarım ile sunuyor. Yeni C4 X,
uluslararası pazarlarda ve belirli Avrupa
ülkelerinde çevreci ve verimli içten yanmalı
motorlarla sunulacak. Müşteriler, PureTech
turbo beslemeli, direkt enjeksiyonlu benzinli
ve BlueHDi dizel motorlar arasından seçim
yapabilecekler. Yeni ë-C4 X ve C4 X modelleri,
küresel pazarlar için sadece Avrupa’da,
İspanya’nın Madrid kentindeki Stellantis
Villaverde üretim tesisinde üretilecek ve satışlar
2022 sonbaharından itibaren kademeli olarak
başlayacak.
ÖZGÜN VE FARKLI TASARIM
Yeni ë-C4 X ve C4 X, hatchback ve SUV
gövde tiplerine şık bir alternatif arayan
müşteriler için yeni ve benzersiz bir çözüm
sunuyor. Araçların tasarımıyla ilgili açıklamada
bulunan Citroën Tasarım Müdürü Pierre
Leclercq, “ë-C4 X ve C4 X, görsel olarak
rakiplerinin arasından hemen sıyrılıyor. Önde
karakteristik Citroën tasarım felsefesi açıkça
görülüyor. Ancak otomobilin çevresindeki siluet
çok farklı. Çok daha dinamik ve heyecan verici.
Arka koltuk yolcularına ekstra konfor ve büyük
bir bagaja gereksinim duyan müşterilerin
ihtiyaçlarını karşılamak için uzun bir gövde
sunuyoruz. Ancak hantal olsun da istemedik.

Dolayısıyla, akıcı bir şekilde bagaj kapağına
ve ardından arka tampona uzanan eğimli arka
tavan çizgisi için keskin çizgileri olabildiğince
kaydırdık. Yüksek sürüş pozisyonu otomobilin
etrafındaki kaplamalarla birleşerek sportif ve
akıcı gibi görünen bir siluet oluşturuyor” dedi.
MENZİLİ NE KADAR?
4.600 mm uzunluğu ve 2.670 mm’lik aks
mesafesiyle yeni ë-C4 X ve C4 X, Stellantis’in
CMP platformunu kullanıyor. Eğimli tavan
çizgisiyle birlikte optimize edilen aerodinamik
yapı sayesinde sadece 0,29 Cd’lik sürtünme
katsayısı ile tamamen elektrikli yeni ë-C4 X,
yüksek verimlilik seviyesi ve 360 km’ye kadar
WLTP menzili sunuyor.
DİKKAT ÇEKİCİ TASARIM
Profilden bakıldığında, ön camdan arka
bagaj kapağına kadar uzanan akıcı tavan
çizgisi dikkat çekiyor ve segmentteki yüksek
araçlarda rastlanan hantal yapı yerine son
derece dinamik bir Coupe silueti oluşturuyor.
Arka çıkıntı, 510 litrelik büyük bagajı gizlemek
için gereken uzunluğu ustalıkla gizliyor. Arka
tampona doğru kıvrılan bagaj kapağının arka
paneli, üstteki entegre spoyler, ince kıvrımlar ve
merkezi Citroën yazısı modern ve dinamik bir
görünüm sergiliyor.

VERİMLİ MOTOR SEÇENEKLERİ
Yeni C4 X ayrıca, belirli pazarlarda EAT8
otomatik şanzımanla birlikte yüksek verimlilik
seviyesine sahip Citroën BlueHDi 130 EAT8
Otomatik Start & Stop turbo dizel motorla da
sunulacak. Citroën, elektrikli araç satışlarının
zaten yoğun olduğu birçok Avrupa pazarında
sadece tamamen elektrikli ë-C4 X modelini
sunma konusunda cesur bir adım atıyor.100
kW güç-aktarma sistemi ve 360 km’ye kadar
WLTP menzili ile yeni ë-C4 X, ana akım
kompakt sınıfta, özgün tasarım, konfor ve binek
otomobil genişliği kombinasyonunu sunan tek
tamamen elektrikli otomobil olacak. Tüm bu
özellikler 510 litrelik bagaj hacmiyle birlikte
onu günlük kullanım için ideal bir yol arkadaşı
yapıyor.
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Peugeot’nun Göz Alıcı Yeni Modeli 408 Tanıtıldı!

Hyundai IONIQ 5 Çarpışma Testinden de Zaferle Ayrıldı

Dünyanın en köklü otomobil markalarından biri olan PEUGEOT’nun göz alıcı tasarımıyla
dikkat çeken yeni modeli 408 tanıtıldı.

Hyundai’nin tamamen elektrikli modeli IONIQ 5, tasarım ödüllerinden sonra bu kez de
güvenlik testlerinde aynı başarıyı gösterdi.

Y

üz yılı aşkın tarihiyle otomotiv
ansiklopedisine unutulmaz
modeller kazandıran PEUGEOT,
yeni 408 modeliyle de dinamik
silueti ve kusursuz tasarımıyla
kalıpları kırıyor. Yeni 408’in tasarımında ilk
göze çarpan markanın özgün kedi duruşu
marka aidiyetine gönderme yapıyor. Keskin
tasarım çizgileriyle birlikte ön tasarım, yeni
aslan başlı PEUGEOT logosuna gururla
ev sahipliği yapıyor. Arka tamponun ters
kesimi göz alıcı profile güçlü bir görünüm
kazandırıyor. Yeni PEUGEOT 408, 20 inçlik
jantlar ve 720 mm çapında tekerleklerle yere
sağlam basıyor, güven veriyor. Önde, aslan dişi
tasarımı ışık imzası, arkada üç pençeli LED
stop lambaları gibi detaylar 408’i PEUGEOT
ailesine mükemmel bir şekilde entegre ediyor.
PEUGEOT I-COCKPIT
Yeni PEUGEOT 408, hem sürücü
hem de yolculara, sürüş keyfi ve kullanım
kolaylığı ile dikkat çeken, aynı zamanda
kompakt direksiyon simidi ile sürüş keyfini de
destekleyen yeni nesil PEUGEOT i-Cockpit® ile
donatılıyor. Kokpitte, sürüş deneyimini daha
sezgisel ve tatmin edici bir seviyeye taşımak
için en güncel teknolojilerle kalite ve bağlantıya
vurgu yapılıyor. PEUGEOT, son yıllarda SUV
2008, SUV 3008 ve SUV 5008 modelleriyle
yakaladığı başarıyı, yeni 308 ile sürdürerek
her modeliyle sınıfının referans noktası olmayı
başardı. PEUGEOT, yeni 408 ile son derece
rekabetçi C segmentindeki ürün çeşitliliğini
artırırken, markanın bu sınıftaki başarısını
devam ettiriyor. Yeni PEUGEOT 408,
modern dünyadaki insanların bir otomobilden
bekledikleri tüm ihtiyaçları karşılıyor.

GÜVENLİK ÖN PLANDA
Yeni PEUGEOT 408’de sunulan 6 kamera
ve 9 radar ile desteklenen sürüş destek
sistemleri, daha huzurlu ve güvenli sürüşler
sağlıyor. Bu sistemler arasında; Dur&Kalk
fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleme sistemi,
öndeki hayvanları, yayaları veya bisikletlileri
uzun farda görünmeden önce algılayan ve
sürücüyü uyaran ‘Night Vision’ Gece Görüş
Sistemi, Uzun Menzilli Kör Nokta Uyarı
Sistemi (75 metre) ve geri manevra anında olası
bir tehlikeye karşı uyaran Geri Manevra Trafik
Uyarı Sistemi bulunuyor.
HANGİ MOTORLAR İLE GELİYOR?
PEUGEOT 408’i harekete geçirme
görevini 180 ve 225 HP olmak üzere iki adet
şarj edilebilir Hibrit (PHEV) ve 1.2 litrelik
PureTech 130 HP benzinli motor üstleniyor. Üç
motor seçeneği de 8 ileri vitesli EAT8 otomatik
şanzımanla eşleştiriliyor. Gelecek dönemde de
tamamen elektrikli bir versiyon motor gamına
eklenecek. Yeni PEUGEOT 408 tasarımcıları
için verimlilik en önemli konulardan biri oldu.
Aerodinamik, hafif yapı ve düşük emisyonlu
motorlardan oluşan paket, hem hibrit hem de
130 HP benzinli versiyon için oldukça düşük
tüketim anlamına geliyor.

I

IHS ekibi, altı farklı kategoride
yaptığı testlerle en başarılı ve
en güvenilir araçları belirliyor.
Araçlar, sürücü ve yolcu tarafından
yapılan ön çapraz, orta ve yan
çarpışmaların yanı sıra tavan mukavemeti
ve koltuk başlıklarını içeren testlerle de
oldukça zorlayıcı işlemlere tabi tutuluyor.

BOYUTLARI NASIL?
408, C segmentinde alışık olunmadık, göz
alıcı bir dış tasarıma sahip. EMP2 platformu
kullanılarak üretilen 408, 4.690 mm uzunluğa,
1.859 mm (aynalar katlı) genişliğe ve 2.787 mm
dingil mesafesiyle sınıfının limitlerini zorluyor.
Söz konusu dingil mesafesi geniş arka koltuk
yaşama alanını beraberinde getiriyor. Ön iz
genişliği 1.599 mm ve arka iz genişliği 1.604
mm olan yeni PEUGEOT 408, 20 inçlik jantları
ve 720 mm çapında tekerlekleriyle yolda güçlü
ve kendinden emin bir duruş sergiliyor. Yeni
PEUGEOT 408, 1.480 mm’lik yüksekliği ile
zarif ve sportif bir profil ortaya koyuyor.

Aynı zamanda, satışa sunulan tüm araçlar bu
üst düzey skor derecesine erişmek için araç
içindekiler kadar yaya değerlendirmelerinde
de başarılı olmak zorunda. Gelişmiş önden
çarpışma önleme teknolojisini zorunlu bir
donanım olarak kabul eden IIHS ekibi ayrıca,
LED veya benzeri far sistemlerine de dikkat
ediyor.

İLKLERİN OTOMOBİLİ
Bu önemle zafere zorlanmadan ulaşan
IONIQ 5, otomatik sürüş asistanı 2’yi sunan ilk
Hyundai modeli olurken aynı zamanda Makine
Öğrenimli Akıllı Sürüş Kontrolü, Ön Çarpışma
Önleme Asistanı, Kör Nokta Çarpışma Asistanı,
Akıllı Hız Sınırı, Sürücü Dikkat Uyarısı, Uzun
Far Yardımı ve daha fazlasıyla hem araç
içindeki yolcuları hem de yayaları en iyi şekilde
korumaya çalışıyor. TPS+ sayısını toplam 14
modele çıkaran Hyundai, müşteri memnuniyeti
için güvenliğe ve teknolojilerine yatırım
yapmaya hız kesmeden devam edecek.
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Türkiye’nin İlk ve Tek Bağlantılı Araç Teknolojisi ile Artık
Tüm Egea’lar “Connectli”
Türkiye Otomotiv Pazarı’nın lideri ve bağlantılı araç teknolojilerinin öncü markası Fiat,
kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor ve yine bir ilki gerçekleştiriyor.

D

ünyada geçerli olan
bağlanabilirik teknolojisi
modelini Türkiye pazarına
sunan ilk marka olan Fiat,
otomobil ile sürücüyü birbirine
bağlayan teknolojisi Connect’i, tüm Egea’larda
standart hale getirerek teknolojiyi geniş
kitlelerce ulaşılabilir kılıyor. Bağlanabilirlik
teknolojisinin de herkes için erişilebilir olması
gerektiği düşüncesiyle çalışan Fiat markası
böylelikle Connect’i lüks değil ulaşılabilir hale
getirmiş oluyor.
GENİŞ KULLANICI AĞI
Otomotiv sektörünün ana trendinden
biri olan bağlanabilirlik teknolojisine 2017
yılından beri yatırım yapan Fiat, bir ilki daha
gerçekleştiriyor ve Egea’nın segmentindeki ilk
ve tek bağlanabilirlik teknolojisi olan Connect’i
tüm model ailesinde standart olarak sunuyor.
Dünyada otomotiv teknolojileri alanında
yaşanan gelişmeleri ve küresel dijitalleşmeye
yönelik adımları izleyerek müşteri ihtiyaçlarını
odağa alan Tofaş’ta geliştirilen Connect,
Apple Store ve Google Play Store’dan indirilen
uygulama ile kullanılabiliyor. Müşterilerinin
mobilite deneyimlerinde kolaylık, güven
ve akıllı bir sahiplik yaratan Fiat Connect,
lansmanından bu yana 35 bin kullanıcıya
erişirken, sürekli güncellenen özellikleri
ile müşteri deneyimini her geçen gün daha
ayrıcalıklı bir boyuta taşıyor. Temmuz ayından
itibaren satın alma tercihlerini Egea Ailesi’nden
yana kullananlar, “Connect”li araçlarını teslim
alırken, sadece 399 TL’lik aktivasyon bedelini
karşılıyor.

KULLANICILARIN HAYATLARINA
DOKUNUYOR
Fiat sahiplerinin her alanda hayatlarına
dokunan “Connect”; kaza anında alınan
çarpışma verisiyle ilgi merkezine anında uyarı
iletiyor ve Müşteri İlgi Merkezi kullanıcıyı
arıyor. Talebi doğrultusunda ambulans hizmeti
gönderilebildiği gibi; kullanıcıya ulaşılamaması
durumunda otomatik olarak aracın bulunduğu
konuma ambulans hizmeti sağlanıyor. Fiat,
bugüne kadar 62 vakada proaktif ambulans
yönlendirmesi gerçekleştirerek, desteğe en çok
ihtiyaç duyulan anlarda kullanıcılarını yalnız
bırakmadı.
HAYATI KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİ
Müşteri deneyimini sürekli olarak
yukarıya taşıyan Connect, kullanıcılarına Araç
Lokasyonu, Lastik Durumu, Uzaktan Kapı
Açma Kapama, Bagaj açma, Çekilme Uyarısı,

Kaza Riski Yüksek Nokta Bildirimi, Hız ve
Mesafe Limiti, Araç Arıza Araması, Araçtan
İnemeden Akaryakıt ödeme özelliği, Yakıt
ve Akü Durum Bilgisi gibi fonksiyonları da
sunuyor. Ayrıca kasko poliçelerinde “Akıllı
Fiyatlandırma” dönemini başlatan Fiat,
Connect Kasko uygulamasıyla sürüş puanı
ve kullanılan güne göre Fiat sahiplerini ilave
faydalarla buluşturuyor.
Kullanıcılarına temassız
ödeme kolaylığı sağlayan
Connect, aynı zamanda
otopark lokasyonlarına olan
uzaklık, boş kapasite bilgisi
ve fiyat tarifesi bilgilerini de
sunuyor. Bununla birlikte
olası kritik arıza söz konusu
olduğunda, Fiat Müşteri İlgi
Merkezi sürücüyü seyahatin
tamamlanmasına paralel
arayarak aracı ile ilgili yapması
gerekenleri telefonda aktarıyor
gerekli durumlarda acil yol
yardım ve çekici desteği veriyor.
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Hyundai’nin Yeni Elektriklisi IONIQ 6 Tanıtıldı
Hyundai Motor Company, IONIQ markasına özel, tamamen elektrikli “IONIQ 6” modelinin
resmi fotoğraflarını yayınladı.

H

yundai’nin geçtiğimiz
yıl tanıttığı Prophecy
EV Concept modeli baz
alınarak üretilen IONIQ 6,
karakteristik olarak tamamen
pürüzsüz ve temiz bir tasarım felsefesiyle
karşımıza çıkıyor. Hyundai tasarımcılarının
Duygusal Verimlilik olarak tanımladığı bu
dizayn felsefesi, koza benzeri bir iç tasarımla
ilişkilendiriliyor. Elektrikli mobilitenin
yeni çağı için bir siluet oluştururken ayrıca
Hyundai’nin enerji verimliliği ve çevresel
sorumluluğu da vurgulanmış oluyor.
DÜŞÜK SÜRTÜNME KAT SAYISI
IONIQ 6, enerji verimliliği ve sürdürülebilir
düşünülerek hazırlanmış, benzersiz bir tasarım
diline sahip. Satranç taşları gibi benzersiz bir
görünümle hazırlanan tasarımda Hyundai Look
dizayn stratejisi uygulanmış. Hyundai, müşteri
odaklı bir yaklaşım benimseyerek herkese
uyan geleneksel bir tasarım yerine farklı
yaşam tarzlarını da göz önünde bulundurarak
ayrıştırıcı çizimler elde etmiş. Ayrıca, estetik
görünüşe ek olarak, 0.21cd sürtünme katsayısı
ile aerodinamik olarak da EV mobilite dönemi
için yeni bir tipoloji sunuyor. IONIQ 6, alçak
burun yapısını öndeki aktif hava kanatları ve
tekerlek boşluklarıyla destekliyor. İnce olarak
karşımıza çıkan dijital aynalarla da devam
ettirilen tasarımda elde edilen bu 0,21’lik bir
ultra düşük sürtünme katsayısı, aynı zamanda
markanın kendi içinde ürettiği modeller
arasında da en düşük değer anlamına geliyor.
IONIQ 6’nın kıskanılacak bu aerodinamik
yeteneğine daha fazla katkı sağlamak adına
kanatçıklı eliptik tip bir spoyler kullanılmış.

Sürat teknelerindeki kuyruğu andıran
yapısı ile arka tamponun her iki yanındaki
diklemesine konumlandırılmış havalandırma
kanalları adeta bir bütünlük oluşturarak yere
basma kuvvetini artırıyor.
ELEKTRİKLİ PLATFORM
Hyundai Motor Grubu’nun Elektrikli Global
Modüler Platformu (E-GMP) ile hazırlanan
IONIQ 6, yolcuların daha rahat seyahat
etmeleri için optimize edilmiş diz mesafesi
ve ferahlık için çeşitli genişletmelere olanak
sağlıyor. Platform tamamen düz bir zemine de
izin vererek daha fazla oturma alanı sunmuş
oluyor. Kullanıcı odaklı iç mekan, dikkat
dağınıklığını azaltmak ve güvenli bir sürüş
sunmak için merkezi olarak yerleştirilmiş bir
kontrol ünitesi ile donatılmış. Bu modüler
ekran, 12 inçlik tam dokunmatik bilgi-eğlence
ekranıyla da birleşerek kokpiti tamamen sarmış
oluyor. Çift renkli ortam aydınlatması da
IONIQ 6’nın iç mekanının ambiyansını zirveye
çıkarıyor. Kullanıcıların kendilerini rahat
hissetmeleri için özel olarak geliştirilmiş 64
renk temasına da yer veren Hyundai, direksiyon
simidindeki 4 noktalı etkileşimli piksel ışıklarla
da sürücü ve araç arasında kolay iletişim
sağlamaya yardımcı oluyor.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ
MALZEMELER
IONIQ 6’nın etik benzersizlik temasına
uygun olarak üretilmesi, aslında günümüzün
çevre dostu sosyal sorumluluk projelerine
de katkı sağlıyor. Ömrünü tamamlamış
lastiklerden plastik kaplamalara kadar birden
fazla bio malzemeler kullanan mühendisler,
böylece gövde ve boya üzerinde olduğu
kadar iç mekanda da deri koltuklar, gösterge
paneli, kapılar ve kol dayama gibi yerlerde
sürdürülebilirlik için geri dönüştürülmüş
plastikler kullanılarak çevreye karşı gerekli
özeni göstermiş. IONIQ 6’nın teknik bilgileri
ve teknolojisiyle ilgili detaylar Temmuz ayında
yapılacak dünya lansmanında açıklanacak.
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Nissan Elektrikli Mobilitede Yeni Dönem Başlattı
Nissan, Qashqai’nin tamamen yeni e-POWER teknolojisi ile Ariya’nın ilk test sürüşleri
Stockholm’de gerçekleştirildi.

E

lektrikli otomobillerin
benimsenmesinde dünya
çapında bir başarıya sahip
olan İsveç’in ev sahipliği
yaptığı sürüş etkinliğinde,
davetlilerin elektrikli otomobil akınına öncülük
eden iki önemli Nissan modelini ilk elden
deneyimlemelerine imkan sağladı.
HEYECAN SÜRÜYOR
Nissan’ın bu yılın Mart ayında Avrupa’da
altı adet yeni elektrikli modelini duyurmasının
ardından, Qashqai e-POWER ve Ariya
Nissan’ın SUV liderliğini ve elektrifikasyondaki
uzmanlığını somutlaştırıyor. Kendine özgün
dinamikleriyle her iki araç, elektrikli sürüş
deneyiminin her aşamasında fark yaratıyor ve
sürücülerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Elektrikli
bir geleceğe ulaşmak yolunda elektrifikasyon
stratejisinin merkezine müşterilerini alan
Nissan, bu konudaki heyecanını her aşamada
sürdürmeye devam ediyor. Qashqai’nin
tamamen yeni e-POWER teknolojisi, dışarıdan
şarj etmeye ihtiyaç duymadan elektrikli sürüşün
eşsiz keyfini sunuyor. Elektrik motorundan
aldığı gücü, tekerleklere aktaran benzersiz güç
aktarma sistemi teknolojisi, yüzde yüz elektrikli
ve geliştirilmiş bir sürüş deneyimi sunuyor.
QASHQAI E-POWER
Daha duyarlı, verimli ve sessiz bir sürüş için
benzersiz bir elektrikli güç aktarma sistemi
oluşturan e-POWER, dışarıdan şarj etmeye
gerek kalmadan %100 elektrikli bir sürüş
deneyimi sunuyor.

Nissan’a özel ve şirketin Intelligent
Mobility stratejisinin önemli bir bileşeni olan
e-POWER sistemi, günlük sürüşü hem keyifli
hem de verimli hale getirerek elektrifikasyona
benzersiz bir yaklaşım getiriyor. e-POWER
sistemi, değişken sıkıştırma oranlı 1,5 litrelik
üç silindirli turbo şarjlı 156 hp benzinli motora
sahip. Aynı zamanda e-POWER, jeneratör,
invertör ve Nissan’ın elektrikli araçlarındakine
benzer boyut ve güç çıkışına sahip 140 kW güç
üreten elektrik motoru ile tamamlanan yüksek
çıkışlı bir bataryadan oluşuyor. Benzinli motor,
sürüş senaryosuna göre invertör aracılığıyla
yüksek voltaj bataryasına, elektrik motoruna
veya her ikisine de enerji üretiyor.
JAPON DNA’SI İLE ELEKTRİKLİ
SUV’UN MÜKEMMEL UYUMU
Nissan’ın Japon DNA’sını bünyesinde
barındıran Ariya, çarpıcı dış ve iç tasarımı,
Nissan’ın estetik ile işlevselliği birleştiren ve
lüks, açık bir atmosfer yaratan Japon Fütürizm
felsefesini somutlaştırarak elektrikli SUV’u
yeniden tanımlıyor. Alliance tarafından
geliştirilen tamamen yeni CMF-EV platformu
üzerine inşa edilen Ariya, güç aktarma
bileşenlerinin kompakt yapısı, tasarımcılarına
araç kabinin tüm uzunluğunu kullanmalarına
ve birinci sınıf fütürizmden ilham alan salon
benzeri bir alana sahip düz, açık bir zemin
oluşturmalarına izin verdi.

MG, Yeni MG4 Modeli ile Elektrikli Araç Gamını
Genişletmeye Devam Ediyor
Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye
distribütörlüğünü üstlendiği MG markası, yeni MG4 Electric modeli ile tamamen elektrikli
hatchback sınıfında da ilklere imza atmaya hazırlanıyor.

1
MENZİLİ NE KADAR?
Nissan’ın sürüş keyfine ve heyecan
verici mirasına sadık kalan Ariya, benzersiz
performans sunmak için optimize edildi. Ariya,
%100 elektrikli güç aktarma sistemi sayesinde
akıcı, anında tork ve güçlü hızlanmayla sessiz
ve duyarlı bir sürüş deneyimi sunuyor. Üç
farklı versiyonu bulunan Ariya, 2WD 63 kWh,
2WD 87 kWh, e-4ORCE AWD 87 kWh ve 530
km’ye kadar menzile sahip seçenekleriyle çeşitli
müşteri ihtiyaçlarını güvenle karşılayacak.
Üstün menzil ve hızlı şarj alt yapısına sahip
olan Ariya 87kWh versiyonu, CCS şarj sistemi
kullanarak 30 dakikalık hızlı şarjla 350
kilometreye kadar şarj edilebiliyor. Batarya
seti, e-4ORCE versiyonunda 50/50 ağırlık
dağılımı ve 2WD versiyonlarında ise 50/50’ye
yakın ağırlık dağılımı sağlayacak şekilde
şasinin tabanına konumlanıyor. Bu şekilde
sürüş çevikliği, güvenlik hissi ve sürüş konforu
arasında ideal denge sağlanıyor.
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924 yılında İngiltere’de kurulan
otomobil markası MG (Morris
Garages), özel olarak geliştirilen MSP
(Modüler Ölçeklenebilir Platform)
platformu üzerinden yükselen MG4
Electric ile C-segmentine adım atıyor. 4.287
mm uzunluğa, 1.836 mm genişliğe ve 1.504
mm yüksekliğe sahip beş kapılı MG4, sadece
tamamen elektrikli olarak dizayn edildi.
MG4 Electric, şık ve sportif gövde oranlarını
korurken beş kişilik bir aile için yeterli alana
sahip konforlu ve ferah bir kabin sunuyor.
Ayrıca 50:50 ile dengeli ağırlık dağılımı, daha
iyi yol tutuşu, arkadan itiş sistemi ve hızlı
direksiyon tepkileri ile performanslı sürüşe
imkan sağlıyor.

YENİ PLATFORM
MG4 Electric şu an Avrupa’da çeşitli
koşullar altında 120.000 kilometrelik
dayanıklılık testinden geçiyor. MG4 Electric,
elektrikli MG modellere özel geliştirilen
MSP (Modüler Ölçeklenebilir Platform)
teknolojisi ile Avrupa’da yollara çıkan ilk
MG modeli olmasıyla da ön plana çıkıyor.
Akıllı, modüler dizayn sistemi, mimari,
esneklik, alan kullanımı, güvenlik, üstün
sürüş özellikleri, ağırlık tasarrufu ve gelişmiş
teknolojiler açısından birçok avantaj sunuyor.
2.650 ile 3.100 mm arasında değişen
dingil mesafelerine ölçeklenebilir tasarımı,
hatchback ve sedanlardan SUV ve VAN’lara
kadar farklı gövde tiplerinin aynı platformda
tasarlanmasına olanak tanıyor. Modüler
Ölçeklenebilir Platform bu nedenle MG’nin
dünyadaki büyüme stratejisinde önemli bir rol
oynuyor.
SİHİRLİ BATARYA
MG4 modelinde kullanılan “ONE PACK”
isimli yenilikçi batarya tasarımı, yatay batarya
düzenlemesi ile sadece 110 mm yüksekliği
mümkün kılıyor. Bu özel teknoloji sayesinde
otomotiv endüstrisinin en verimli batarya
hacmi elde ediliyor. Yenilenen soğutma sistemi
tasarımı ile “ONE PACK” sisteminin sunuduğu
en önemli üç avantaj: ultra yüksek entegrasyon,
ultra uzun ömür ve sıfır termal kaçak. Elektrikli
otomobil dünyasında çığır açacak “ONE PACK”

sisteminde teorik olarak 40 kWsa ile 150
kWsa arasında değişen batarya kapasitelerine
kolaylıkla ulaşılabiliyor ve A0 - D sınıfı
modellerin enerji gereksinimlerini karşılayarak
kullanıcılara esnek ve çeşitli seçenekler
sunuyor. Bu teknolojinin sunduğu en değerli
özellik ise, kullanıcıların önce küçük bir
batarya satın alıp, ilerleyen zamanlarda ihtiyaç
duyarlarsa daha uzun menzil için bataryayı
değiştirebilecek olmaları. “ONE PACK” batarya
tasarımı ile yeni MG4 Electric; iç mekân, ağırlık
ve güvenlik açısından önemli kazanımlara
olanak tanıyor. Bu özellikler sayesinde, MG4
Electric aynı dış boyutlarda daha fazla iç
hacim sunuyor. Mühendislerin, araç ağırlığını
önemli ölçüde azaltmayı başarması sayesinde
de, verimlilik ve yol tutuş özellikleri açısından
önemli kazanımlar sağlanıyor.
GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLER İÇİN
HAZIR
MSP (Modüler Ölçeklenebilir Platform)
ve “ONE PACK” batarya sistemleri sayesinde
elektrikli otomobil teknolojisinin gelişimi

büyük ivme kazanacak. Çok daha hızlı şarj
sürelerini mümkün kılacak bu teknoloji
ayrıca gelecekte elektrikli motorların BaaS
(Hizmet Olarak Batarya) batarya değiştirme
sistemlerini desteklemesini sağlayacak. Entegre
hizmet odaklı yapısı (SOA-Service Oriented
Architecture) ile otomobiller ömürleri boyunca
kablosuz (OTA-On the Air) güncellenebilecek.
Platform, bunun dışında gelişmiş otonom sürüş
çözümleri için gerekli olan Piksel Nokta Bulutu
Kapsamlı Ortam Eşleme (PP CEM) için de özel
donatıldı.
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Craiova Fabrikasının Ford Otosan’a Devri Gerçekleşti
Ford Otosan Avrupa’nın en büyük elektrikli ticari araç üreticisi olma yolunda. Türkiye’nin en
büyük otomotiv şirketi Ford Otosan, bir ilke imza atarak değer yaratmaya devam ediyor.

A

vrupa’nın en büyük ticari
araç üreticisi Ford Otosan
ile Ford Avrupa arasında,
Romanya’daki Craiova
fabrikasının devrine ilişkin
anlaşma tamamlandı. Ford Otosan’ın yurt
dışı operasyonlara açılmasını sağlayan
bu anlaşma ile Ford’un Craiova’daki araç
üretim ve motor üretim tesislerinin sahipliği
Ford Otosan’a geçti. Craiova’nın üretim
ağına katılması ile Türkiye’nin ihracat
şampiyonu Ford Otosan’ın, elektrifikasyon
ve ticari araçlardaki deneyim ve uzmanlığı
Romanya’daki tesise aktarılırken; Avrupa’nın
ticari araç üretim lideri Ford Otosan da
uluslararası bir otomotiv şirketi haline geliyor.

Ford Otosan’ın Craiova fabrikasını devralması
için 14 Mart 2022’de başlayan yasal sürecin
tamamlanmasıyla Craiova, otomotiv
sektöründeki başarı hikayesine Ford Otosan
ile devam edecek. Ford’un, Avrupa’daki
elektrifikasyon planında önemli bir yere sahip
olan Craiova’nın üretim gücü, Ford Otosan’ın
ticari araç tasarımı, mühendisliği ve üretimi
konusundaki geniş deneyimi ile birleşecek.
Bu anlaşma ile Romanya’daki tesis, Ford’un
Avrupa’ya yönelik elektrifikasyon ve ticari
araç büyüme planlarında daha da güçlü bir rol
oynayacak.
ELEKTRİĞİN GÜCÜ
Ford Otosan’ın bu yıl üretim bandından
çıkan Ford Avrupa’nın ilk elektrikli ticari
aracı E-Transit ile perçinlenen elektrifikasyon
konusundaki deneyimi ve birikimi, Craiova’da
üretilecek elektrikli araçlarda da kendini
gösterecek. Craiova’nın Ford Otosan
üretim ağına dahil olmasıyla, tasarımını ve
mühendisliğini Ford Otosan’ın üstlendiği yeni
nesil Courier’nin içten yanmalı van ve kombi
versiyonları gelecek yıl itibarıyla, bunların
tam elektrikli versiyonları ise, 2024 itibarıyla
Craiova’da üretilecek ve piyasaya sunulacak.
Ayrıca halihazırda Craiova’da üretilen Ford
Puma’nın ve 2024 senesinde devreye alınacak
yeni tam elektrikli versiyonunun üretim
sorumluluğu da Ford Otosan’a geçecek. Bu
iki aracın ürün portföyüne eklenmesiyle
Ford Otosan, 2 ülkedeki 4 tesisinde Transit,
Transit Custom, Courier ve Puma modellerinin
elektrikli versiyonlarını üretecek. Ford
Otosan, Craiova’da 2023 yılında başlayacak
Yeni Nesil Courier üretimi için önümüzdeki
üç yıl içerisinde mühendislik harcamalarını
da içeren 490 milyon Avro yatırım yapacak.
Craiova fabrikasında araç üretim kapasitesi
yıllık toplam 272 bin adete yükselecek, üretim
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ABB E-Mobility, İtalya’daki En Büyük DC
Hızlı Şarj Cihazı Üretim Tesisini Açtı
16 bin m2’lik Mükemmeliyet Merkezi, 30 milyon Dolar tutarında bir yatırımı temsil ediyor.
Yeni tesis, Ar-Ge’ye ayrılmış 3.200 m2’lik özel bir geliştirme ve prototipleme alanına sahip.

A

BB E-mobilite’nin kısa süre önce
pazara sunduğu inovasyonları
arasında, üç dakikadan daha
kısa sürede 100 km’lik menzil
sağlayabilen Terra 360 şarj
cihazıda yer alıyor. ABB E-mobilite, bugüne
kadarki en büyük DC hızlı şarj cihazı üretim
tesisi olan Valdarno, Toskana’daki E-mobilite
Mükemmeliyet Merkezi’nin açılışıyla EV şarj
çözümlerinde dünya lideri olma konumunu
güçlendirdi. ABB DC şarj çözümleri, bütün
ulaşım sektörlerinin elektrifikasyonuna destek
olacak ve ABB E-mobilite’nin elektrikli araçlara
yönelik akıllı, güvenilir şarj çözümleriyle sıfır
emisyonlu bir gelecek inşa etme taahhüdüne
örnek gösterilecek bu tesiste üretilecek.
planına bağlı olarak yeni nesil Courier üretimi
yıllık 100 bin ve Puma üretimi yıllık 189
bin adede kadar çıkabilecek. Geçtiğimiz yıl
açıkladığı yatırımın tamamlanması ile Kocaeli
fabrikalarının kapasitesini 650 bin araca
çıkaracağını duyuran Ford Otosan, Craiova
fabrikasının kapasitesinin de eklenmesi ile yılda
900 binin üzerinde araç üretebilecek.

BÜYÜK YATIRIM
85’ten fazla pazarda 680 bin’den fazla
Elektrikli Araç cihazı satan ABB’nin yeni
Valdarno tesisine yaptığı 30 milyon dolarlık
yatırım üretim kapasitesini iki katından fazla
artırdığı anlamına geliyor. Yeni tesiste, yılda
10 bin’den fazla DC şarj cihazının üretimi
gerçekleşecek. ABB E-mobilite CEO’su Frank
Mühlon, konuyla ilgili şunları söyledi: “Yeni
Valdarno tesisimizin açılışı, ABB E-mobilite’nin
sıfır emisyonlu bir gelecek inşa etme
taahhüdünü gözler önüne seriyor. Valdarno’ya
yapılan yatırım, yükselen üretim kapasitesinin
yanı sıra, inovatif Ar-Ge faaliyetlerimizin
genişletilmesine yardımcı oluyor; bu sayede
elektrikli araç şarj çözümlerinde dünya
lideri olarak itibarımızı pekiştirmeye devam
edebilmemizi sağlıyor ve hem bugünün hem de
yarının araçları için geleceğe hazır e-mobilite
çözümleri sunuyor.

” Yeni son teknoloji üretim tesisi, yedi
üretim hattı sayesinde her 20 dakikada bir DC
hızlı şarj ünitesi üreterek sektör için yeni bir
ölçüt ortaya koyuyor.15 adet test tesisi günde
400’den fazla şarj seansını simüle edebilirken,
entegre otomasyon çözümleri, üretim
bölümünü inovatif otomatik depoya bağlamak
suretiyle AGV’ler ve taşıma araçları ile
desteklenen optimize edilmiş stok kontrolüne,
tam izlenebilirliğe ve verimli operasyonlara
olanak veriyor.
AR-GE’YE BÜYÜK YATIRIM
Yeni tesis, bunların yanında ABB
E-mobilite’nin devamlı inovasyon arayışına
da destek olacak. 2021 gelirlerinin yüzde
14’ü Ar-Ge’ye yatırılırken, Valdarno tesisi,
geliştirme ve prototiplendirmeye ayrılan 3.200
m2’lik bir alana ev sahipliği yapacak. Burada
tesisin 500’den fazla çalışanının yaklaşık
70’i, Ar-Ge faaliyetlerinin üretimle tamamen
entegre hale getirilmesi amacıyla inovatif
çözümlerin, yeni yazılımların ve ürün yaşam

döngüsü yönetimi araçlarının uygulamaya
geçirilmesi ile özel olarak ilgilenecek. ABB
E-mobilite, dünya genelinde 350’den fazla
Ar-Ge uzmanı istihdam ediyor ve yine 350’yi
aşkın onaylanmış patentten oluşan bir portföye
sahip.Valdarno tesisi aynı zamanda çevre
dostu binaların tasarımı, inşası ve işletilmesi
bakımından dünya çapında tanınan bağımsız
bir standart olan altın seviye LEED sertifikasını
da almayı hedefliyor. Yağmur suları sulamada
kullanılmak üzere toplanıyor, üretim atıklarının
yüzde 100’ü geri dönüştürülüyor ve enerji
ihtiyacının tamamı sertifikalı yenilenebilir
kaynaklardan karşılanıyor; buna 720 MWh
elektrik sağlayan ve yılda 338 ton CO2’i
önleyen bir fotovoltaik sistem de dahil. Termik
düzenleme, aydınlatma ve klima santralleri
de dahil olmak üzere tesis genelinde 9 bin’den
fazla cihazı takip edip verimli bir şekilde
yöneten bir platform olan ABB Ability Enerji
ve Varlık Yönetimi sayesinde tesisin elektrik
dağıtımı da optimize edildi ve böylelikle
potansiyel olarak geleneksel çözümlere kıyasla
yüzde 60 enerji tasarrufu sağlanmış oldu.
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Geri Dönüştürülmüş PET Şişelerden Üretilen
Continental Lastikleri Artık Tüm Avrupa’da
Continental’in ilk kez geri dönüştürülmüş PET şişelerden elde ettiği polyester iplik ile seri
üretimine başladığı lastikler artık tüm Avrupa’da satışa sunuluyor.

T

eknoloji şirketi ve premium
lastik üreticisi Continental,
sürdürülebilirliğe verdiği önemin
bir göstergesi olan ContiRe.Tex
teknolojili lastikleri Avrupa’nın
her yerinde satışa sunuyor. Bu teknolojiyle, geri
dönüştürülmüş PET şişelerden herhangi bir ara
kimyasal aşama olmadan elde edilen ve başka
hiçbir şekilde geri dönüştürülmeyen polyester
iplikler, Continental’in lastiklerinin üretiminde
kullanıyor. Continental, geri dönüştürülmüş
PET şişelerden elde edilen polyester ile üretilen
PremiumContact 6, EcoContact 6 ve dört
mevsim lastiği AllSeasonContact olmak üzere
üç lastik modelindeki beş ebatı tüketicilerle
buluşturuyor. ContiRe.Tex teknolojili lastikler
çok yakında Türkiye’de de yollarda olacak.

4 adet standart binek lastik için yaklaşık 40
PET şişeden elde edilen geri dönüştürülmüş
malzeme kullanılıyor. ContiRe.Tex
teknolojisine sahip lastiklerin yan kısmında
“Geri Dönüştürülmüş Malzeme İçerir” ibaresini
içeren özel bir logo yer alıyor.

“Rusya Krizi Fırsata Çevrilebilir”
Motor Aşin, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrasında ortaya çıkan süreçte, Rus
şirketlerin Türkiye’ye yöneldiğine ve ihracatta yeni fırsatların ortaya çıktığına dikkat çekti.

T

ürkiye otomotiv ve ticari araç pazarında, yedek parça ve
satış sonrası sektöründe 50 yıldan fazla bir süredir faaliyet
gösteren Motor Aşin, Rusya pazarında ortaya çıkan yeni
fırsatlara ilişkin açıklamalar yaptı. Ülkedeki otomobil
satışları yaşanan gerilim ve ambargolar nedeniyle yüzde yüze yakın
düşüş gösterirken, birçok ham maddeyi elinde bulunduran Rusya’da,
otomobil üretiminde ve satış sonrası hizmetlerde kullanılacak yedek
parça stoku hızla tükeniyor. Diğer yandan sektör paydaşları, RusyaUkrayna savaşı neticesinde Türkiye’den ithalat talebinin artmasına
bağlı olarak tedarik sanayinde yeni bir ihracat rekoru kırılabileceğini
öngörüyor. Özellikle satış sonrası alanında Türkiye’den parça alımında
yoğun bir talep bekleniyor.

Alfa Romeo “Tonale”, Premium Pazara İddialı Giriş Yapıyor
Alfa Romeo’nun merakla beklenen kompakt SUV’u ‘Tonale’ Türkiye’de ön satışa sunuldu.

A

lfa Romeo Marka Direktörü
Özgür Süslü, markanın Türkiye
pazarındaki varlığının Tonale ile
güçleneceğini belirtirken; “24
Haziran’dan itibaren, online.
alfaromeo.com.tr üzerinden lansmana özel 1.5
litrelik, 160 HP’lik Hibrit motorlu “Edizione
Speciale” özel seri versiyonunun ön siparişlerini
almaya başlayıp, Temmuz ayının ikinci
yarısından itibaren müşterilerimize teslim
edeceğiz. Eylül ayında ise 1.6 litrelik 130HP’lik
dizel otomatik vites versiyonunu Türkiye
yollarıyla buluşturacağız” dedi.
HANGİ MOTORLAR İLE GELİYOR
Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü
“Tonale’yi 24 Haziran’dan itibaren, Alfa Romeo
online satış kanalı üzerinden lansmana özel
1.5 litre 160 beygirlik hibrit motor seçeneğiyle
ön satışa sunacağız. Eylül ayından itibaren ise
1.6 litrelik dizel otomatik vites motor seçenekli
versiyonu pazara sunacağız. Önümüzdeki
yıl 275 beygir gücündeki Q4 -dört çeker şarj
edilebilir hibrit- seçeneğinin aileye katılması

40 PET ŞİŞEDEN 1 LASTİK
Continental özel olarak geliştirilen ContiRe.
Tex teknolojisini 2021 Eylül ayında görücüye
çıkardı. Diğer standart yöntemlere göre, PET
şişelerin yüksek performanslı polyester ipliklere
dönüştürülmesi ile üretim çok daha verimli
bir hale geliyor. Bu teknolojide kullanılan
şişeler, geri dönüşüm döngüsünün olmadığı
bölgelerden toplanıyor.

“İHRACATIMIZ 3 KAT ARTAR”
Yaklaşık 25 Milyar Dolarlık Rusya otomotiv endüstrisinin küresel
arenada ham maddeye olan hâkimiyetine karşın nitelikli üretimde
modern otomotiv trendlerini yakalayamadığının altını çizen Motor Aşin
Ceo’su Saim Aşçı, “Hem Rusya hem de Ukrayna ile toplamda 1 Milyar
Dolar seviyesinde bir otomotiv ihracatımız var. Geçtiğimiz aylarda
İstanbul’da gerçekleştirilen Automechanica Fuarı’nda da gördük ki
adeta bir Rus akını yaşandı, sadece Nisan ayında ülkemizde 136 yeni
Rus şirketi kuruluş yaptı. Şu an ham maddeyi ellerinde bulundurma
refleksiyle otomotiv
endüstrisini
ayağa kaldırmaya
çalışan Rusya,
nitelikli ve katma
değer sağlayacak
ürün üretme
kabiliyetinin
ülkemizde daha
yüksek seviyede
olduğunun
bilincinde. Eğer bu
krizi sektör olarak
fırsata çevirirsek,
Rusya’ya olan
ihracatımız 3 kat
artar.” açıklamasını
yaptı.
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ile Tonale ürün gamı tamamlanmış olacak”
dedi. Tonale’nin lansmana özel versiyonu,
1.399.000 TL’lik fiyat ile 24 Haziran’dan
itibaren markanın Online Satış Kanalı “online.
alfaromeo.com.tr” üzerinden ön siparişe
açılacak.
SEZGİSEL HMI ARAYÜZ
Alfa Romeo Tonale, segmentinde bir ilk
olan toplam 22,5 inçlik 2 büyük ekrandan
oluşan sofistike, smooth ve sezgisel bir kullanım
sunan İnsan Makine Arayüzü’nden (HMI)
oluşan yeni bir bilgi-eğlence sistemi sunuyor.
Kişiselleştirilebilen Android işletim sistemi
ve 4G bağlantılı kablosuz havadan (OTA)
güncellemelerle yeni bilgi-eğlence sistemi
her zaman güncel içerik, işlev ve hizmetler
sunuyor. Gösterge panelinin ortasında,
geleneksel “teleskopik” tasarımıyla, otomobilin
tüm verilerine ve otonom sürüş teknolojileri
ayarlarına erişim sağlayan tamamen dijital
12,3 inç TFT ekran bulunuyor. Gösterge ayrıca,
Gelişmiş (Evolved), Rahatlatıcı (Relaxed) ve
markanın ikonik renklerine sahip Gelenekçi
(Heritage) olmak üzere üç seçenek halinde
yeniden yapılandırılabiliyor.

Ön konsolun ortasına yenilikçi 10,2 inçlik
dokunmatik ekran güncel akıllı telefonlarla
benzer kullanım arayüz ile kullanım kolaylığı
sunuyor. Her kullanıcının kendine ait otomobil
ayarlarının ve uygulamaların olduğu bir
anasayfa oluşturabildiği, “Sürükle ve bırak”
mantığı ile kullanılan arayüz kişiselleştirme,
sezgisel bir kullanım sunma ve gelişmiş grafik
bileşenler ile widget’lar ile çalışmak üzere
geliştirilmiş olmasıyla dikkat çekiyor. Yatay
kaydırma ile Alfa D.N.A., radyo, medya, telefon,
uydu navigasyon, klima, bağlantılı hizmetler ve
ADAS olmak üzere menülere ulaşılabiliyor.
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Türkiye’nin Sessiz ve Çevreci Elektrikli Etkinliği 3. Kez İstanbul’da!
Türkiye’de ilk kez 2019 yılında düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası’nın üçüncüsü,
10-11 Eylül 2021 tarihleri arasında, İstanbul’da gerçekleştirilecek.

G

eleceğin teknolojileri
günümüzde artık her
zamankinden daha yaygın bir
hale geldi. Çevreci, sessiz ve
çekici elektrikli otomobiller de
bunların en başında geliyor. Otomotiv sektörü
mobiliteye evrilirken, Türkiye’de de elektrikli
araçların deneyimlenmesi ve tüketicinin daha
yakından inceleyerek bilinçlendirilmesi için
önemli adımlar atılıyor. Türkiye’de ilk kez 2019
yılında düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Sürüş
Haftası’nın üçüncüsü 10-11 Eylül tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleştirilecek. Garanti
BBVA’nın finans sponsoru olduğu bu özel
etkinlik birçok farklı markanın destekleriyle,
Electric Hybrid Cars Dergisi ile Türkiye
Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD)
tarafından düzenleniyor. Etkinlikte, ülkemizde
pazara sunulan modellerden henüz Türkiye’de
satışa sunulmayan modellere kadar birbirinden
özel elektrikli ve hibrit araç modeller yer alacak.
Aynı zamanda, üniversitelerin ve girişimcilerin
katılımıyla yerli projeler de misafirlerin
beğenisine sunulacak. Etkinlik kapsamında,
otomobil ve teknoloji meraklıları bir hafta
sonu boyunca elektrikli araçları pist üzerinde
deneyimleme şansı bulacak. Bununla birlikte,
drone yarışları, otonom araç parkuru ve solar
destekli şarj üniteleri gibi birçok farklı etkinliğe
katılım sağlayabilecek. Elektrikli ve Hibrit
Sürüş Haftası kapsamındaki tüm aktiviteler
halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
Katılımcılar kayıtlarını etkinlik alanında veya
elektriklisurushaftasi.com web sitesi üzerinden
yapabilecek.

“DAHA İYİ HİZMET İÇİN ÇALIŞILIYOR
Her sene dünya çapında elektrikli araçlar
günü olarak kutlanan 9 Eylül tarihinin önemine
vurgu yapan TEHAD Başkanı Berkan Bayram,
“Sektör, elektrikli mobiliteye doğru evriliyor.
Biz de bu yönde olan farkındalığı artırmak
için her yıl elektrikli araçlar gününü özel
bir etkinlikle kutluyoruz. Bu yıl üçüncü kez
düzenleyeceğimiz Elektrikli ve Hibrit Sürüş
Haftası’nın ilk iki etkinliğinde 5 binin üzerinde
katılımcı ile bu farkındalığı yarattık. Geçtiğimiz
yıl ziyaretçiler pistte bulunan 23 elektrikli
ve hibrit otomobil modeliyle toplamda 4 bin
200 tur attı. Bu sene ise bu rakamı çok daha
yukarılara çekmeyi ve heyecanı yükseltmeyi
hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
YENİ TEKNOLOJİLER
Elektrikli araçların çevreye sağladığı büyük
katkıların yanı sıra elektrikli araç çözümlerinde
geliştirilen yeni teknolojiler ve modeller
hakkında önemli etkinlikler düzenlenirken
otomobil severlerin de bunları deneyimlemesi
sağlanıyor. TEHAD öncülüğünde Elektrikli ve
Hibrit Sürüş Haftası etkinliğinin sloganı ise,
“Duymak yetmez, denemek gerek”! Tüketiciler,

Honda’nın İkonik Modeli Civic 50 Yaşında

Honda’nın 1972 yılından bu yana dünya genelinde 27.5 milyondan fazla satış adedine ulaşan
Civic modeli, 11’inci nesli ile 50’nci yaşını kutluyor.

H

onda’nın 1972 yılından beri
11 nesildir geliştirdiği Civic
modeli, 50’nci yılını kutluyor.
Dünya otomobili olmak
üzere yollara çıkan model,
bugüne kadar dünya genelinde 170 ülkede 27.5
milyondan fazla satış adedine ulaştı. Honda’nın
ikonik modeli olan Civic’in ilk neslindeki temel
ilkeler, tüm jenerasyonlar boyunca korundu.

elektrikli araçları deneyimlerken etkinliğe
katılan sektör profesyonellerinden elektrikli
araçlar, otonom sürüş, hibrit motorlar, şarj
istasyonları, batarya teknolojileri gibi birçok
farklı konu hakkında bilgiler de alabiliyor.
Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası, çevreye
saygılı ve sıfır emisyonlu araçların ülke çapında
yaygınlaşması bakımından da önemli bir rol
üstleniyor.
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STANDARTLARI BELİRLEDİ
Global pazarda günlük kullanımda
olağanüstü pratiklik sunan küresel bir otomobil
olarak geliştirilen ilk nesil Civic, Avrupa’da
satılan ilk Honda otomobillerinden biri
olmasıyla öne çıkıyor. İlk olarak Japonya’daki
Suzuka fabrikasında üretilen model, devrim
niteliğindeki Bileşik Türbülans Kontrollü
Yanma (CVCC) motoruyla donatıldı. İlk nesil
Civic bu motoruyla 1970 Temiz Hava Yasası’na
uyan ve küresel otomotiv endüstrisinin
gelecekteki emisyon hedefleri için standardı
belirleyen ilk araç oldu.
OLGUNLAŞMA ÇAĞI
İkinci nesil Civic, orijinal Civic’in başarısını
temel alan gelişmiş CVCC-II motoru ile
donatılarak 1979 yılında satışa sunuldu.
Başta daha ekonomik 1.3 litrelik bir motoru
bulunan modelin seçenekleri 1.5 litre sedan,
hatchback ve station wagon ile genişledi. Köşeli
tasarım detayları ile sunulan ve beş vitesli
manuel şanzıman da eklenen ikinci nesil Civic,
tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda kısa
sürede yenilendi. Üçüncü nesil Civic, 1983
yılında daha uzun dingil mesafesi ve daha
köşeli bir tasarım ile tüketicilerin ihtiyaçlarına
hizmet eden teknoloji ve çözümleri sağlayan
‘maksimum insan, minimum makine’ ilkesi
doğrultusunda tanıtılan ilk model oldu.
PERFORMANS ZİRVESİ
Dördüncü nesil Civic, Honda’nın
VTEC (Değişken Zamanlı Elektronik
Supap Zamanlaması ve Açılma Kontrolü)
teknolojisine sahip yeni bir motor seçeneği ile
1987 yılında tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Yeni sistem, yüksek devirlerde daha
yüksek performans ve düşük devirlerde
gelişmiş yakıt ekonomisi sağlayarak motor
teknolojisinde devrim yaratarak Civic’e birçok
ödül kazandırdı. Bu gelişmenin ardından 1991
yılında aerodinamik gövdesiyle ön plana çıkan
beşinci nesil Civic ve sınıfına daha yüksek
değerler katmak üzere yeni VTEC motor ile ilk
kez kesintisiz vites değiştirme teknolojisi sunan
sürekli değişken şanzıman (CVT) bulunan
altıncı nesil Civic geliştirildi.
GUINNESS DÜNYA REKORLARI’NA
GİRDİ
Civic’in yedinci nesli 2000 yılında yollara
çıkarken; 2001 yılında da hibrit teknolojisi
sunan ilk Civic nesli olmayı başardı. Bu model
29,5 km/litre tüketim ile dünyanın yakıt
açısından en verimli 5 koltuklu seri üretim
benzinli otomobili olarak tarihe geçti. 2005
yılında ise Avrupa pazarları için yenilikçi
bir tasarım ile satışa sunulan sekizinci nesil
hatchback modeli, günümüzde çeşitli Honda
modellerinde kullanılan ‘Sihirli Koltuk’
teknolojisi ve yakıt deposunun ön koltukların
altına yerleştirildiği tasarım ile yükleme
alanında fark yaratan ilk Civic nesli olmasıyla
öne çıktı. Verimlilik konusunda yapılan
iyileştirmeleri sayesinde 1.6 DTEC motoru
sahip dokuzuncu nesil Civic, 24 AB ülkesinin
tamamında 25 gün süren sürüş toplamında
13.498 km mesafede 100 km’de ortalama 2.82
litre yakıt tüketerek ‘En Düşük Yakıt Tüketimi’
dalında Guinness Dünya Rekorları’na girmeyi
başardı.
CIVIC’TE YENİ DÖNEM
50 yıllık köklü bir geçmişe dayanan 11’inci
nesil Civic, üstün performans ve verimliliği,
geliştirilmiş konfor seviyesi, çekici dış tasarımı
ve kullanılabilirlik özelliklerini bünyesinde
harmanlıyor. Bu nesil aynı zamanda Honda
için Avrupa’da önemli bir kilometre taşını
temsil etmesiyle öne çıkıyor. Yeni Civic e:HEV
modeli üstün yakıt ekonomisi, verimlilik,
üstün performans ve sürüş dinamiklerini bir
arada sunuyor. Honda Civic’in tüketiciler
tarafından ilk neslinden beri çok beğenilen
bir model olmasından duydukları mutluluğu

dile getiren Honda Motor Europe Kıdemli
Başkan Yardımcısı Tom Gardner, Civic’in
11’inci neslinde ilk nesildeki işlevsellik, konfor
gibi temel tasarım felsefesinin devam ettiğini
belirtti. Gardner, Civic’in ana bileşeni olan
üstün performans için güç aktarma sistemleri
ve sürüşü keyifli hale getiren özelliklerinin bir
kez daha tüketicilerin beğenisine sunduklarını
ifade etti.
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Vavacars’ın CPO’su Burcu Salıngan Çilingir Oldu
İkinci el online araç alım-satım platformu VavaCars, üst düzey yönetici kadrosunu güçlendirmeye
devam ediyor. VavaCars’ın yeni İnsan Kaynakları Başkanı, Burcu Salıngan Çilingir oldu.

İ

kinci el online araç alım-satım
platformu VavaCars’ta bir üst düzey
atama daha gerçekleşti. VavaCars’ın
İnsan Kaynakları Başkanlığı (Chief
People Officer - CPO) görevine
sektörün deneyimli ismi Burcu Salıngan
Çilingir getirildi. 2002 yılında Boğaziçi
Üniversitesi Turizm Yönetimi Bölümü’nden
mezun olan Çilingir, yüksek lisans eğitimini
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan
Kaynakları Yönetimi bölümünde tamamladı.

Profesyonel iş
yaşamına 2002
yılında Amrop
Group’ta başlayan
Çilingir, şimdiye
kadar Avon Kozmetik,
IBM, Hepsiburada
gibi uluslararası
şirketlerde insan
kaynakları alanında
çeşitli pozisyonlarda
görev aldı. Çilingir,
VavaCars’a katılmadan
önce yaklaşık üç yıldır
iyzico’nun İnsan
Kaynaklarından
sorumlu Genel Müdür
Yardımıcı (CHRO)
olarak görev yapıyordu.

Nissan, Japonya’da yeni X-Trail’i
piyasaya sürüyor

Nissan bugün Japonya’da satışları 25 Temmuz’da başlayacak yepyeni X-Trail’i piyasaya sürdü.

İ

lk kez 2000 yılında piyasaya çıkan X-Trail, en çok satan SUV
olmaya devam etti ve Nissan’ın ikonik modellerinden biri oldu.
En yeni ileri teknolojilere, güçlü performansa ve yalnızca gerçek
bir SUV’un sunduğu bir ekipman seviyesinde vücut bulan Nissan
X-Trail yıllar içinde gelişmeye devam etti.
ARTIK O’DA 4X4
Dördüncü nesil X-Trail, kaliteye daha da fazla odaklanarak
birinci neslinde yer alan “sağlam dişli” konseptini koruyor. İkinci
nesil e-POWER elektrikli güç aktarma sistemi ve e-4ORCE elektrikle
çalışan dört tekerlekten çekiş kontrol teknolojisi, sınıfında çıtasını
yükseltiyor. Gelenek ve yeniliği birleştiren otantik bir SUV olan yepyeni

X-Trail, günlük kullanımdan heyecan verici açık hava maceralarına
kadar çok çeşitli senaryolarda öne çıkıyor.
“ÖNCÜLÜK EDECEK”
Nissan’ın operasyon direktörü Ashwani Gupta “Nissan Ambition
2030’da duyurulduğu gibi, Nissan, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz
aracılığıyla daha temiz, daha güvenli ve daha kapsayıcı bir dünyaya
doğru ilerlemeyi hedefliyor. Bunu akılda tutarak, Japonya pazarı için
X-Trail’in e-4ORCE ile bir seçenek olan özel bir e-POWER modeli
haline gelmesiyle büyük modellerimizi de elektriklendiriyoruz.
Yeni X-Trail, elektrifikasyonumuza öncülük etmede önemli bir rol
oynayacak.” dedi.
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Honda En Güçlü Civic Type R’ı Tanıttı
Honda, yüksek performanslı kompakt hatchback sınıfındaki hot hatch geleneğini sürdürüyor.
Honda’nın yenilenen Civic Type R modeli, 25 yıllık köklü bir hot hatch geçmişine dayanıyor.

Y

üksek performanslı hatchback
modeli olan Type R’ın 25’inci
yılını ve aynı zamanda efsanevi
Civic’in 50’nci yılını kutlayan
Honda, 2023 yılının başından
itibaren Avrupa’da satışa sunulacak olan yeni
nesil Civic Type R modelini tanıttı. Honda’nın
yarış dünyasından ilham alan uzun soluklu ve
yüksek performanslı otomobiller geleneğine
dayanan yeni Type R, bugüne kadarki en
heyecan verici sürüş deneyimini sunmak
için geliştirilerek tasarlandı. Japonya’daki
Suzuka Pisti’nde önden çekişli otomobiller tur
rekorunu kırarak şimdiden yeni standartları
belirleyen Civic Type R, Honda mühendisleri
tarafından aerodinamik performansı
iyileştirilerek tasarım dahil olmak üzere her
yönden geliştirildi. Honda mühendisleri, hafif
bileşenleri ve aktarma organları ile bugüne
kadarki en hızlı ve en güçlü Type R’ı yarattı.
GÜÇLÜ AERODİNAMİK TASARIM
“Ultimate Sports 2.0” konsepti kapsamında
geliştirilen yeni nesil Type R, kısa bir süre önce
tanıtılan Honda Civic e:HEV’in şık ve sportif
silueti üzerine inşa edildi. Daha sportif bir
görünüm ve gelişmiş sürüş performansı için
Type R, daha alçak ve daha geniş bir duruşa
sahip. Yeni Type R’ın squat formu; özel tasarım
Michelin Pilot Sport 4S lastikleri, 19 inçlik mat
siyah hafif alaşım jantları çevrelerken şişkin
çamurluk kemerlerini de dolduruyor.
SÜRÜKLEYİCİ KOKPİT DENEYİMİ
Yeni Type R’ın iç tasarımı, sürüş keyfini
artırmayı ve sürücünün odaklanmasını
kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ana hatlarıyla yeni
Civic e:HEV’deki üst düzey konfor, pratiklik
ve zarafet korunurken, Type R’a özgü kırmızı
eklemeler de kabin içi deneyimi artırıyor.
Gelişmiş sürüş deneyimini desteklemek üzere
tasarlanan kokpitte, sürücü daha alçakta
oturuyor ancak kaput üzerinde daha fazla
görüş, daha az kör nokta ve daha az yansıma ile
görüş alanı iyileştiriliyor. Süet efektli hafif spor
ön koltuklar, pist ve uzun yolculuklarda konfor
ve kullanım kolaylığını artırmak üzere vücudu
destekliyor.

SÜRÜŞ MODLARI STANDART
Sürücü, motor, direksiyon, süspansiyon ve
motor sesine müdahale eden altı performans
ayarı bulunan yeni Type R’ın Comfort, Sport
ve +R moduna ek olarak, sürüş deneyimini
kişiselleştirmek üzere yeni bir ‘Bireysel’ modu
da bulunuyor. Honda’nın LogR veri kaydedicisi
de yeni nesil Type R için güncellendi. LogR
veri kaydedici, çeşitli ölçümleri gerçek zamanlı
olarak izlemek ve kaydetmek üzere araç içi
sensörler tarafından toplanan performans
verilerini akıllı telefon uygulamasıyla
birleştiriyor. LogR’da tur sürelerini kaydetmek
için bir kronometre, aracın ulaşabileceği
maksimum lastik kuvvetini gösteren bir
3 boyutlu lastik sürtünme animasyonu,
sürücülerin pist becerilerini geliştirmelerine
yardımcı olan puanlama özelliği gibi işlevler
bulunuyor. Ayrıca bu özellik pistte güvenli,
doğru ve kademeli olarak daha hızlı tur
zamanlarını elde ederek sürücünün kendini
geliştirmesine de katkı sağlıyor.

PERFORMANS ODAKLI MÜHENDİSLİK
İYİLEŞTİRMELERİ
Yeni Civic Type R, güçlü, başarılı gaz
tepkileri ve yüksek devirli motoruyla farkını
ortaya koyuyor. Yeni nesil, 2017 yılında
tanıştığımız Type R’daki yüksek performanslı
motorun daha gelişmiş bir versiyonu ile yollara
çıkıyor. Motorun performans ve verimliliğini
iyileştirmek için birçok değişiklik yapılan Type
R’da verimliliği artırmak için de daha kompakt
bir gövdeye sahip bir turbo kullanılıyor. Ayrıca,
gücü artırmak ve turbodan geçen hava akışını
iyileştirmek için turbo pallerinin sayısı da
artırılarak şekli optimize edildi. Bunun dışında
egzoz sistemi de yenilendi. Tüm bu özellikler,
önceki nesil Type R’ın güç-ağırlık oranını, tork
ve güç üretimini daha da iyileştirirken 2023
model Civic Type R’ı da sınıfının litre başına en
güçlü otomobillerden biri yapmayı başardı.
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Petrol Ofisi Sosyal Lig, 2021-2022 Sezonunu da
Ödül Yağmuru İle Tamamladı
Oyuncu sayısı 3 milyona ulaşan fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig’de 2021-2022
sezonu tamamlandı.

S

porseverlerin futbol tutkusu ve
bilgisinin ödüllendirildiği, Petrol
Ofisi iştiraki Petrolig Games’in
fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi
Sosyal Lig’de, 2021-2022 sezonu
yine zorlu bir rekabete sahne oldu. Toplam 3
milyon oyuncuya ulaşan Petrol Ofisi Sosyal
Lig’de 38 hafta boyunca yaşanan mücadelenin
sonunda, 4.178 puan ile genel klasman
birincisi Sercan Cengiz, büyük ödül olan
B-SUV segmentinin gözde aracı son model
Kia Stonic’in sahibi oldu. Sezonu 4.172 puanla
ikinci sırada tamamlayan Muhammet Mutlu
(Mutlu Futbol) Kia Rio ve 4.160 puanla üçüncü
olan Nurvedia Pirimoğlu Kaya (Napoli_) ise

Kia Picanto kazandılar. Petrol Ofisi Sosyal
Lig ödülleri, Petrolig Games Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Mehmet Abbasoğlu ve Kia’yı
temsilen Kia Türkiye Genel Müdürü Can
Ağyel’in katılımıyla 29 Haziran Çarşamba günü
düzenlenen özel törenle sahiplerini buldu.

Özellikle futbola ilgi duyanlar için bu
heyecanı herkes yaşamalı, ortak olmalı
diyorum. Genel klasmanı hedefleyenler için
ise; güvendikleri bir çekirdek kadro ile devam
etmeleri, ancak fark yaratacak bazı isimleri de
kadrolarına dâhil etmelerini öneriyorum.”

BİRİNCİLİĞİ GETİRDİ
İzmir Ödemiş’te çalışan, Sosyal Lig’de son 2
senedir her hafta oynadığını ifade eden Sercan
Cengiz, ‘FC CENGİZ 90’ kullanıcı adıyla Petrol
Ofisi Sosyal Lig’de 2021-2022 sezonunun
şampiyonu oldu ve son model Kia Stonic’ini
teslim aldı. Cengiz, ödüle uzanan yolculuğunu
şu sözlerle özetledi: “Özellikle bu sene çok
odaklandım. Petrol
Ofisi devraldıktan sonra
Sosyal Lig, işlevsellik,
altyapı ve ödüller olarak
çok gelişti. 5’inci sırada
girdiğim son haftada
ipi göğüsledim. Son
gün Adana Demirspor
– Göztepe maçında,
kurduğum takımın
kaptanı da olan
Balotelli’nin başarısı,
maç ortasında bana ‘2.
olurum’ dedirtti. Ama 5
gol atması ile birinciliğe
ulaştım.

PETROL OFİSİ SOSYAL LİG’DEKİ
İKİNCİ YILINDA 2’NCİ OLDU
Sosyal Lig’de oynayışının henüz ikinci
yılında ‘Mutlu Futbol’ kullanıcı adıyla sezonu
ikinci sırada tamamlayarak Kia Rio kazanan
Muhammet Mutlu, İstanbul’da görev yapıyor.
“Futbol bilgime güvenirim. Sakin kalmaya ve
bilinçli olmaya özen gösterdim. Positive Card
ve Sosyal Lig içindeki fırsatları değerlendirerek
transfer bütçelerimi destekledim” diyen
Muhammet Mutlu, Petrol Ofisi Sosyal Lig’de
özellikle son haftalardaki rekabetin çok yüksek
olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Bu sezon
genel klasmanda uzun süre birinci olarak
devam ettim, sonra 7’nciliğe kadar düştüm. Son
iki hafta 7. sıradayken önce 3, sonra da 2’nciliğe
yükseldim. Son hafta rekabet çok yüksekti. Son
haftaya 1’inci giren arkadaş 5’inci oldu, 5’inci
sıradaki oyuncu 1. oldu, ben de 2. sıradaki ile
yer değiştirdim. Oyunculara tavsiyem; heyecan
yapmasınlar, sakin kalsınlar ve iyi analiz
etsinler. Hiç oynamayan futbol severler ise
mutlaka oynasınlar. Oyun gerçekten çok güzel,
hayatımın keyifli ve heyecanlı bir parçası oldu.”

Başarılı Crossover: Kia Stonic

Tasarım konusunda segmentinde bir çok modeli geride bırakan Stonic, tamamen elden
geçirilerek boyut atladı. Eski başarısını sürdürebilecek mi?

K

ia, aynı segmentteki diğer
markalar gibi tasarım üzerinden
kullanıcıları etkilemeye
çalışıyor. Her geçen yıl kendini
daha da fazla geliştiren marka,
Stonic modelinde de aynı atağı gerçekleştirdi.
Tasarım konusunda ön yüzde farlar değiştir
ve ön ızgara tamamen kaldırıldı. Yanlara
konumlandırılan sis farları otomobile farklı
bir hava katıyor. Otomobilin arazi karakteri,
çamurluk üzerinde yer alan plastik detaylar ile
nitelendirilmeye devam ediyor. Buna ek olarak
kapı altındaki plastik parçalarda unutulmamış.
Arka bölümde ufak değişimler göze çarpıyor.
Stopların iç bölmesinin karartılması buraya
farklı bir hava katmış. Ek olarak artık Kia
modellerinin hepsinde markanın yeni kimliğini
anlatan logo kullanılıyor.
KOKPİT DAHA MODERN
Dışarıda olduğu gibi kokpitte de sınırlı bir
değişim sağlanmış. Özellikle direksiyon simidi
ve üzerindeki logo dikkatlerden kaçmıyor. Orta
konsolda kullanılan ekran iyileştirilmiş. Ek
olarak yeni döşeme seçenekleri de cabası. Arka
bölümde yeteri kadar bir baş ve diz mesafesi
sunuluyor. Diz mesafesi sizi yanıltmasın
segmentine göre başarılı.

Eşya gözleri konusunda model başarılı.
Kapı içlerinde ve vites önünde başarılı bir alan
sunuyor.
HACİM KÜÇÜK İŞLEV BÜYÜK
Model ülkemize 3 farklı motor seçeneği ile
geliyor. Bunlar arasından model bize 1.4 litrelik
atmosferik benzinli makine ile geliyor. 100 Bg
güç ve 133 Nm tork değeri sunan model 6 ileri
otomatik şanzıman ile kombine edilmiş. 0-100
hızlanmasını 13.7 saniyede tamamlayan model,
maksimum 176 Km/s hız değerine ulaşabiliyor.
Modelin tüketim değeri ise 6.9 litre.
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En Sevilen Kombinasyon mu? Honda Civic LPG
Tasarım konusunda son dönemde çok başarılı işler çıkaran model, Türkiye’de en çok sevilen
LPG opsiyonunu fabrika çıkışı olarak sunuyor. Ne kadar avantajlı?

Y

eni Civic Sedan; alçak motor
kaputu, mükemmel görüş açıları,
ayrıntılara gösterilen özen, alan
açısından verimli ve insan odaklı
iç mekanı ile sportif bir tasarım
ortaya koyuyor. Yüksek verimlilik seviyesine
sahip iki motor seçeneği ve yeni şasi ile daha
rijit bir gövde tasarımı ile 11’inci nesil Civic,
konforu ve keyifli sürüş dinamiklerini sunmaya
devam ediyor.
TASARIMDA NELER VAR?
Tasarım yaklaşımı olarak önceki Civic
nesillerinden esinlenmeye devam eden ve
ilhamını kendisinden alan yeni nesil; yalın
ve modern dış tasarım, uzun ve alçak motor
kaputu, geriye kaydırılan A sütunları ile
etkileyici ve güçlü bir duruş sergiliyor. Geniş
LED farlar ve stop lambaları, ön çamurluktan
stop lambalarına kadar keskin bir omuz
çizgisiyle birbirine bağlanırken; yatay tasarımlı
stop lambaları daha oturaklı ve geniş bir duruş
sağlıyor.

KOKPİTİ FARKLI MI?
Kullanıcı dostu iç mekan, “fonksiyon akışı”
yaklaşımıyla araç içi kumanda ve kontrolleri
olabildiğince basitleştirerek sürücünün hayatını
kolaylaştırıyor. Düğme ve kumandaların
konumunun, şekli ve işlevi sürücünün dikkatini
dağıtmadan tüm fonksiyonlara hakim olmasını
sağlayacak şekilde özenle tasarlanırken; alçak
omuz çizgisi ve düzenli kabin mimarisi ferahlık
hissini güçlendiriyor. Böylelikle, geleneksel
Civic tasarım yaklaşımı iç mekanda devam
etmeyi başarıyor. Geri çekilen A sütunları, alçak
motor kaputu, yatay mimarili ön konsol ve
gizli ön cam silecekleri yanlara doğru kıvrımlı
ön camla birlikte panoramik bir görüş açısı ile
önceki Civic nesline kıyasla daha başarılı bir
yatay görüş açısı sunuyor.
FABRİKA ÇIKIŞI LPG
Civic’te çok daha heyecan verici bir sürüş
deneyimi sunmak için iyileştirmeler yapıldı.
Yeni Civic, geliştirilen motor özellikleri ve
iyileştirilen CVT şanzıman ile yüksek verimlilik
seviyesini ve gelişmiş sürüş keyfini bir arada
sunuyor. Yeni Civic Sedan; 1.5L VTEC Turbo
(benzin) 6.000 d/d’de 182 PS (134 kW) güç
ve 1.700-4.500 d/d aralığında 240 Nm tork
üretirken; 1.5L VTEC Turbo ECO (LPG) 5.5006.000 d/d’de 129 PS (95 kW) güç ve 1.7004.500 d/d aralığında 180 Nm tork değerine
sahip iki motor seçeneği ile satışa sunuluyor.

11’inci nesil Civic Sedan’ın 1.5 VTEC Turbo
motoru 151 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu
ile birleşik yakıt tüketimindeki 6,7 lt/100 km
(WLTP) değerleri sunarken; 1.5 VTEC Turbo
ECO motoru ise 148 gr/km (WLTP) CO2
emisyonu ile birleşik yakıt tüketimindeki 6,5
lt/100 km (WLTP) değerleri ile yakıt verimliliği
sağlıyor. Yeni nesil Civic Sedan, Turbo LPG
motor seçeneğine sahip olması ile dikkat
çekiyor.
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Makyaj İle Başarı Devam Eder mi? Yeni Kia Rio
Stonic modeli gibi Rio’da makyajlanarak yeniden karşımıza çıktı. Yapılan bu operasyonlar
başarının anahtarı mı?

K

ia’yı küçük sınıfta temsil eden
Rio, yeni yüzüne kavuştu.
Küçük dokunuşlarla makyaj
operasyonu geçiren model,
aynı zamanda yeni motor
seçeneklerine de sahip oldu. B segmentinde
adını oldukça duyurmak isteyen yeni Rio,
liderlik için de dikkat çekiyor. Görsel anlamda
selefinden ayırmanın oldukça zor olduğu
makyajlı Rio, sadeleştirilmiş bir ön yüze ve yeni
sis farlarına ev sahipliği yapan daha geniş ve
daha agresif bir tampona kavuşmuş. Makyajla
birlikte tüm Rio modellerinde LED far standart
hale gelmiş.

KOKPİTTE NELER VAR?
Makyaj ile birlikte iç mekanda da değişim
var. Özellikle logosu değiştirilmiş yeni
direksiyon simidi dikkatlerden kaçmıyor. Orta
konsoldaki ekran iyileştirilirken, gösterge
panelinde de ufak değişimler göze çarpıyor.
EŞYA GÖZLERİ YETERLİ Mİ?
Segment olarak başarılı bir seviyede olan
model, aynı başarıyı eşya gözü konusunda
da gösteriyor. Vites önünde geniş bir alan
sunarken, kapı iç cepleri de aynı oranda yeterli
kalıyor. Bunlar yetmez ise torpido gözünde de
yeteri alan size sunulmuş.

ATMOSFERİK MOTOR BAŞARILI MI?
Makyajlı KIA Rio’daki en büyük değişiklik
kaputun altında yapılmış. Yeni 1.0 litrelik
motora kavuşan Rio, üç silindirli içten yanmalı
motorla karbondioksit salınımını yaklaşık
yüzde 8 oranında düşüren entegre marş
motorunu kombine ediyor. EcoDynamics+
adlı yeni güç düzeneği, 100 ve 120 beygir güç
seçeneği ile tercih edilebiliyor. Buna ek olarak 6
ileri otomatik şanzıman ile sunulan 1.4 litrelik
atmosferik motor 100 Bg güç ve 133.4 Nm tork
sunuyor. Daha çok LPG kullanımına uygun
görülen bu motor 0-100 hızlanmasını 12.9
saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı
183 Km/sTüketim değeri ise 6.2 litre
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Aracınızla Ne Kadar İlgileniyorsunuz?
Başlıkta sorduğumuz soruya özellikle erkek kullanıcılar “kendimden çok bakıyorum” cevabını
verebilirler. Mekanik bakım konusunda başarılıyız ya kozmetik bakım?

O

tomobilimizin bakımını
hiç aksatmıyoruz. Özellikle
10 bin kilometre veya yılda
bir bakım periyodunu es
geçmeden yapıyor olabiliriz
ancak, otomobillerimizin bu bakımın yanında
kozmetik bakıma da ihtiyacı var. Çok fazla bu
konuda destek veren yerler var ancak Canmey
Car Care bu konuda bir marka haline gelmiş.
Birden fazla temizlik ve bakım ürünüyle çalışan
Canmey Car Care’e bugün BMW X1 modelimizi
getirdik. Yapılacak işlemler sonrası özellikle
otomobilimizin ilk günkü kozmetik yapısını
korumak için işlem yapacağız. Bu işletme uzun
yıllardır Şişli Bomonti bölgesinde başarılı
hizmetler vermektedir. İç korumadan tutunda
cam filmi ve seramik kaplamaya kadar tüm
alanlarda hizmet vermeyi sürdürüyor.

İLK ADIM KILCAL ÇİZİKLER VE
HARELERİ YOK ETMEK
Aracımız her ne kadar sıfır kilometreye
yakında olsa kılcal veya hare çiziklerine maruz
kalabiliyor. Özellikle deneyimsiz kullanıcıların
kullandığı malzemeler boyalara geri dönüşü
olmayan zararlar verebiliyor. İlk olarak seramik
yüzeyi kaplamadan önce bu kılcal çizikleri ve
hareleri otomobilin yüzeyinden almak için çizik
ve hare giderici solüsyon ve pasta makinesiyle
yüzeyi temizlememiz gerekiyor. Ama daha da
öncesinde otomobilin dış yüzeyini detaylıca
temizlememiz gerek.

Burada çift kova yöntemini kullanıyor ve
kova dibindeki ızgara sistemiyle otomobilden
çıkan kum parçaların süngerimize geçmesini
engelliyoruz. Otomobilin tavan ve cam altlarına
kadar olan kısmını ayrı kova ile geri kalan
kısmını ayrı kova ile yıkıyoruz.
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HARE VE ÇİZİKLERE SON!
Pasta işlemi için polisaj makinasını kullanıp
bu çizikleri otomobilimizden uzaklaştırıyoruz.
Özellikle burada çizikleri giderirken fazlasıyla
dikkatli olmak şart. Polisaj makinasının orbital
bir hareket yapıyor olması gerek. Canmey
Car Care yılların vermiş olduğu deneyim ve
profesyonel ekibi ile bu adımı da başarıyla
geçiyor. Kullanılan makinanın iyi olmaması
veya uygulama alanında yapılan hatalar geri
dönülmez boya bozulmalarına yol açabiliyor.

İÇ DÖŞEMELER DE KORUNUYOR
Teknik ekipman konusunda donanımlı
olan Canmey Car Care, özellikle iç mekanda
oluşan kir, koku ve benzeri bir çok konuda da
bizlere hizmet verebiliyor. Özellikle açık renkli
koltuklarda oluşan yağmur lekeleri uygulanan
yüzey temizleyiciler ile yok ediliyor. Deri
zeminler içinse ayrı bir ilgi göstermek şart.
Deri yüzey temizleyicileri ve özel bakım sütleri
otomobilinizin derisinin korunmasına yardımcı
oluyor.

SERAMİK KONUSUNA JADE
GRAPHENE İMZASI
Artık otomobilimizin çiziklerini de
giderdikten sonra sıra geldi ilk gün ki gibi
parlaklığına kavuşmasına. Burada Jade
Graphene gibi başarılı markalar ile çalışan
Canmey Car Care, usta ellerde yapılan
uygulama ile otomobilimiz ilk gün ki
parlaklığına kavuşturuyor.

İÇ TEMİZLİK YAPARKEN DİKKAT
Canmey Car Care iç temizliği kendisi
yapacak olanlara büyük uyarılar yapıyor.
Özellikle tavan bölümünde yapılan
temizliklerde yüzeyin fazla ıslak kalmamasına
ve temizlik sonrasında otomobilin içinin
ahtapot makinası ile güzelce kurutulmasını
öneriyor. Bu şekilde yapılmayan temizlik
tavan döşemesinin sarkmasına ve rutubetten
oluşan kötü kokuların otomobilin içerisine
yerleşmesine sebep oluyor.

SERAMİK YAPARKEN DİKKAT!
Seramik uygulaması özellikle başarılı
bir çalışma sonrasında otomobiline ekstra
parlaklık katıyor ancak, öncesinde uygulanacak
yüzeyin iyice temizlenmiş, çizik ve harelerden
arındırılmış olması gerek. Yüzey bu şekilde
hazırlanmazsa uygulanan seramik çizikler
arasına dolacak ve aracınızın parlaklığı kısa
sürede yok olacaktır.

EKSTRA DİKKAT!
Özellikle iç ve dış temizlik yapıldıktan sonra
aracınızın kapalı ve toz olmayan bir zeminde
iki veya 3 gün tutulması gerek. Bu süreçte
uygulanan seramiğin yüzeye daha iyi tutunması
sağlanır. İçeride yapılan temizlik sonrasında
ise ahtapot cihazı ile kokpitin tamamen
kurutulması gerekiyor.
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B Segmentinin Lideri mi?
Hyundai’nin küçük sınıftaki temsilcisi i20, üretildiği ilk günden itibaren başarılı satış
rakamlarına ulaştı. Peki bu başarısını devam ettirebiliyor mu?

T

amamen yenilenen i20, önceki
nesilden tamamen farklı
görünüyor. Türkiye’de üretilen
yeni i20, sportif olduğu kadar elit
bir tasarıma da sahip. Markanın
yeni yüzüyle tasarlanan yeni araç, geniş hava
girişli ön tamponu, köşelere yerleştirilen sis
farları ve çekik farlarıyla öne çıkıyor. Arka
tasarımda “Z” formlu stoplar dikkat çekiyor.
Gövdeden farklı difizör yapısı da otomobilin
iddiasını arttırmış.
MODERN İÇ MEKAN
Bize konuk olan Elite Plus donanım
seviyesinde sunulan 10.25 inçlik multimedya
ekranı hem şık hem kullanışlı. Ayrıca BOSE
imzalı ses sisteminin de kalitesi çok başarılı.
4 kollu direksiyon simidi, 10.25 inçlik dijital
göstergeler, yeni tip vites topuzu, geniş kablosuz
şarj gözü ve farklı ambians aydınlatmalarıyla
Hyundai gerçekten çok iyi iş çıkarmış. Rahat
koltuklar ve sportif oturma pozisyonu, sınıfının
en geniş iç mekanlarından birinde sunuluyor.
352 litrelik bagaj da hem geniş hem de
kullanışlı bir yapıda.

BAŞARILI 1.0 MAKİNE
Bize 1.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle
konuk olan yeni i20, sessiz yapısıyla dikkat
çekiyor. 7 ileri otomatik şanzımanla kombine
edilen benzinli ünite, 100 beygir güç ve 172 nm
tork üretiyor. Aracın 1165 kilogram ağırlığını
taşımakta zorlanmayan motor, aracı 0’dan 100
km/s sürate 12.2 saniyede ulaştırıyor. Aracın
maksimum süratiyse saatte 185 kilometre.
Sakin ve sarsıntısız geçişleriyle motorla uyum
içinde çalışan şanzıman, ara hızlanmalarda
makul bir esneklik sağlıyor. Tatlı sert
süspansiyon sistemi hem yol tutuş ile konfor
dengesini sağlıyor hem de keyifli bir sürüş
vadediyor. Benzinli ünite, sakin yapısı sayesinde
makul tüketim değerleri vadediyor. Fabrika
verilerine göre ortalama tüketim 5.2 litre. Bizim
kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan
ortalamaysa 6.3 litre oldu. Sakin kullanımda
fabrika verilerine ulaşmak çok da zor değil.
YOL TUTUŞU NASIL?
Otomobilin tasarımında büyük değişimler
gerçekleştirilirken, yol tutuşuna da ufak
dokunuşlar yapılmış. Süspansiyonlar üzerinde
yapılan değişimlere ek olarak ön takımda
yapılan iyileştirmeler ile otomobil artık daha
iddialı bir yol tutuş sunuyor.
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Bu Tasarım Bu Segmentte Çok İş Yapar: Yeni Renault Captur
SUV segmentinde birbirinden başarılı oyuncular var. Burada başarılı olmak için çetin
savaşmak gerek. Başarılı olmanın diğer sırrı ise tasarım. Captur’da fazlası var.

R

enault Captur, CLio 4 efsanesi
ile başlayan tasarım başarısını
daha da ileriye taşıyor. C
şeklindeki farlar ve geniş ön
ızgara dikkatlerden kaçmıyor.
Otomobilin renk paletindeki turuncu seçeneği
ise belkide bu otomobilin en sevilen rengi.
Ülkemize Joy, Touch ve Icon donanım
seviyeleriyle gelen Yeni Captur, kişiselleştirme
anlamında da müşteriye seçenek sunuyor.
GENİŞ BAGAJ HACMİ
Aracın konfor ve modülaritesi için kilit bir
öneme sahip kızaklı kayar arka koltuklar, ikinci
nesilde de varlığını sürdürüyor. Yeni Captur,
536 litre ile sınıfının en geniş bagaj hacmini
sunuyor. Bunu yanı sıra 27 litreye kadar
çıkabilen iç depolama hacmi de yolcular için
oldukça konforlu bir kabin ortamı sunuyor.

KOKPİTTE NELER VAR?
Yeni Clio ile başlayan iç tasarım devrimi,
Yeni Captur ile devam ediyor. Sürücüye
doğru hafif eğimli “Akıllı Kokpit” daha da
geliştirilirken, kokpit tarzı yeni bir konsol
sunuluyor. Akıllı kokpitin başrol oyuncusu
olan 9,3 inç multimedya ekranı segmentinin
en büyük dikey tablet ekranı olarak dikkat
çekiyor. Hafif kavisli dikey tablet, yolcu
bölmesine modern bir görünüm kazandırırken,
hafif eğim sayesinde ekranın okunabilirliği
artıyor. Sürücüye doğru dönük yeni Renault
EASY LINK multimedya sistemi sayesinde,
tüm multimedya, navigasyon ve bilgi-eğlence
hizmetlerinin yanı sıra MULTI-SENSE
ayarlarına ve sürüş yardım sistemlerinin
parametrelerine de kolayca erişilebiliyor.
VERİMLİ BENZİNLİ MOTOR
Birden fazla markada boy gösteren 1.3
litrelik turbo beslemeli motor performans
konusunda çok başarılı. Akabinde başarılı
birliktelik sunan EDC şanzıman otomobilin
başarılı yapısını destekliyor. 130 Bg olarak
gelen versiyon eğer sizin için yetersiz ise 155
Bg olan güçlü bir başka benzinli motor da size
sunuluyor. Dizel olarak 1.5 litrelik seçenek
yıllardan beri başarılı bir performans sunuyor.

