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“Söz uçar yazı kalır” demişler. Bu şekilde bir giriş ile yeni dergimizin
ilk sayısından sizlerle buluşuyor olabilmek bana 30’ ncu yaş doğum
günümü tekrardan anımsattı.. 2007 yılında ilk yayınımızda aynı tarihlerde yine doğum günüm de yayın hayatına başlamıştı. Uzun yıllar
boyunca da yayın hayatında başarılı olduğuna inandığım dergimizin
yanı sıra yeni yayınlarımızı da zaman içerisinde sizlerle buluşturduk.
Türkiye’de bu ve benzeri işleri yapmak dışarıdan bakıldığında kolay
içerisin de ise bir o kadar zor olsa da vazgeçmeden ısrarla yayınlarımızı devam ettirebilmek adına tabiri caiz ise ekmek paramızı kazanmak için uğraş verdik.
Şimdi ise yeni markasını oluşturduğumuz dergimizin ilk basılı ve
digital sayısını sizlerle paylaşıyor olmak bizlere ayrı bir enerji katmış
durumdadır.
Yeni dergimizin de destekleriniz sayesinde uzun yıllarca sizlere
hizmet edebilmesini ve var olmasını (her daim) temenni etmekteyim.

dergimizin tüm içerik ve editör çalışmaları tarafımızca gerçekleştirilmektedir. Bu konuda herhangi bir yere bağlı yayın ya da kuruluş
özelliğimiz bulunmamakta.
Türkiye şartlarında üretmeye özen gösteren bir firmayız. Bunun
içinde bir markaya yatırım yapmadan önce uzun bir süre ar-ge
çalışmalarımızı gerçekleştirmeye özen göstermekteyiz. Yapmış
olduğumuz alt yapı çalışmalarımız neticesinde ortaya çıkan sonuç
itibarı ile tüm dünya’dan takip edilen de bir yayın kuruluşu olma
özelliğini ayrıca taşımaktayız.
Dergimizin basılı olduğu kadar digital platformda çok daha iyi seviyelere ulaşabilmesi adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam
etmekteyiz.
Ayrıca, Geçen Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
Saygılarımla,

Dergimizin ilk sayısı olması itibarı ile elbetteki eksikliklerimiz kusurlarımız muhakkak vardır. Zaman içerisinde özellikle içerik ve sayfa
zenginliği konusunda sizlere daha geniş bir yelpaze, yeni çalışma arkadaşlarımız ile sunabilmek isteriz. Dergimizin yayın hayatı
süresince yeni arkadaşlarımıza özellikle araç testlerimiz konusunda
başarılı kişilere dergimizde yer vermek isteriz.
Dergimizin bir diğer özelliği konusunda sizlere bilgi vermek ve
açıklık getirmek istiyorum. Dergimizin adından da anlaşıldığı üzere
yayınımız ilk başta yabancı lisanslı bir dergi gibi algılanıyor olsa da,

4 - Automobile Magazine

automobilemagazine.com.tr

-5

İçindekiler

S.8
|
A
CAD

AS
C
L

OPE

JUKE

T3
G
Y

12
.
S
|
KÜNYE
AĞUSTOS - 2013
YIL:1 SAYI:1 FİYATI: 3TL

TLE

BEN

A

IN
R
A
F

18
.
S
|

N

NI
I
P
İ

Editörler
Kutsal Zafer Şahin
Orçun Gücüm
Fotoğraf
Can Aydeniz

R

A
R
R
E

İMTİYAZ SAHİBİ,
Genel Yayın Yönetmeni ve
(Sorumlu) Yazı İşleri Müdürü
Umut Özgür Sunay

Mali İşler
Fahri Özüdoğru

F

Hukuk Danışmanı
Dr. Nesrin Akın Sunay

T

EO
G
U
E

Z
RC

R

22
.
S
|

RA

A

GR

R
OVE

6 - Automobile Magazine

T
R
O
P

24
.
S
|

S

R

6
O
M

RIS

U
NT

Abone Sorumlusu
Aydın Kaygusuz
Baskı ve Kalite Sorumlusu
Ali Aydeniz

P

E
NG

Reklam Koordinatörü
Huriye Büyükdere

28
.
S
|

Dağıtım ve Satış
MediaSun abone gönderim,
Inkılap Kitapevleri, Remzi Kitapevleri,
Merkezi gazete ve dergi satış noktaları,
Baskı ve Ciltleme
Teknik Basım Tanıtım Matbaacılık San. ve Tic.Ltd.Şti.
Keyap San. Sitesi F1 blok No.93 Y.Dudullu - İstanbul
Tel: 216 508 20 20 Faks: (0216) 508 20 45
www.teknikbasim.com Sertifika No: 24871
Yönetim Yeri ve Adresi
Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad. No.34
Cumhuriyet İş Merkezi K.4 D.16
Bostancı, Kadıköy - İSTANBUL
Telefon: +90 216 373 98 84
E-Mail: info@automobilemagazine.com.tr
Web: http://automobilemagazine.com.tr
ISSN NO: 2148 - 0001
Uluslararası Standart Dergi Numaramız, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve

Şehrin en güçlü haylazı

Juke Nismo ile tanıŞın.

Heyecanı farklı yaşayanlara!
Şehrin haylazı Nissan Juke, kabına sığmayan enerjisiyle
şehrin altını üstüne getiriyor. Sıra dışı tasarımıyla yaptığı
her şey ona çok yakışıyor. Ona eşlik etmeye var mısınız?

Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından yayınımız adına tahsis edilmiştir.

“AUTOMOBILE MAGAZINE” tüm hakları MediaSun’a aittir. Basın
kanunu gereğince aylık süreli ve ulusal yayındır. Dergimizin içeriğinde kulllanılan ilanların sorumluluğu ilanı gönderen firmaya ya da ajansına yazılardaki
görüşler ise yazarların kendi sorumluluğunda olup tarafımızca sorumluluk
kabul edilmez. Dergimizin içeriğinde yer alan yazı ve fotoğrafların izinsiz
kullanılması tarafımızca yasaklanmıştır.
copyright 2012 MediaSun | http://mediasun.com.tr

Nissan. Yenilik ve Heyecan.
Juke modelinin ortalama CO2 emisyon değeri 134-175 gr/km ve şehirdışı yakıt tüketimi 4,5-6,0 lt/100 km
arasında versiyonlarına göre değişmektedir. Yakıt tüketimleri 1999/100/EC’ye göre belirlenmiştir.
Hava şartları, sürüş tekniği ve bakımlarına göre sonuçlar değişebilir.

www.nissan.com.tr | www.facebook.com/NissanTurkiye |

NISSAN GÜLÜMSEME
HATTI 0216.com
651.tr84
automobilemagazine
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Opel Cascada

Advertorial

AÇIK HAVA,
PREMİUM STİL!

H

er tasarım ve köşe noktasında yüksek
kalitesiyle standartlar belirleyen Yeni
Opel Cascada, açık fikirlere temiz hava
getiriyor. Duyusal ve uzatılmış, 4.7 metrelik şık ve uzun gövdesi ile dört yetişkin
birden konfor içinde ağırlanabiliyor. Rafine

detaylara sahip işçilik, araç 50 kilometre hızla seyir halinde
olsa dahi açılıp kapanabilen tam uyumlu yüksek kaliteli şık
kumaş tavan dahil olmak üzere yaşam tarzınıza zarafet katıyor.
Boyut ve şıklık olarak bu yeni convertible, Avrupa’nın en
iyileriyle kıyasıya rekabet etmiş 50’lerin ve 60’ların Rekord ve
Kapitän’leri ile arasında kültürel bir bağ oluşturuyor. Etraflıca
bakacak olursak, kalite, boyut ve sunum, birinci sınıf. Ayrıca
lüks, şık ve hem kişiliğinizin hem de kararlılığınızın ifadesi. Saf
çizgiler ve sade şıklık, gelişmiş bir duygu yaratırken Yeni Opel
Cascada’nın her özelliğine kişilik kazandıran unsurlar. Dıştan
bakıldığında tavan açıksa uzun, pürüzsüz ve etkileyici düz profil göze çarpıyor. Ön farlardaki krom tasarım unsurları ve LED
arka farların etkili kullanımı gibi ince detaylar öne çıkıyor. Ancak
asıl önemli olan en rafine nokta ise tavan kapalı olduğunda
Yeni Opel Cascada’nın aynı şıklığını koruyor olması. Alan, şıklık
ve kusursuz oranlarla bütünleşen üstün malzeme kalitesi Yeni
Opel Cascada’da sizi bekliyor. Kontrast dikiş ve saten krom ile
yumuşak yüzeyli malzemeler ve dokular üstün bir işçilik duygusu sunuyor. Şık eğimli A sütunları ve geniş kapılar araca giriş
ve çıkışları kolaylaştırıyor. Kaliteli döşemeye sahip bel dostu
koltuklar dört yolcu için rakipsiz konfor sunuyor. Kanat şekilli
gösterge paneli ve ön yüz, kapı döşemesine kadar uzanan
dinamik bir kıvrım yaratarak çepeçevre ergonomik bir şıklık

Yeni Opel Cascada, klasik soft
top tavanı baştan tanımlıyor...

oluşturuyor. Yeni Opel Cascada’nın kumaş tavanı 17 saniyede
açılıp 19 saniyede kapanıyor. Araç 50 km/saat hıza kadar seyir
halinde olsa bile açılıp kapanabiliyor. Tuşu ise tam da elinize
gelen bir yerde konumlandırıldı. Uzaktan kumanda ile kontrol
ise standart sunuluyor. Yeni Opel Cascada’nın tavanı, tüm
koşullar altında 15.000 defa test edildi. Ön cama tam oturuşu
ve çirkin bir görüntü oluşturmaması, Opel’de detaylara gösterilen kusursuz özenin bir diğer örneği.
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Y

eni nesil Porsche Panamera, bütün dünyada

Michelin’in Porsche Panamera için özel olarak tasarladığı; Michelin

dayanıklılığı ile bilinen 3 ayrı gamda Michelin lastiğiyle

Pilot Super Sport, Michelin Pilot Alpin 4 ve özellikle Kuzey Ameri-

donatılacak. Michelin’in bütün sürüş koşullarında

ka pazarı için üretilen Michelin Pilot Sport All Season Plus lastikleri

müşterilerinin beklentilerini karşılamayı hedefleyen

sürücülere yüksek performanslı bir sürüş keyfi sunuyor. 3 ayrı gamda

ve ‘Total Performance’ stratejisiyle üretilen las-

her iklim ve yol koşuluna uygun Michelin lastikleri MICHELIN Pilot

tikleri, yeni nesil Porsche Panamera’da kullanılacak.

Super Sport: Müşterilerinin bütün beklentilerini karşılayacak şekilde

Sürücülerin temel beklentisi olan yakıt tüketiminin azaltılması ve uzun

tasarlanan MICHELIN Pilot Super Sport, Michelin’in 4 ebatta onaylı ve

ömrün sağlanması hedefiyle tasarımlarını geliştiren Michelin, Yeni nesil

ultra yüksek performanslı lastiktir. Michelin Pilot Süper Sport, üç eşsiz

Porsche Panamera için her koşula uyum sağlayacak 3 farklı yüksek

teknolojinin kombinasyonundan oluşuyor. •Yüksek çekiş ve düşük

performanslı lastik geliştirdi. Temmuz 2013 ticari lansmanından itibar-

ağırlık özelliğiyle, hız ne olursa olsun kuvvetlerin daha lastik üzerinde

en, yeni Porsche Panamera serisi tüm dünyada Michelin lastikleri ile

homojen dağılımını sağlayan Aramid Kuşak teknolojisi. •Farklı kauçuk

donatılmış olacak. Michelin ekipleri ve Porsche mühendisleri tarafın-

bileşimi ve özel deseniyle, ıslak zeminde yol tutuşunu geliştirmesini

dan 2,5 yıl süren iş geliştirme çalışmaları sonucunda geliştirilen her

sağlayan Bi-Compound teknolojisi. •Keskin virajlarda bile yol ile temas

iklim ve kullanım koşuluna uygun Michelin lastikleri, üstün performans

eden yüzey alanını sabit tutarak aracın mükemmel bir şekilde kon-

gösterecek şekilde tasarlandı. Her koşulda güvenliği ön plana çıkaran

Her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz.

Tel: (216) 587 00 00 (pbx) www.continental-lastikleri.com.tr facebook.com/ContinentalTR

Yeni Nesil Porsche Panamera
Performansı Bütün Dünyada Kanıtlanan Michelin’i Seçti.

Conti 5 ailesi, güvenlik testlerinden başarıyla çıktı.
Continental yaz lastikleri, AutoBild başta olmak üzere, dünyanın en ünlü otomotiv
dergileri tarafından gerçekleştirilen güvenlik testlerinde* üstün performans gösterdi.
Siz de yazın güvenli sürüş için Continental yaz lastiklerine geçin.

M

trolünü sağlayan Değişken Temas Yüzeyi 2.0 teknolojisi.
ICHELIN Pilot Alpin: Michelin’in kış yollarında etkili
çekiş için, tabanı yeni bir çalışma ile derin kesiklerle
tasarlanmış lastiğidir. Michelin Pilot Alpin 4 lastiği,
Ridge-n-Flex tasarımıyla daha fazla sürüş hassasiyeti
sağlayan StabiliGrip deseni ve buzda, karda, soğuk

havada, ıslak yollarda daha etkili tutuş için soğuk hava koşullarında
dahi esnekliğini koruyan HelioCompound 3G birleşimiyle sürücüye
güvenli ve yüksek performanslı bir deneyim sunar. MICHELIN Pilot
Sport All Season Plus ile kış koşullarında bile mükemmel tutuş

ContiSportContactTM 5 P

ContiSportContactTM 5

ContiPremiumContactTM 5

ContiEcocontactTM 5

Spor araçlar için en yüksek sürüş
keyfi ve güvenliği.

Performans ve SUV grubu
araçlar için mükemmel fren
performansı.

Kompakt sınıftan lüks sınıfa en iyi fren
performansı.

Kompakt ve orta sınıf için
düşük devir direnci ve
yüksek fren performansı.

Michelin’in Kuzey Amerika pazarı için geliştirilmiş ve her türlü hava
koşulunda sürekli performans sağlayan lastiği MICHELIN Pilot Sport

auto
motor
und

sport

07/2012

ContiSportContact 5
TM

Ebat 245/40 R 18 Y

Bester
“Özellikle
Tavsiye edilir”
im Test

All Season Plus, kış koşullarında bile kuru zemindeki gibi mükemmel

Test birincisi

tutuş sağlayan TriFüsion™ sırt desenine sahiptir. Michelin Pilot Sport
All Season Plus, MaxTouch Construction™ teknolojisiyle yüksek performans ve uzun ömürlülük sunuyor.
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*Sports Auto, Sports Cars, Auto Motor Sport, Gute Fahrt,
Ace Lenkrad ve Stiftung Warentest.

Konu güvenlikse
bize
güvenebilirsiniz.
automobilemagazine.com.tr - 11

Continental GT3

SuperSpor

BENTLEY CONTINENTAL
GT3’Ü TANITTI!
Bentley, ikonik uzun mesafe sürüşleri için tasarlanmış yüksek
performanslı otomobil (GT) modeli olan ContinentalGT’nin
yüksek potansiyelini ortaya çıkaracak olan yeni yarış otomobili
Continental GT3’ü tanıttı.
Continental GT3’te Bentley’nin güçlü 4.0 litrelik çift turbo V8 motorunun yarışa hazır, kuru karterli versiyonu bulunuyor ve halihazırda kullanımda olan motordan çok sayıda parçayı da içinde barındırıyor.
Serbest yarış düzeninde, motor sporları motor yönetim sistemi aracılığıyla 600 HP’ye kadar güç üretebilen V8, GT3’ün kompakt ve hafif bir gövde içerisinde rekabet gücünü artırıyor ve böylece bu modeli
yarışlar için mükemmel bir seçenek haline getiriyor.

Yükseklik: 1350 mm

Uzunluk: 4950 mm
Ağırlık: 1300 kg.

Jantlar:

OZ Racing 18” x 13”

Lastikler:

12 - Automobile Magazine

310 / 710 R18

Şanzıman:

Arkadan çekiş, X-trac ardışık
altı vites ve enine dingil vites kutusu, yarış
debriyajı, hava basınçlı vites değiştirmeyle
çalışan direksiyona monte pedal

Frenler:

Havalandırılmış demir ön ve
arka disk frenleri, Brembo altı pistonlu ön
kaliperler, dört pistonlu arka kaliperler, sürücü
tarafından ayarlanabilir fren yönü

Genişlik: 2030 mm

Süspansiyon: Ön ve arka çift çatallı amortisör
tertibatı, dört yönlü ayarlanabilir yarış amortisörleri

Aerodinamik özellikler:

Karbon fiber ön
dağıtıcı, arka kanat ve gövde panelleri. Hafif
ağırlık, aerodinamiğe uygun hale getirilmiş
tampon, çamurluk, kaporta ve eşikler yönü

automobilemagazine.com.tr
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Continental GT3

G

üç, karbon fiber malzemeden
yapılan tahrik mili aracılığıyla arka
tekerleklerden en uygun ağırlık
dağılımının sağlanması amacıyla
enine dingil olarak monte edilen

sınırlı kayma diferansiyeline sahip Xtrac altı ardışık
hıza sahip vites kutusuna aktarılıyor. Vites değiştirmeler, direksiyon üzerindeki pedallarla kontrol edilen
hava basınçlı vites değiştirme sistemiyle tamamlanıyor. Dört yönlü ayarlanabilir yarış amortisörleriyle
donatılan ön ve arka çift çatallı süspansiyon yapısı,
standart otomobillerdeki havalı yayların yerini alıyor.
Direksiyon sistemi hidrolik güç destekli; frenleme ise
öndeki altı pistonlu kaliperler ve arkadaki dört pistonlu kaliperlerle birlikte havalandırmalı çelik disklerle
yapılıyor. Otomobilin dış tasarımı, en uygun sürtünmeyle bastırma gücünü azami düzeye çıkarmak
amacıyla kapsamlı bir aerodinamik pakete sahip.
Üst tarafa monte edilen karbon fiber malzemeden
yapılmış arka kanat, arka bastırma gücünü ve
dengeyi sağlarken, karbon fiber dağıtıcı da otomobilin ön kısmındaki aerodinamik güçleri dengeliyor.
Ayrıca, otomobilin sürtünme katsayısını en uygun
hale getirmek ve motor soğutmaya yardımcı olmak
amacıyla kaporta, tampon, çamurluk ve eşiklerde

Motor: 4.0 litrelik çift turbo V8, motor

revizyonlar yapıldı.

İ

bölümünün arka kısmına yeniden konumlandırıldı, Cosworth motor yönetim sistemi.

ç mekan döşemesinde deri ve ahşap kul-

Güç: Kısıtlama olmaksızın yaklaşık 600 HP.

lanımının bırakılması, seri üretim elektrik

Yağ: Kuru Karter

sistemleri ve ContinentalGT’yi güçlü bir yüksek

Direksiyon: Hidrolik destekli direksiyon.

performanslı otomobil yapan gelişmiş malzemelerle Continental GT3 1.300 kilogramlık hedef

Güvenlik: FIA standartlarına uygun çelik rolo

ağırlığın altına indirildi. Yarış özelliklerine rağmen,

kafes, Sparco altı noktalı FIA güvenlik emniyet
kemeri, yangın söndürücü, havalı kriko sistemi.

GT3 tamamı elle dikilen direksiyon, kapı kolları ve
koltuklara sahip ve böylece tamamen elle yapılmış
bir Bentley olma özelliğini de korumuş oluyor.

T

asarım, Continental GT3’ün Teknik Ortağı M-Sport. Ltd tarafından

Continental GT3, şimdi de simülasyonlara göre otomobilin performansını

desteklenen Bentley Motors bünyesindeki uzman mühendis ekip

en üst düzeye çıkarmaya ve otomobilin özelliklerini rafine etmeye odaklanan

tarafından yapıldı. Tasarım aşamalarının ve ilk otomobilinin üretiminin

gelişime yönelik pist çalışmalarını başlatıyor. FIA’dan onay alınması sürecinin

ayrıntıları için M-Sport’ta Bentley’nin Crewe fabrikasında bulunan bu işe tahsis

tamamlanmasıyla birlikte GT3 önce ilk gelişim yarışlarına katılacak daha sonra

edilmiş bir motor sporları tesisinden yönetilen ek bir tasarım ofisi oluşturuldu.

ise 2014 yılındaki FIA Blancpain Serisi’nde tam bir yarışa girmiş olacak.
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Fırsatlar !

PEUGEOT 208 URBAN SOUL MODELİNDE

!

Fırsat Kapınızda..
Peugeot’da fırsatlar bitmiyor. Segmentlerinin en beğenilen modellerinden olan Peugeot 208, 508, 3008 ve 5008 modellerini satın alan
müşteriler, ödemelerini %0’dan başlayan faiz oranlarıyla Aralık ayında
yapabiliyorlar. Peşin alım yapmak isteyen binek araç müşterileri ise 6
bin TL’ye varan indirimlerden yararlanabiliyor. Peugeot 208 ailesine
yeni bir dinamik seri katılıyor, Markanın yeni tasarım kodlarını barındıran
Yeni Peugeot 208, sınırlı sayıda üretilen Urban Soul serisi ile arzuları
açığa çıkarıyor. Sadece Peugeot 208’e özel ve farklı bir sürüş deneyimi

C

yaşatan Urban Soul modeli, segmentinde çağ atlatacak ekipmanlar ile

M

sunuluyor: Krom Aynalar, Arka Park Sensörü, Sis Farları, Urban Soul

Y

Koltuk ve Kapı Döşemeleri, Stickerlar, Krom Süslemeli Deri Direksiyon

CM

Simidi, SMEG Ekran. Sadece Active modellerine özel yapılan Urban

MY

Soul Peugeot Yetkili Satıcıları’nda sizleri bekliyor.

CY

CMY

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in 2012 ve 2013 model A ve B-Serisi araçlara

K

özel olarak hazırladığı kampanyası çerçevesinde, “Yıldızım Kasko” paketi kullanımı
tercih edildiğinde 60.000 TL’lik kredi oranı için % 0,73 faiz oranı ve 36 aya varan
vade seçenekleriyle kurumsal müşteriler 1.914 TL, bireysel müşteriler ise 1.950
TL’den başlayan aylık ödeme olanaklarından yararlanarak Mercedes-Benz A ve
B-Serisi araçlara sahip olabilirler. Kampanya dahilinde “Yıldızım Kasko” paketi
tercih edilmeyen durumlarda 60.000 TL’lik kredi oranı için % 0,80 faiz oranı ve 36
aya varan vade seçenekleriyle kurumsal müşteriler 1.938 TL’den, bireysel müşteriler ise 1.979 TL’den başlayan aylık ödeme koşullarını kullanabilirler.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in smart için hazırladığı
kampanyasında % 0 faiz oranıyla 20.000 TL’lik kredi tutarı
için 18 ay vade ile 1.111 TL’den başlayan aylık ödeme
koşulları sunuluyor. Aynı kredi tutarı için diğer bir seçenek
ile; 36 ay vade için % 0,60 faiz oranı ile kurumsal müşteriler
623 TL, bireysel müşteriler ise 633 TL aylık ödemeler ile
smart sahibi olabilirler. Ayrıca yine 20.000 TL kredi tutarı için
48 ay vade opsiyonu da mevcut. Bu kapsamda % 0,71 faiz
oranıyla kurumsal müşteriler 497 TL, bireysel müşteriler ise
509 TL aylık ödeme imkanları ile smart’a sahip olabilirler.
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Pininfarina ‘Sergio’

SuperSpor

Ferrari’nin tasarımcısı
Pininfarina yeni konsept
otomobili ‘Sergio’ için
Dassault Systèmes’i
seçti..
Avrupa’nın en büyük iki yazılım şirketinden
biri olan Dassault Systèmes, İtalyan tasarım
firması Pininfarina'nın onursal Yönetim
Kurulu Başkanı Sergio Pininfarina'yı onurlandırmak amacıyla üretilecek yeni konsept
otomobili “Sergio”nun tasarımı ve üretimi
için firma ile işbirliğine gitti.
3D tasarım, 3D Dijital Modelleme ve Ürün
Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) çözümlerinde lider olan 3DEXPERIENCE Şirketi
Dassault Systèmes, her alanda önemli ve
ses getiren projeler yapmaya devam ediyor.
Dassault Systèmes son olarak, İtalya’nın,
otomotiv, endüstri ve mimari konusunda
dev tasarım firması Pininfarina'nın onursal
Yönetim Kurulu Başkanı Sergio Pininfarina'yı onurlandırmak amacıyla üretilecek yeni
konsept otomobili “Sergio” için Pininfarina
ile işbirliği yaptığını duyurdu.
Ferrari ve Juventus Stadyum’unu da tasarlayan firma olan Pininfarina, yeni konsept
otomobili için Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE CATIA for Creative Designers
uygulamasını seçti. CATIA uygulaması,
projenin tasarımcılarının ve mühendislerinin çok kısa bir süre içinde estetik açıdan
yenilikçi ve aerodinamik bir tasarım ortaya
koymasını sağladı. Yenilikçi sanal modelleme ve 3D eskiz özelliklerini kullanan
Pininfarina tasarımcıları yaratıcılıklarını ifade
etme olanağı bulurken, Sergio Konsept
Otomobilin geliştirilmesi sürecinde çeşitli
farklı yaklaşımları kullanarak erken aşamalarda denemeler yaparak en uygun biçim ve
yapılandırmayı hızlı bir şekilde uygulayabildi.
Bu çalışmalar sonucunda elde edilen 3D
sanal model, ayrıntı bakımından zengindi ve
ICEM Surf kullanılarak oluşturulan üretime
hazır A sınıfı yüzeyler içeriyordu...>>
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Tasarımcılar ayrıca konsept otomobillerinin farklı modellerini yönetebilmiş ve
CATIA Live Rendering uygulama özelliğini kullanarak her bir tasarım alternatifini 3D görüntüleyebildi. Doku ve renk gibi tasarımcıların tüm stil özellikleri ve
Pininfarina mühendisleri tarafından geliştirilen teknik özellikler tek bir modelde
bir araya getirildi. Bu, fikir alışverişini kolaylaştırırken karar verme sürecini de
hızlandırdı. Pininfarina Tasarım Direktörü Fabio Filippini konuyla ilgili şunları
söyledi: “CATIA uygulaması bize, Pininfarina’nın sahip olduğu geçmişten gelen
tasarım felsefesine uygun, yenilikçi bir çalışma yolu sağladı. Saflık, performans
ve duygu, Sergio’nun kariyeri boyunca bizlere aktardığı en önemli değerlerdir.
Söz konusu üç temel değere odaklanarak gerçekleştirilen konsept modellemesi bizim en güçlü yanımızdır ve Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE
tasarım çözümü, fikirlerimizi gerçeğe dönüştürmede bize yardımcı olmaktadır.”

Dassault Systèmes Endüstri ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Monica Menghini
ise şöyle konuştu: “Tasarımcılar, yaptıkları işe tutkuyla bağlı, coşkulu kişilerdir
ve tasarım teknolojilerini seçerken çok ince eleyip sık dokumaktadırlar. Bu
nedenle Pininfarina gibi tanınmış bir tasarım firması yaratıcılığını ifade etmek için
3DEXPERIENCE çözümlerinden yararlanmayı seçtiğinde, tasarımcılara gelişmiş
tasarım deneyimi sunabilmek bizleri mutlu etmektedir. Dijital 3D süreklilik
özelliği ve gerçekçi görüntü işleme olanakları sayesinde tasarım ve mühendislik
ekipleri çeşitli tasarım alternatifleri oluşturup analiz edebilmiş ve mükemmel
tasarımı ortaya koyabilmiştir.”
Ulaşım ve mobilite için Dassault Systèmes’ çözüm deneyimleri hakkında daha
fazla bilgi için: www.3ds.com/solutions/transportation-mobility/.

automobilemagazine.com.tr

- 19

Executive isimli donanım paketiyle satılan Yeni Santa Fe’de EBD ve HBA (Fren Destek) sistemli ABS frenler,
TCS (Savrulma ve Patinaj Önleme), ESP, VSM (Araç Stabilite Programı), yokuş iniş ve kalkış destek programları, sürücü ve ön yolcu için ön havayastıkları, perde havayastıkları, sürücü diz havayastığı ve aktif ön
koltuk başlıkları gibi birçok güvenlik donanımı sunuluyor.

Yeni BMW X1

Euro NCAP’ten en yüksek not olan
beş yıldızı alarak sınıfının en güvenli
SUV’larından birisi olan yeni nesil
Santa Fe, yan bariyer çarpışma
testindeki “Yetişkin Yolcu” güvenliğinde yüzde 96 koruma oranıyla en
yüksek puanı elde etti. “Çocuk Yolcu”
kategorisindeyse D-SUV segmentinin
en iyi derecelerinden birisi olan yüzde
89’u elde etmeyi başardı. Santa Fe,
Elektronik Stabilite Kontrolü (ESP) ve
benzeri gibi teknolojik aktif güvenlik
özelliklerin değerlendirildiği “Asist
Güvenlik” kategorisinde de yüzde
86’lık bir skora imzasını attı.

HYUNDAI’NİN MODERN VE
PREMIUM YÜZÜ SANTA FE
TÜRKİYE’DE
Hyundai’nin popüler SUV modeli Santa Fe’nin merakla beklenen üçüncü nesli Türkiye’de satışa sunuldu.
Markanın modern ve premium temsilcisi Yeni Santa Fe,
sadece Türkiye için geliştirilen 184 HP gücündeki 2.0 litre dizel motoru, zengin donanımı, üstün sürüş özellikleri,
akıllı 4x4 çekiş sistemi, sayısız güvenlik ekipmanları ve
7 kişilik oturma kapasitesiyle 158 bin 250 TL’lik fiyatıyla
yollara çıktı. Hyundai’nin akıcı tasarım felsefesi doğrultusunda yaratılan “Storm Edge” isimli dizayn konseptine
sahip olan Yeni Santa Fe, fırtınanın oluşumu sırasında
doğanın sergilemiş olduğu sıradışı çizgileri hem iç hem
de dış tasarımında taşıyor. Karakteristik altıgen ön ızgara, arkaya doğru uzanan dikkat çekici ön farlar, dinamik
görünüm sunan tavan ve bel çizgisiyle olduğu kadar
ergonomik ön konsolu, modern premium anlayışıyla
hazırlanan kaliteli iç mekanı ve tüm yolcular için sunulan
konfor ve güvenlik ekipmanlarıyla Santa Fe’nin SUV-D
segmentine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.
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Sheer
Driving Pleasure

Yeni nesil kavrama sistemiyle birlikte sarsıntısız ve hızlı
geçişler sağlayan şanzıman, hızlı kullanımda manuel
viteslere göre daha fazla performans sunuyor. Şehir içi
kullanımda ideal olan tam otomatik moddaysa kompakt otomobillerin sürüş keyfi sağlanıyor. Santa Fe’nin
bu yenilikçi şanzımanı, bilinen otomatik şanzımanlara
göre 12 kilo daha hafif ve aynı zamanda yüzde 12
kadar daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Bu şanzıman
sayesinde 0’dan 100 km/s hıza 10,9 saniyede
çıkabilen ve 190 km/s’lik maksimum hıza ulaşan Yeni
Santa Fe’nin ortalama yakıt tüketimiyse 100 km’de 5,6
litre gibi oldukça düşük bir rakama iniyor.

4690 mm uzunluğunda ve 1685 mm yüksekliğindeki Yeni Santa Fe’nin genişliği ise 1880 mm.
Bu boyutlarıyla selefinden daha uzun, daha geniş
ve daha yüksek olan Yeni Santa Fe, 2700 mm
dingil mesafesine sahip. Çok daha kaslı, agresif ve
karakter sahibi bir görünüm sunan Yeni Santa Fe,
alçaltılmış tavan çizgisi ve daha eğimli ön camı ile
dikkat çekiyor. Heybetli ama bir o kadar da dinamik bir görünümü bulunan Santa Fe’nin 516 litrelik
bagaj hacmi, ikinci sıra koltuklar yatırıldığında 1615
litreye kadar büyüyor. Yeni Santa Fe, Türkiye için
özel olarak geliştirilen 2,0 litre hacmindeki dizel
motor ile ithal ediliyor. 184 HP maksimum güç ve
400 Nm maksimum tork sunan bu dizel motor,
gücünü 6 kademeli otomatik şanzıman ve 2 ya da
4 tekerden akıllı çekiş sistemi ile yola aktarıyor.

KEYFİNİZE BAKIYORSUNUZ.
Hem şehirdeki temponuza hem de şehir dışı aktivitelerinize mükemmel uyumu garanti eden Yeni BMW X1 ile
tanışın. 8 ileri otomatik şanzıman ve TwinPower Turbo motoru bir arada sunan Yeni BMW X1 ile kusursuz sürüş
keyfini nerede isterseniz orada yaşayın. Yeni BMW X1 Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda sizi bekliyor.

YENİ BMW X1, 39.900 EURO.*
WWW.BMW.COM.TR/YENIBMWX1

Daha az tüketim. Daha fazla sürüş keyfi.
*17.05.2013 tarihindeki 1 Euro= 2,363 TL kuruna göre 39.900 Euro’nun karşılığı 94.283 TL’dir. Belirtilen fiyat başlangıç fiyatı olup, Türkiye paketi için
tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır. Satışa sunulan otomobiller ilandaki görsel ile farklılık gösterebilir.
automobilemagazine.com.tr
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Peugeot RCZ R

SuperSpor

RCZ R : Peugeot Sport imzası
ile yüksek performans
Peugeot, Goodwood "Hız Festivali"nde, tasarım
ve sürüş deneyimi açısından Peugeot’nun bilgi
birikiminin sembolü olan sportif coupe modeli
RCZ’nin “supercharged” versiyonu RCZ R modelinin örtüsünü açtı. 270 hp gücündeki 1,6 l silindir
hacimli yeni motoru, sadece 145g/km düzeyindeki
düşük CO2 emisyon seviyesiyle RCZ R’i benzeri
görülmemiş bir performans ve verimlilik düzeyine

taşıyor. Bu motor ile uyumlu olarak, Torsen kilitli
diferansiyelle eşleşen özel yürüyen aksamı yüksek
verimlilik düzeyi ile birlikte dinamik sürüş performansı vaat ediyor. RCZ R Eylül ayında Frankfurt
Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyeri ile tanıtılacak
ve 2014 yılının başlarında pazara sunulacak. “Yeni
RCZ’nin güçlü tasarımı, sportif model meraklılarına
yönelik bu R versiyonun son derece dinamik per-

formansı ve 270 hp gücü ile daha da yüceltildi. “
Xavier Peugeot, Peugeot Ürün Direktörü “Yarış için
geliştirilen RCZ Peugeot Sport modelinin sportif
başarıları ve otomobil severlerde uyandırdığı tutku
cevapsız kalamazdı. Yeni RCZ’nin daha sportif ve
daha yüksek performanslı bir seri versiyonunun
Peugeot Sport tarafından geliştirileceği belliydi! “
Bruno Famin, Peugeot Sport Direktörü.
“Şartnamemiz iddialıydı; RCZ’nin
daha yüksek, yani pistte kullanmaya
dönük, fakat gündelik kullanıma
da izin verecek konfor ve keyif
niteliklerini aynen koruyan ve aynı
zamanda referans teşkil edecek
yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları
sergileyen ultra performanslı bir
versiyonunu geliştirmek.”
Xavier Nicolas, RCZ Ürün Müdürü
RCZ R versiyonu 270 hp / 199 kW
gücüyle Peugeot tarihinin en güçlü
seri üretim modeli ünvanına sahip
oldu.. 0’dan 100 km hıza 6 saniyeden kısa sürede ulaşarak güçlü
bir ivmelenme performansı gösteren
yeni versiyon spor coupe sınıfında
referans oluşturacak şekilde sadece
145 g / km’lik CO2 emisyonlarıyla
Peugeot’nun bu alandaki uzmanlığını bir kez daha kanıtlıyor.

Bu sonuç downsizing teknolojisine
hâkimiyet, aerodinamik optimizasyon ve hafifletme çalışmaları
sayesinde elde edildi. “Downsizing
sadece seri üretimde kullanılan
güçlü bir eğilim değil, aynı zamanda
motor sporlarında da görülüyor.
Günümüzde ana branşlarda 1.6l’lik
turbo motorlar kullanılıyor, hatta
Formula 1’de bile 2014 yılında bu
teknoloji kullanılmaya başlanacak! “
Cyrille Jourdan, RCZ R Teknik
Sorumlusu Sadece 1,6 litre silindir
hacmiyle 270 hp güç üreten yeni
motoru THP sınıfında spesifik güç
rekorunu kırdı; yaklaşık 170 hp/l
ile bir seri üretim otomobil için
dünyanın en iyileri arasında yerini
aldı ve şimdiden Euro 6 emisyon
standartlarına uyum gösteriyor.
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Aerodinamik üzerinde yapılan
çalışmalar yüksek hızlarda yol tuşunu
arttıran yeni bir spoyler ile arkada
sürükleme kuvvetini azaltmadan
downforce (yere basma gücü) kuvvetinin 15 kN arttırılmasını sağlıyor.
Otomobili hafifletme arayışı da özel

parçaların geliştirilmesinde öncelikle
dikkate alındı. Böylece 200 hp’ik
RCZ’e kıyasla 17 kg’lık bir kazanç
elde edildi. RCZ R versiyonunun 1280
kg ağırlığı ile yalnızca 4.7 kg / hp’lik
bir ağırlık/güç oranı sergiliyor.

Dış tasarım;
“RCZ R için özel olarak tasarlanmış her parça yeni dinamik performansına katkıda bulunuyor ve RCZ’nin saf, asil ve zarif özgün
kimliğini yüceltiyor. “Pierre Paul Mattei, RCZ Tasarım Sorumlusu
Siyah Mat tavan kuşakları ve koyu Titanyum maskeli Bi-xenon
farlarla donatılmış RCZ R dinamizmi arttıran ve özgün olarak
tasarlanan sportif unsurları ile ayırt ediliyor.
Yol tutuşu ve aynı zamanda çekişi arttıran 10 mm alçaltılmış şasi
ve geniş 19 inç alüminyum alaşım jantları RCZ R’ye özgün bir stil
katıyor ve araç yere “yapışık” gibi görünüyor.
Otomobilin teknik ve sportif tasarımlı çift renkli jantları, doğrudan
alaşım içine işlenmiş R harfi ile damgalandı. Jantlar yeni büyük
frenleri kapsayacak şekilde soğutmayı maksimize etmek üzere
tasarlandı; kırmızı kaliperler Peugeot Sport imzasını taşıyor..
Kaputa entegre büyük arka spoyler arkadan bakıldığında silueti
uzatırken, aynı zamanda daha yüksek bir ‘downforce (yere basma
gücü)’ sağlıyor. Arka difüzör RCZ R’nin arka tasarımını karakterize
eden stili ile uyum gösteriyor. Performans ve ses için yeniden tasarlanan egzoz sistemi iki yanda simetrik krom egzoz çıkışları içeriyor.
Radyatör ızgarası üzerindeki kırmızı Peugeot yazısı ve ayrıca arkada
da bulunan R amblemi RCZ R’nin dış tasarımını tamamlıyor.

RCZ R versiyonu yeni direkt enjeksiyonlu 1.6 THP turbo benzinli motor
ile donatıldı. Motor 199kw (270hp)
maksimum gücünü 6000 d/d’da ve
330 Nm maksimum torkunu 1900
d/d ila 5500 d/d arasında üretiyor.
Bu yeni motor 'EP6CDTR' kapsamlı
bir geliştirmeden yararlandı; bu
düzeyde yüksek bir performansı
elde etmek ve seri üretim motorların
sağlamlığı ile sportif kullanım koşullarını karşılamak için birçok parçası
değiştirildi veya tamamen yeniden
geliştirildi.

Duyguları harekete geçiren kokpit;
Kapı açıldığında sürücünün keyif ve duyularına adanmış, otomobilin dış
görünüşüyle uyumlu bir kokpit ortaya çıkıyor. “Pilot” anında ince ve seçkin
bir spor atmosfer içine giriş yapıyor. Peugeot Sport imzalı kapı eşiğinden
itibaren, aracın sportif ve özel karakteri güçlendirildi. Kırmızı dikişler ön panelin
yumuşak, teknolojik ve prestijli malzemesi ile deri direksiyonu, vites körüğünü,
kapı içlerini , kolçak ve koltukları boydan boya kat ediyor. Yeni sportif ve keskin
tasarımlı koltuklar, Nappa deri ve Alcantara karışımı bir malzeme ile kaplı ve
üzerlerinde işlenmiş “R” amblemi yer alıyor. Kromajlı ve kırmızı kaplamalı “R”
harfi, orta konsol üzerindeki yerini alıyor. Havacılıktan esinlenen bu plaket
Peugeot Sport amblemini zerafetle taşıyor. Aracına binen pilot, RCZ R’sinin
dinamik niteliklerin tadını çıkarmak için ideal ergonomik sürüş konumunu rahatlıkla bulabiliyor. Küçük boyutlu direksiyon simidi, kısa vites kolu, kırmızı şeritli
özel alüminyum topuzu ve Peugeot Sport tarafından geliştirilen – takviyeli bel
destekli ve RCZ R’nin performans düzeyi ile uyumlu – yeni spor koltuklar sürüş
keyfini arttırıyor..Görme ve dokunma ile birlikte işitme duyusu da unutulmadı!
Emme manifolduna yerleştirilen özel ses sistemi (Sound System) ile yeniden
tasarlanan egzoz hattı, kabin içinde de hızlanma ve vites değiştirme aşamalarında RCZ R’nin sportif karakterinden tam anlamıyla yararlanmayı sağlıyor.

Dinamik ve sportif sürüş;
“Yarış ‘koşullarında’ performans ve verimlilik arayışı, deneyimli ve hırslı pilotların
pistte derece yapmalarını sağlamak üzere, çekiş ünitesinin, yürüyen aksamın,
frenlerin ve lastiklerin alışılmış seri üretim kriterlerinin ötesinde boyutlandırılması
ve geliştirilmesi başta olmak üzere, geliştirme sürecinde çok sayıda seçimimize
yön verdi. “ Budar Pierre, RCZ R Proje Yöneticisi RCZ R’nin sportif karakteri
rakamlara da yansıyor : 250 km/h maksimum hıza ulaşan araç (elektronik
olarak sınırlı) 0-100 km /h hızlanmasını 5.9 saniyede tamamlıyor, start aldıktan
sonra 400 m mesafeyi 14,2 saniyede, 1000 metre mesafeyi 25,4 saniyede kat
ediyor.Otomobilin ara hızlanmaları da üst düzeyde: Son viteste 80 km/h’den
120 km/h hıza 6,8 saniyede ulaşıyor. 6 ileri manuel vites kutusunun özel dişli
oranları aracın ivmelenme ve ara hızlanma performansını arttırıyor. Alçaltılmış
ağırlık merkezi, gelişmiş aerodinamizm ( downforce-yere basma gücü), özel
yürüyen aksam ayarları (tekerlek izleri, kaster ve kamber açıları, + 0,5 inç
genişletilmiş jantlar) ve 235/40 R19 ebatlı lastikler tutunmayı maksimize ediyor
ve üstün yol tutuşu sağlıyor. Torsen kilitli diferansiyel, yüksek motor torkunun
1900 d/d’dan itibaren maksimum ölçüde değerlendirilmesini ve bu şekilde
çekişin arttırılmasını sağlıyor ve bu arada RCZ R’ye virajlarda yüksek denge ve
hassas yol tutuşu özelliği kazandırıyor.
automobilemagazine.com.tr
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Range Rover Sport

Arazi

YENİ RANGE ROVER SPORT
“BUGÜNE KADARKİ EN HIZLI, EN
ÇEVİK, EN DUYARLI LAND ROVER”
Range Rover Sport'un yeni, modern yorumu
Range Rover portföyünü tamamlıyor. Asfalttaki
yol koşulları dinamiği, dünyanın en iyi her türlü
arazi performansı ile birlikte rakipsiz bir yetenek
sunuyor.
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S

ıra dışı bir sürüş konforu sunan
kusursuz denge ve zarafet, 5+2
koltuk seçeneği ile tasarlanmış,
lüks ve daha esnek iç mekan,
420kg’a kadar ağırlık tasarrufunun getirdiği çeviklik ve sıra dışı
performansı ile % 15 CO2 düşüşü ve geliştirilmiş
yakıt ekonomisi, Birinci sınıf Range Rover şasi ve
hafif alüminyum yapı. Büyük beğeni kazanan yeni
Range Rover ile birlikte geliştirilen Yeni Range
Rover Sport şimdiye kadarki en iyi yol koşulları
dinamiğini, sınıfının lideri, sürüş yeteneği ile birlikte
sunuyor. Yeni, geliştirilmiş Range Rover Sport,
müşterilere daha iddialı ve yapılı bir dış görünüm,
daha lüks bir iç mekan ve çok amaçlı bir iç mekan
sunuyor. Land Rover’ın çığır açan hafif süspansiyon tasarımı ve yenilikçi dinamik şasi teknolojileri kullanan Range Rover Sport’un sınıfında bir
numara alüminyum yapısı 420kg’a kadar ağırlık
tasarrufu sağlıyor. Bu, aracın dinamik performansını geliştirerek onun çevik hakimiyet ve sıra
dışı konforla birleşmesini sağlıyor. Bu tasarruf, aynı
zamanda spor lüksü ve dinamik sürüş deneyimi ile 194g/km’ye indirilmiş CO2 emisyonunun
benzersiz bir birleşimini oluşturuyor. Dinamik yeni
Range Rover Sport gelişmiş sürüş performansıyla
kendini hissettiren ve ortak bir DNA ile kendisini
Range Rover ve Range Rover Evoque arasında
konumlandıran iddialı, güçlü ve yapılı, cesur ve
yenilikçi dış tasarıma sahiptir. Önceki modellerin
ayırt edici tasarımlarının yepyeni bir yorumuyla, bu
araç geliştirilmiş alan kullanımıyla birlikte biçimli ve
çağdaş bir görünüme sahiptir. Yeni Range Rover
Sport bir önceki gövdeye oranla yalnızca 62 mm
daha uzundur, fakat yine de 4850 mm uzunluğuyla
7 koltuklu SUV’lerden ve çoğu E segmenti sedanlardan daha kısadır ve daha iyi bir manevra ve park
etme kolaylığını da beraberinde getirir.
automobilemagazine.com.tr
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Range Rover Sport

Arazi

Y

eni Range Rover Sport daha da çevik yol tutuşunu,
geliştirilmiş sürüş keyfi ve zarafet ile tamamlayarak
ciddi ölçüde iyileştirilmiş her türlü yol koşulları
dinamiği sunmak için tasarlandı. Hafif alüminyum
süspansiyon, önde geniş aralıklı çifte süspansiyon
çatalı ve arkada gelişmiş çok bağlantılı düzenleme
ile tamamen bağımsızdır. Sınıfında öncü (260mm ön ve 272mm
arka) ve en zorlu koşullar ile başa çıkabilmek için 546mm’lik sıra
dışı bir tekerlek artikülasyonu sağlıyor. Maksimum zemin alanı
285mm’ye (+58mm) çıkarılmış ve yükseltilmiş havalı süspansiyon
sistemi otomatik olarak iki sürüş yüksekliği arasında değişirken,
çığır açan yeni nesil Terrain Response® 2 sistemi otomatik olarak
en uygun arazi programını seçiyor. Beşinci nesil havalı süspansiyon,
en alçak yükseklik ayarı olan ‘erişim yüksekliği’nden (kolay giriş ve
çıkış için bir öncekine göre 10mm daha alçak, 50mm’de) standart
arazi sürüşü yüksekliğine 115mm’ye kadar düzenli hareket sağlıyor.
Sensör tarafından tetiklenen otomatik yükseltme ve manuel olarak
seçilen yükseltmenin her ikisi de Range Rover Sport’u 35mm kadar
yükseltirken toplamda 185mm’lik bir yükseklik aralığı yaratıyor.
Yeniden tasarlanan havalı süspansiyon sistemi, yeni +35mm’lik
orta seviye yükseklik ayarı ile arazi sürüşü modunun daha önce
mümkün olandan çok daha yüksek hızlarda (50km/s’den 80km/s’e)
kullanılabileceği anlamına geliyor. Bu da uzun, tekerlek izleriyle
dolu kanallı yollardan arazilerde faydalı ve önemli bir özelliktir. Yeni
elektrikli hidrolik direksiyon daha hafif ve doğrudan hakimiyet hissi
veriyor. İki tam zamanlı 4WD sistem seçeneği sunuluyor. Bu sistem
en zorlu arazi sürüşü koşulları için ön-arka % 50/50 tork dağılımı
ve %100 kilitleme yeteneğine sahip, düşük tahrik oranlı iki hızlı bir
transfer kutusu sağlıyor. Alternatif sistem ise 18kg daha hafif ve
otomatik olarak torku aksa en yüksek tutuşla dağıtan bir Torsen diferansiyeli olan ve bütün koşullarda mükemmel çekiş sağlamak için
çekiş kontrol sistemi ile birlikte çalışan tek hızlı bir transfer kutusuna
sahiptir. Ön-arka % 42/58’lik tork dağılımı, en iyi sürüş dinamiği için
arka tekerlek sürüşü eğilimi yaratmak için tasarlandı. Yeni Range
Rover Sport müşterileri başlangıçta dört motor seçeneğine sahip
olacak - iki supercharged benzinli motor (5.0 litre 510PS V8 ve
yeni 3.0 litre 340PS V6) ve iki dizel motor (3.0 litre 258PS TDV6 ve
292PS SDV6). Güç aktarma organları dizilişi, yüksek performanslı bir 4.4 litre 339PS SDV8 dizel versiyonun eklenmesiyle bu yıl
içinde genişletilecek. Ayrıca, bu yılın ilerleyen zamanlarında yenilikçi,
yüksek verimli dizel bir Hybrid modelin de 2014 yılında satışa
sunulması planlanmaktadır. Tahrik oranı boyunca, 0-100 km/saatlik
hızlanma için süre 5 saniyelerden başlarken yakıt tüketimi % 24’e
kadar (modele bağlı olarak) geliştirilmiştir ve CO2 emisyonu 194g/
km’ye kadar düşüş göstermektedir. Yeni Range Rover Sport’taki
bütün benzinli ve dizel motorlar, gelişmiş elektronik kontrollü ZF
8HP70 8-hızlı otomatik vites kutusuna sahiptir. Yeni Range Rover
Sport’taki ağırlık azaltma amacıyla dört silindirli bir motor gibi daha
küçük ve hafif bir güç kaynağı donanımı için gerçekleşebilecek bir
ihtimali mümkün kılmaktadır. Genel ağırlığı 2000kg’dan az olabilecek
bir model, bir önceki en hafif gövdeden 500 kg üzerinde ağırlık
azaltımı sağlamıştır. Kendi sınıfı içinde tasarımda temel bir ölçüt olan
Range Rover Sport’un iç mekanı, güçlü, şık çizgiler, en iyi kalitede
malzemeler ve spor karakterli ekstra bir gösterge panelini birleştiren
benzersiz bir tarz ve ölçülü lüks bileşiminden oluşuyor. İç mekandaki
güçlü, yapısal formlar kabindeki temel dokunuş noktalarında hoş
biçimde uygulanmış daha lüks yüzeylerle daha temiz, saf yüzey
işlemesi tarafından geliştirilmiştir.

26 - Automobile Magazine

İ

ç mekanın spor ambiyansı aynı zamanda daha küçük
çaplı ve daha kalın direksiyon simidi, dikey vites kolu,
daha yüksek orta konsol, ayarlanabilir iç mekan
aydınlatması ve daha geniş koltuk minderlerinde de
kendini gösteriyor. Yeni Range Rover Sport’un Hakim
Sürüş Pozisyonu Range Rover tarafından sunulan üstün
güven ve kontrol hissini Range Rover Evoque’takine benzer
daha spor bir koltuk konumu ile birleştiriyor. İç mekan
24mm daha fazla diz alanı ile ferah bir arka bölüm yaratmak
için optimize edilirken oturanlar aynı zamanda daha geniş
bir kabinden de yararlanıyor. Yeni, çok amaçlı 5+2 koltuk
seçeneği de bagaj alanından hiçbir şey kaybetmeden düz
bir zemin sunuyor. Yeni Range Rover Sport’un şasi teknolojileri sürekli değişken amortisöre (CVD) sahip Adaptive
Dynamics ve daha güçlü modellerde heyecanlı normal yol
koşulları sürüşü için Terrain Response® 2 sistemi içinde
ayrı bir Dinamik modu kapsıyor. Bu sistem, çift kanallı
Dynamic Response, bir Dinamik Aktif Arka Kilit Diferansiyeli ve dönüşlerde torku dış taraftaki tekerleklere aktaran,
böylece yetersiz yönlendirmeyi azaltan Viraj Denge Kontrolü
ile birleştirilmiştir. Yeni Range Rover Sport’taki başka bir
benzersiz yenilik ise su geçişlerinde derinlik bilgisi veren yeni
Wade Sensing™ özelliğidir. Yeni Range Rover Sport’un azami sudan geçme derinliği önceki gövdeden 150mm daha
fazla olarak 850mm’ye çıkarıldığı için, şimdi sürücüye çok
daha fazla fayda sağlamaktadır. Land Rover’ın İngiltere’deki
geliştirme merkezlerinde tasarlanan ve yapılandırılan yeni
model, Solihull, İngiltere’de bulunan son teknoloji düşük
enerjili bir üretim tesisinde üretilecektir.

2

013’ün üçüncü çeyreğinde satışa çıkacak
olan Yeni Range Rover Sport sonuç olarak
dünya çapında 169 pazarda satışa sunulacak. Çoğu pazarda müşterilere dört paket
şeceneği (S, SE, HSE ve Autobiography),
buna ilave olarak HSE ve Autobiography’nin
yeni ‘Dinamik’ versiyonlarından oluşan seçenekler sunulacaktır. Kapsamlı renk, kaplama ve opsiyon seçenekleri
müşterilerin kendi SUV’lerini yaratmasını sağlayacaktır.
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Gran Turismo 6

GRAN TURISMO®6
GRAN TURISMO®6 DEMOSU İLK DEFA
2013 GOODWOOD HIZ FESTİVALİNDE
SAHNEYE ÇIKTI!

Gran Turismo®yapımcısı Polyphony Digital Inc. popüler sürücülük etkinliği ile
ortaklık anlaşması imzaladı. 185 binden fazla insanın katılımıyla kendi türünde
açık ara dünyadaki en büyük sürücülük etkinliği olan Hız Festivali, ‘Gerçek
Yarış Simülatörü’ne ait son gelişmelerin sergilenebilmesi için sürücülük ve
motor sporları tutkunlarından oluşan mükemmel bir ortama zemin hazırladı.
Daire biçimindeki Gran Turismo®‘yarış kapsülleri’, oyun bu sene sonuna doğru
satışa çıkmadan önce insanların yeni demoya göz atabilmeleri için heyecan

dolu Goodwood Park’ta çeşitli noktalara yerleştirildi. Gran Turismo, 1998’de
yayınlandığından bu yana 70 milyondan fazla satarak PlayStation tarihindeki
en büyük oyun serisi haline geldi. Gran Turismo 6’nın yıl sonuna doğru satışa
çıkacağını henüz açıklayan, oyunun efsanevi yaratıcısı ve Polyphony Digital
Inc geliştirici başkanı Kazunori Yamauchi, meraklı Goodwood seyircisi önünde
yeni oyunlarını sergilemek istediklerini belirtti. Gran Turismo’nun çok sayıda
otomobil üreticisiyle geçmişe dayanan yakın ve yenilikçi ortaklıklarının da
getirisi olarak kapsüller ayrıca Nissan ve Alfa Romeostandlarında ve Moving
Motor Show’daki Nissan, Mercedes BenzveFord alanlarında olacak. PlayStation’ınen iyi Gran Turismo oyuncularını seçip onları gerçek bir yarış sürücüsüne
dönüştürmeyi amaçladığı yenilikçi GT Akademi programındaki partneri Nissan,
GT6 demosundaki en hızlı oyuncular için Goodwood’ta bir yarışma düzenleyecek ve kazananları müsabakanın Birleşik Krallık ulusal finallerine götürecek.

GT Akademi şu anda PlayStation sahibi herkese çevrimiçi
olarak açık. İlaveten, bir önceki ikiGT Akademi mezunu, 2013
Le Mans 24 Hours yarışında genel sıralamada ilk 10 ve sınıf
bazında dördüncülük elde etti. ‘Joker’ etkinlikNissan Moving
Motor Show’da düzenlenecek ve her gün bir kişi Akademinin
bir sonraki ayağına bilet kazanacak. Kazunori Yamauchide 2013
Goodwood Hız Festivali ziyaretçilerinden biri olacak. Hevesli bir
amatör yarışçı olarak Yamauchi-san, tulumunu ve kaskını giyerek çok sayıda göz alıcı araçyla ünlü tepe tırmanışı parkurunda
adrenalin dolu yarışlara katılacak. Mükemmeliyetçi olmasıyla
bilinen Yamauchi-san’ın direksiyon başındaki deneyimlerinin,
Gran Turismo 6’da yer alması beklenen 1200 araçdan bazılarında iyileştirmelere yol açacağından şüphemiz yok!

www.playstation.com
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Bmw1 M Desing

SPORTİF GÜÇ GÖSTERİSİ.
BMW M PERFORMANCE

Yazı: Umut Özgür Sunay
Fotoğraf: Can Aydeniz
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Bmw1 M Desing

TEST

M

Desing 118 serisi aracımızın daha çok performansına

süresince ister istemez araçların kullanım koşullarına alışıyorsunuz. Sonrasında

dayalı bir test sürüşünü ekip olarak gerçekleştirdik. Normal

ise direksiyon simidi bana herhangi bir rahatsızlık vermedi. Fakat diğer ekip

BMW 1 serisi ile M dizayn pakete sahip oluşundan kaynaklı

arkadaşlarımında bu olay ilgisini çekti. BMW 1 modelinde performance dayalı

kullanımındaki farklılıklar, artılardan öncelikle bahsedelim.

kullanılan M dizayn modelinde kullanmış olduğumuz 1.8 lt’lik motorun hacmini

Kullanmış olduğumuz BMW 118 aracımızın M performance

normal kullanım şartlarımız ile göz önünde bulunduracak olursak daha çok

direksiyon simidi oldukça kalın deri kaplı bir yapıya sahip. (Normal’de M per-

görselliğe ve iç konfora dayalı aynı zaman da sportif sürüşe duyarlı orta sertlikte

formance ile zor sürüş koşulları için mükemmel tutuş sağlayan Alcantara kaplı,
alt tarafı düzleştirilmiş direksiyon simidi) ifadesi BMW’nin M performance ak-

F

akat belirtmiş olduğum gibi, aracın dış yüzeyinde ekstra bir şekilde

laştırılmış jantlar ise dört renkten oluşan M logosu ile beraber sunulmakta.

M perfomance dizaynına dayalı aerodinamik bir hat bizim test

Aracımızın ivmelenmesi ve viraj kabiliyeti daha çok bu aksesuar ve modifiyenin

aracımızda çok fazla bulunmadığından dolayı aracın normal motor

etkisine bağlı şekilde değişiyor. BMW 1 serilerinde geniş kapsamlı yapılan

kullanımı testimize yansımakta. BMW 1 modelinin testlerini daha

testler sonucunda amortisörler, amortisör kovanları ve viraj demirleri yarış

önce de gerçekleştiren biri olarak, 1 serisinin dinamik ve çevikliğini

sporlarına uygun ve birbiri ile uyum içinde tasarlanmış vaziyette. Sonuç: Yol

özellikle virajlardaki başarısı hakkında deneyim kazanmış biriyim. Bunu aynı

üzerindeki düzlüklerden ve virajlardan bağımsız olarak daha dinamik bir sürüş

bir kullanım paket içinde sunulmakta. Kullanmış olduğumuz aracımızın motor

şekilde 1.18 modelinde de tekrar ederek olumlu sonuçlar almayı başarıyoruz.

hissiyatı. M perfomans modellerinde ön hava kanalları, splitter ve ön tampona

perfomansında BMW performance özel Power Kit bulunmadığından dolayı artı

Tabi ki M performance donanımımızın aracımıza en önemli katmış olduğu

takılabilen parçalar, arka difüzörü ve marşbiyeller için kanatlar, ilave olarak M

sesuarları kataloğunda yer almış olsa da kullandığımız test modelimiz de buna

bir güç ve tork ile ilgili bir şey söylemek normal kullanım performansının dışında

özelliklerden performansımızı arttırmaya yönelik Lastik, Jantlar ve Fren sistemi.

Performance logosu olan marşbiyel folyoları mevcut. Bunlar aracın daha iyi

benzer bir direksiyon simidine rastlamağımız için tam olarak hangi malzemeden

yanlış olur. Aracımızın normal kullanım performansı ise aracın “normal” modun

İçten havalandırmalı ve hafif yapılı spor fren diskleri. Sportif sürüş ve yüksek

hava almasını sağlayarak performans ve aerodinamik özelliğini arttırmakta.

üretilen bir madde olduğunu anlayamadım. İlk olarak araçta ısınamadığım kısım

dışında “sport” kullanım seçili iken tüm ivmelenmeyi maksimumda kullanmanı-

sıcaklık ile baş edecek şekilde üretilmiş. Ön aksta 2 pistonlu sabit alüminyum

Kullanmış olduğumuz 118 test modelimizin ön kısımın da tamponun alt bölme-

ve bana oldukça kalın gelen deri kaplı yapılı benimseyemediğim direksiyon sim-

za olanak sağlıyor. Özellikle manuel ve sport kullanımlarda esp devrede yada

fren kaliperi, arka aksta 2 pistonlu sabit alüminyum fren kaliperi mevcut. İsteğe

sinde sis lambalarının ortasında geniş hava kanalı tam olarak bu işe yaramakta.

idi oldu. Fakat kullanmaya başladığımda belirli bir süre sonra bu hissin yavaş

devre dışında iken aracın performansı ve hızlanması 1.18 lt’lik motor hacmine

göre M Performance kırmızısı, M Performance sarısı veya M Performance

M performance dizaynına sahip aracımızın yine iç bölümüne baktığımız da vites

yavaş ortadan kalktığınıda hissettim. Sonuç olarak araçla geçirdiğimiz test

göre normal koşullara oranla gayet tatmin edici boyutta.

turuncusu olarak bunu seçebiliyorsunuz. Ağırlığı optimize edilmiş ve sağlam-

ve kontrol paneli etrafında yer alan alüminyum karbon ile kaplanmış.
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TEST

Yine test aracımızın içinde M dizayn modeli

ve fren sistemizi başta düşünerek hareket etmeniz

olmasından kaynaklı olarak paslanmaz çelik-

gerekiyor. Özellikle 120d modellerinde ise motor-

ten üretilmiş pedal kaplamaları ve ayak destek

da özel “PowerKit” uygulaması ile aracınızın motor

ünitesi bulunmakta. Bu görüntüler aracın içinde

ısı verimini arttırmanız ve daha fazla güç elde et-

sportiflik oluşmasına olanak sağlamış. Aracın belki

meniz sağlanmakta. Üstelik BMW yetkili servisleri

de en dikkatimi çeken ve beğendiğim özel-

bunu aracınızı garanti kapsamından çıkarmadan

likleri arasında vücudumu tam olarak sarabilen

gerçekleştirmekte. Ayrıca test aracımızda bulun-

dayanıklı ve konforlu spor koltukları yer almakta.

mayan ama sizin opsiyonel olarak alabileceğiniz

Bu koltukların en önemli özeliği ise her vücuda

M performans aksesuar seçenekleri arasında

göre ayarlanabilir durumda imal edilmesi. Ön

tipik M renklerinden oluşan üç şerit aracınızın

tarafta sürücü ve yolcu koltuğunun yanındaki ayar

dışarıdan bakıldığında performansını yansıtmanıza

düğmesi ile vücudunuzu saran koltukların ayarını

yardımcı oluyor. Karbon dış dikiz ayna kaplaması

ne şekilde isterseniz kullanım şartlarınıza göre

ve karbon vites kaplamaları da yine M performans

yapabiliyorsunuz. Araçta en beğendiğim ve M

aksesuarları arasında kullanabileceğiniz çeşitli

dizayn özelliğine çok yakışan olarak vurgulanmış

eklentiler. M dizayn’da test aracımızda hoşumuza

aklımda kalan özellikleri arasında yer alıyor. Aracın

çok fazla gitmeyen kalın kaplamalı ve maddesi-

arka koltukları ise yine aynı şekilde performansa

nin deri olduğu tahmin edilen direksiyon simidi

dayalı spor şekilde dizayn edilmiş, ayrıca oldukça

idi. Bize M performansa uygun bir aksesuar gibi

ergonomik ve konforlu gözüküyor. M dizayn 118

geldiğini söyleyemeyiz. Kaldı ki M performans

modelinden biraz daha bahsettiğimizde aracımızın

kataloğunda yazan direksiyon simidi ile bir ben-

arka tamponunda özellikle egzos çıkış bölümü

zerliği de madde olarak bulunmuyor. Bunun yanı

alüminyum sportif bir görünüme sahip. Yan kapı

sıra 1 serisi kullanıyor iseniz ve 1.8 lt’lik benzinli bir

marşpiyellerin de 4 renkli M logosu aracınıza

motor hacmine sahipseniz aracınızın performansı

binerken dikkat çekiyor. M dizaynına sahip

yeterli diye düşünüyorum. Özellikle Eco sürüş

BMW modellerinde özellikle aracın arka tavan

modu ve start&stop özelliği de yakıt ekonomisi-

bölümünde aerodinamik yapısını kuvvetlendirmek

nin oldukça verimli olmasını sağlayan en önemli

için bir spoyler mevcut. Bunu aynaların yapısıda

unsur. ESP devre dışında iken özellikle virajlarda

aynı şekilde karbon kaplama ile takip ediyor. Nor-

yada dönüşlerde aracın performansından yarar-

mal 1 serisine göre iç ve dış tasarımda M dizayn

lanarak arka tarafın salınmasını arzu ettiğinizde

paketlerinden yararlanarak aracınızın aerodinamik

(yanlamasını) gaz tepkileri sizi bunu yaşatacak

özelliklerini daha çok kuvvetlendirmeniz mümkün.

kadar çok fazla kuvvetli değil. Bizi biraz uğraştırsa

Özellikle daha önce de belirttiğim gibi lastik, jant

da arada bunu yapabilmeyi başarabiliyoruz.
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Cla 200 Amg

CLA 200 AMG
ile 1199 KM.
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Cla 200 Amg

TEST
Dış tasarım olarak üzerindeki AMG özel donanım paketi renk ile iyi bir
görüntü sergilemiş. Tabi ki bunlar öncelikle aracı dışardan gören gözler için geçerli. CLA’nın içine göz attığımızda ise AMG donanım paketi
sayesinde siyah üzerine kırmızı dikişlere sahip olan AMG koltuklar, AMG
paspaslar, AMG deri direksiyon, modele tamamı ile sportif bir ruh katıyor.
Ön alüminyum panel, direksiyon simidin de yer alan simetrik üçgenin
ortasında yine alüminyum ile tamamlanıyor. CLA testimizde ilk gün eco
kullanım modunda ortalama 90 -100 km hız ile sadece 80 km kullanarak yol
katettim. İlk izlenim olarak her ne kadar AMG donanıma sahip bir Mercedes
modeli kullanıyor olsam da direksiyonun yumuşaklığı ve az hissiyatı öncelikle
beklediğim gibi değildi. Fakat özellikle yüksek hızlarda yada dönüşlerde olan
kullanım rahatlığı ile işlevsel oluşunu da kullandıkça daha ileri zamanlar da
anlıyorum. Aracımızla ilk gün henüz 80 km yol katederken içerdeki malzeme
kalitesini de bu arada kontrol ediyorum. Ön göğüs kısmında kokpit bölümü
orta yumuşaklıkta kaliteli bir malzeme ile donatılmış. Benzer şeyi vites ve
el freni bölümü için söyleyemem. Bu bölümde yer alan sert plastik yapı
yeni CLA modelin de pek hoşuma gittiği söylenemez. Tabi ki bunlar ufak
ayrıntılar, belki de zamanla gözünüz bile görmeyecek. Aracımızı bahsettiğim
gibi ilk gün uzun yola çıkmadan önce devamlı eco modunda kullandım. Eco
modunda iken motor oldukça sessiz ve gaz tepkisi de bir o kadar düşük
ama verimli. Klima devamlı suretle 21 yada 22 derecede açık kullanırken
aracın performansı yada veriminde herhangi bir sorun yok. Bu arada yeni
CLA’nın iklimlendirme sistemi özellikle soğuk havası çok iyi çalışmakta.
ECO modunda iken 1.6 lt. 156 beygirlik motor benzini oldukça ekonomik
kullandırmakta. 1.500 ve 2.500 devirlerde yol alırken 80 km sonun da
aracın yakıt göstergesinin 3 yada 4 mm. aşağıya indiğini görebiliyorum. Bu
arada henüz ilk günden dikkatimi çeken bir şey üst tepe açılır tavan siyah
bir perde ile örtülü içeriden kumanda ile arzu ettiğinizde bunu açabiliyorsunuz. Özellikle akşamları hava güzelken yıldızları görmeniz mümkün. Fakat
gündüz özellikle güneşli yakan bir hava da siyah perdeniz kapalı dahi olsa
içeriye ısı vermekte ve güneş ışınlarını geçirmekte. Bana kalırsa buna bir
çözüm üretilmeli diye düşünüyorum. İlk gün hız sabitleme sistemini araç
çok fazla yakmasın diye şehir içinde de kullanıyorum. Hız sabitleme sistemi
şehir içinde trafik kullanımına uygun olacak derecede oldukça başarılı bir
alt yapıya sahip. Ani hızlanma ve ani frenlere olanak sağlıyor. Yakın duruş
mesafesinde yer alan araçları güvenlik paketi sayesinde gösterge de kırmızı
ışık ve sesli uyarı sistemi sürücünün dikkatli olmasını sağlıyor. Yine aracı ilk
gün park etmek istediğim de park sensörü dikiz aynasından baktığınızda
mesafeyi görmeniz için ayarlanmış. Araç şehir içinde gündelik kullanıma
Yazı ve Fotoğraf: Umut Özgür Sunay

C

uygun olabilecek yapıda tasarlandığını ilk gün görebiliyoruz. İlk gün sonunda
gün geceye karıştığında yola koyuluyorum. Bu sefer AMG donanıma sahip
paketimizin tüm özelliklerini test edebileceğimiz uzun bir yolculuğa çıkıyoruz.

LA 200 AMG, modelimiz ile İstanbul merkezli başlayıp,

İlk durağımız ise Topçular feribotu. Sonrasında Yalova ve Bursa yolu üze-

Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Gelibolu, Tekirdağ üze-

rinden devam etmekteyiz. Aracımızı uzun yolda da hız sabitleme sistemi ile

rinden İstanbul’da son bulan toplam da 1199 km’lik yapmış

kullanıyorum. Balıkesir yolundan Edremit’e ulaştığımda 400 km civarında

olduğumuz testimiz de Mercedes-Benz markasının yeni CLA

bir yol kat etmiş bulunuyorum. İkinci günün sonunda dinlenmek için mola

200 modelini ve üzerindeki AMG donanımının verimi hakkında

verdiğimizde ortalama 500 km yol katetmiş oluyoruz. Yeni CLA modelinin

detayları sizlerle paylaşıyorum. CLA test aracımızın özellikleri hakkında bilgi

uzun yolda AMG paketi içerisinde yer alan koltukları oldukça ergonomik

verecek olursak, 4 silindir 1595 cc motor hacimli, 250 Nm tork, 7G-Tronic

ve rahat olduğu için oturuş pozisyonu bakımından aracı kullanırken rahat

Plus 7 ileri oranlı otomatik şanzımana sahip, AMG donanım paketli özel bir

ediyorum. Aracımızın fren sistemlerinden biraz bahsedecek olursak ABS

model. Öncelikle aracımıza dışarıdan ilk bakıldığında gerek tasarımı gerek ise

sisteminin yeni CLA modelinde güvenli bir duruş için imkan verdiğini görme-

jupiter kırmızısına sahip rengi AMG donanım hatları ile bütünlük kazanarak

kteyiz. Duruş mesafesi ve tepkileri başarılı. Aracımızın olağandan daha sert

cezbedici şekilde dikkatleri üzerine çekmesini sağlıyor. CLA aracımız aslında

kullanımı çok bozuk olmayan asfalt kullanımına uygun sayılabilir. En azından

coupe model spor bir otomobilin özelliklerini iç ve dış tasarımı ile yansıtırken

şehirlerarası yollarda bu şekilde olsa da, aracı kullanmaya başladığım

aynı zamanda da binek spor tarz bir otomobil şekline dört kapısı ile dönüşüyor.

üçüncü günde aynı şeyi söylemem sanırım doğru olmayacak..>>
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Neden mi? Bu kısıma birazdan geleceğim fakat AMG dış donanım giydirme esnasında 2. gün sonunda dikkatimi çeken bazı ayrıntılar söz konusu. Aracımızın dış donanımına yakından göz attığımız da üzerinde bulunan
AMG bodykit’ten kaynaklı özellikle ön tamponla farlar arasındaki boşluklar
ve tam oturmayan bazı kısımlar dikkatimi çekiyor. Bunu görebilmeniz için
dikkatlice incelemeniz gerekmekte. Testimizin üçüncü günün de Asos sahil
kentinde AMG donanıma sahip CLA 200 modelimiz ile dolaşmak istersek
bakın neler oluyor.. Öncelikle dar ve engebeli, taşlıklı bozuk yollardan inerek bu kasaba diyebileceğimiz yere ulaşıyoruz. Yolu bizim açımızdan biraz
sıkıntılı oldu. Çünkü AMG donanıma sahip ince sport lastiklerimiz ve sert
süspansiyonumuz aracın içinde bize bayağı bir rahatsızlık yaşattı diyebilirim. Özellikle yanınızda bir bayan yada eşiniz var ise bunu hiç tavsiye etmiyorum. Aracın içindeki bu sertlik maalesef hoşlarına gidecek gibi değil. Test
aracımız AMG paketi ile sadece asfalt kullanımlara uygun olarak dizayn
edilmiş. Normal asfalt kullanımların da zaten yolu size fazlası ile hissettiren
bir otomobil. AMG paketi normalde sportif ve performans kullanımlarında
oldukça başarılı bir çözüm olsa da maalesef uzun bir yola gittiğiniz de tüm
yollar sizin aracınıza uygun şekilde olmuyor. Bu sebeple bu tarz yerlerde
AMG donanım keşke olmasa dediğimiz kısımlar oldu. 3. günümüzü de atlattıktan sonra, 4. günde Çanakkale üzerinden İstanbul’a yola koyuluyoruz.
Bu sefer ise hız sabitleme sistemini kullanmak yerine virajlı dik yollarda
sport tuşuna basarak CLA’yı daha çok performanslı şekilde kullanıyorum.
İstanbul’a zamanın da yetişmeye çalışıyoruz. Çanakkale - Kilitbayır feribotu
ile Gelibolu’ya vardıktan sonra hızımı yol şartlarına göre daha yukarı da
tutarak Tekirdağ’a kadar mola vermeden ilerliyoruz. Yol asfalt olmasının
yanı sıra eğimli ve yol çalışmalarından dolayı bazı yerleri hatalı. Bu arada
AMG donanım performansını dönüşte daha iyi test edebiliyoruz. Çok
bozuk olmayan yol şartlarında yüksek hızlarda AMG donanım sayesinde
sağlıklı bir sürüş ile performans bir arada. Özellikle sol şeritteki araçlardan
geçmek için yol istediğimizde hızımızı kesmeden yola oturmuş bir vaziyette
ve yolu tutarak performansımız devam ediyor. AMG’nin dönüş yolunda
ki kontrollü kullanıma olanak sağlaması bizim bu tarz yollar ve kullanımlar
adına son derece memnun kalmamızı sağlıyor. İstanbul’dan başlamış olan
yolculuğumuz da full olan yakıtımıza dönüş yolunda toplamda 190 TL. ‘lik
ek yakıt alarak İstanbul’a dönüyoruz. 1 depo yakıt ile toplamda 670 km
yol kat ettik. Ortalamamız ise 100 km.’de 7.9 lt. civarında idi. Yani CLA’nın
standart fabrika verilerine baktığımız da özellikle şehirler arasında 4.6 lt.
/ 100 km. değerinin yanında bizim ki biraz yüksek kalıyor. Çünkü çok
ekonomik kullanmak isteseniz de maalesef inişli çıkışlı ve virajlı yol şartları
buna imkan vermiyor. Yeni CLA modeli sonuç olarak şehir içi ve şehirlerarası kullanım adına imal edilmiş. Daha çok standart fabrika çıkışlı modeli
Türkiye pazarına uygun olduğunu sanıyorum. Aracın kullanımı oldukça hafif
ve basit kullandığınız aracınızın Mercedes-Benz marka olduğunu dışarıdan
daha iyi anlayabilirsiniz. Ben hissiyatı daha sert yapılı ve kuvvetli araçları
tercih ediyorum. Mercedes-Benz’in diğer yüksek modellerine baktığımızda
da durumun genelde aynı yapıda olduğunu görmekteyiz. Bu sebeple bu
kullanım hissiyatı yalnızca CLA modeline has olduğunu söylememiz doğru
olmaz. Artık çağımız da daha çok rahatlık ön planda olduğu için bu tarz
yormayan araçlar daha çok tercih edilmekte. Yeni CLA’nın arka bölümünde
iki kişi rahat şekilde oturabilmekte. Dört kişilik yada ufak çoçuklu aile yapısı
için standart donanımını tavsiye ederim. AMG donanıma sahip CLA 200
test aracımızın fiyatı: 108.763 TL Navigasyon ise ekstra olarak sunulmakta.
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Yazı: Umut Özgür Sunay
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Güvenlik maksadı ile sizi saran emniyet kemeri her defasında vücunuzun

bunu yaşayarak test etmekteyiz. Tabi ki, ESP özelliği devrede iken bu şekilde

Kullandığımız test modelimiz de ise ELEGANCE

ölçüsü kadar sizi sıkmadan bırakmıyor. Aracımızın sürüş özelliklerine ve per-

salınımlar ile aracı kullanmanız olanak dışı. Aracımızın kasa ağırlık yapısından

tasarım özelliği ön planda. İç mekanda yer alan

formansına yakından göz attığımız da, kasa yapısının ağırlığı 211 beygirin bir

bahsetmiştik. Burada negatif olarak hızlanmamızın yanısıra durmakta da

Krom süslemeler ve kaliteli ceviz ağacından

nebze düşük kalmasına yol açmakta. E 250 test modelimiz benzinli bir motora

çok iyi bir performansı olduğunu söyleyemem. ABS sistemini 2 yada 3 defa

oluşan kokpit kısmı zenginliği ve konforu vurgu-

sahip. Aracımız trafikte dur ve kalklarda ayrıca ara hızlanmalar da biraz fazla

pompaladığımızda daha verimli sonuçlar elde etmiş olsak ta pompalama

luyor. İç mekanda tasarlanmış 3 tüplü gösterge

enerji harcamak durumunda kalıyor. Tabi ki buda doğal olarak yakıt perfor-

esnasında kaybettiğimiz zaman yine de daha geç durmamızı sağlamakta. Bu

paneli, analog saatli orta konsol ve kaliteli

mansına olumsuz şekilde yansımakta. Fabrika verilerine göre şehir içinde

tarz araçlarda arka ve önde kombine ABS yapısının kullanılmaya başlanmasın-

malzeme seçimi sınıfını ortaya koymakta. Test

ortalama 8.1 lt / 100 km’de değeri var. Siz onu 10 lt olarak düşünmelisiniz

da yarar olacak diye düşünüyorum. Özellikle 110 km’nin üzerinde bir hızınız

aracımız da sürücü koltuğuna ilk oturduğumda

daha altına düşeceğini de pek sanmıyorum. Sürekli 80 -90 km ile düz yolda

var ise ve önünüze 100 m. ötede bir engel çıktığında frene çok sert şekilde

ise bana özel şöförlük görevini çağrıştıran bir

gitmenize olanak sağlayacak bir yolumuz henüz maalesef bulunmamakta.

basıyor olsanız dahi durmakta güçlük çekersiniz. E 250 aracımız tabi ki konfor

araç. İlk olarak bir görev otomobili şeklinde kul-

Aracımız da Eco ile birlikte diğer modellerde de olduğu gibi 3 farklı sürüş

ve güvenlik donanımları açısından son derece kuvvetli bir model. Ama konforla

lanımından kaynaklı bir hissiyat uyandırıyor. Aracı

özelliği modu bulunmakta.

birlikte daha çok ekonomik ve kuvvetli frenajı olan araçları şahsen tercih eder-

kullanırken arka sağ koltukta oturmanın keyfinin

Sportif modu seçtiğimizde ise E 250 aracımız çok daha atak ve agresif

im. Test modelimizi kullanmanın son derece zevk verdiğini söyleyebilirim. Ama

ayrı olduğunu düşünüyorum. Aracın komple iç

ivmelenmesi de bir o kadar kolay ve zevkli oluyor. Aracımız sanki bir anda

biliyorum ki, aynı bütçe ile seçeneğim de oldukça fazla. E 250 FL Elite modeli

yapısı genç iş adamlarına bireysel kullanım şek-

karakter değiştiriyor. O ağır başlı görev aracı gidip yerine daha asi genç bir iş

için bu yorumu yazmış olsam da inanın bana bir sonraki sayfamız da yine test

linde yada makam aracı şeklinde oluşturulmuş.

adamı geliyor. Bu tarz kullanımlara da olanak sağlayan bir araç olsa da ded-

ettiğimiz, E 250 CDI 4 MATIC modeli ile arasında epey bir fark olduğu kesin.

Güneşli sıcak havalarda aracımızın iklimlendirme

iğim gibi tüm bunlar aracın yakıt ekonomisini zorluyor. E 250 benzinli modeli

Kullanmış olduğumuz E 250 FL ELite modelimiz aslında donanım olarak çok

250 FL ELITE, modeli 4 silindir 1991 cc motor hacmine sahip. 211 beygir gücünde ve 350 Nm

sistemi yeni CLA modelinde olduğu kadar yeterli

özel şöförünüze 90 km sabit hızla kullandıracaksanız o zaman sorun yok.

zengin, kaliteli ve pahalı bir içeriğe sahip. Bunlardan kahverengi diş budak

tork üreten bir araç. 7G Tronic plus şanzıman 7 ileri otomatik vites şeklinde çalışmakta. 0 - 100

olmuyor. Geniş iç hacimde aracın iç sıcaklığını

Şimdi birazda aracımızın denge kontorülünü ve fren güvenlik testlerimizden

ağacından, açık damarlı mat ahşap süslemeler belki de aracı en ve zengin

km hızlanması ise fabrika verilerine göre 7.4 sn. Test modelimiz de ise tam 80 lt.’lik yakıt tankı

düşürmek için dereceyi çok düşürmek ve klima

bahsedelim. Öncelikle aracımızı ESP devre dışında sport konumunda salınım-

gösteren özelliği. Kadife paspalar, iki adet bardak tutucu, Becker pilot ön

bulunmakta. Bunun ekstra maaliyeti ise 495 TL. Aracımız DIRECT CONTROL spor süspansiyon

ayarınızı da çok yükseltmeniz yeterli olmakta.

larını kontrol etmek için sağ ve sol direksiyon kontralarımızla test ettiğimizde

hazırlığı, 6’lı CD değiştirici, Yan kapılar da ses izalasyonuna sahip özel camlar,

sistemine sahip. Aracımıza tasarım olarak göz attığımızda estetikle birlikte ergonomi üzerine ku-

E

Ceviz kaplama ve orta konsolda duran saat

aracımızın çok rahat bir şekilde salınıma duyarlı olduğunu hatta biraz da gaz

Isıtmalı ön koltuklar v.b. gibi saymakla bitmeyen bir donanım paketi. Güvenlik

rulu bir tasarım ön plana çıkıyor. Yenilikçi dış görünüm aracı daha dinamik olarak yansıtmakta. Yeni E 250 FL

tasarım açısından cazip görünse de daha çok

tepkisini sertçe uyguladığımız da aracın arka kısmının sağa ve sola rahatça

özellikleri arasında ise BAS PLUS ve yaya algılama gibi özellikleri de mevcut.

Elite modeli Avangarde tasarım konsepti ile 2 şekilde sunulmakta. Bunlardan biri konfor diğeri sportif tasarım.

50 - 55 yaş aralığına hitap etmekte.

salınarak ilerlediğini görmekteyiz. Daha doğrusu görmemizden daha çok

Bu donanımlar neticesinde ise test aracımızın fiyatı 181.363 TL.
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4MATIC FL
ELITE!
Yazı: Umut Özgür Sunay
Fotoğraf: Can Aydeniz

E

1

250 CDI 4 MATIC FL ELITE, modeli 4 silindir 2143 cc

çekiş sisteminde. Mercedes-Benz teknolojisinin geliştirmiş olduğu dizel

motor hacmine sahip. 204 beygir gücünde ve 500 Nm tork

motorları maksimum çekiş gücü sağlarken azami çalışma sessizliğine ve

üretiyor. (bir önceki benzinli modeli ise daha düşük 350

aynı zamanda daha düşük yakıt tüketimi emisyon değerlerinide bir arada

Nm tork gücüne sahipti.) Dizel otomatik 4 çekişli aracımızın

sunuyor. Yeni E serisinde bulunan bu dizel motor uzun süredir bir arada

şanzımanı yine aynı şekilde 7G Tronic plus şanzıman 7

toplanılması istenen tüm bu özellikleri aynı çatı altına toplamayı başarıyor.

ileri oranlı otomatik vites şeklinde çalışmakta. 0 - 100 km hızlanması

4 silindirli sıralı dizel motor dolgun tork değerleri ile güçlü ve daha az yakıt

ni de katarak fazlası ile verim elde etmenizi sağlamakta. 4MATIC

sürüş manevralarında stabiliteyi tutunma kabiliyetini arttırmaktadır.

ise fabrika verilerine göre 7.9 sn. Test modelimiz de yine aynı şekilde

sarfiyatı söz konusu. Bu dizel motora şimdi daha yakından göz atalım.

(sürekli dört teker çekiş sistemi) devamlı suretli aktif olduğundan,

Aracımızın bir diğer özelliği ise paket kapsamında yer alan DIRECT

paket kapsamında tam 80 lt.’lik yakıt tankı mevcut. Aracımız da DIRECT

Common-Rail dizel teknolojisinin güncel nesli 2000 bar’a kadar çıkan

ıslak zeminde, buzlu zemin veya kar gibi olumsuz hava şartlarında

CONTROL spor süspansiyonu amartisörlerin sürüş durumuna uyar-

CONTROL spor süspansiyon sistemi paket kapsamında bulunmakta.

enjeksiyon basıncı, iyileştirilmiş yanma odaları ve özellikle hızlı ve hassas

anında müdahale ederek aracın tepki süresini de en aza indirir,

lanması sayesinde serilik ile konforu bir arada sunmakta. Özellikle

Aracımız aslında bir önceki sayfamız da yer alan E 250 FL ELITE modeli

çalışan enjektörleri ile etkileyici boyutta. Her devir sayısı aralığındaki

güvenli sürüşünüz için en önemli desteği size sunar. Ayrıca, 4MATIC,

bozuk yol şartlarında daha iyi bir performans için kendini gösteriyor.

ile aynı paket kapsamında bu sebeple iç ve dış tasarımından kaynaklı bir

yüksek tork, yüksek ateşleme basıncı ve besleme sayesindedir. Dizel mo-

elektronik stabilite programı ESP ve elektronik çekiş sistemi 4ETS

DIRECT CONTROL spor süspansiyon istendiğinde sportif olarak

değişiklik bulunmuyor. En önemli farklılığı dizel motoru ve özel 4 MATIC

torun çalışma sessizliği ise Lanchaster dengeleme mili sağlamaktadır. >>

tarafından desteklenmektedir. 4ETS programı patinaja düşen tekerliği

uyarlanabilir ve aracı 15mm daha alçatabilmenize olanak sağlar.

46 - Automobile Magazine

50 kw’lik (204 beygir) bir güce sahip ve 500 Nm’lik

frenler ve böylece gücü diğer yol tutuşu daha kuvvetli olan tekerlere

azami torka E 250 CDI 4MATIC test aracımızın kalbini

aktarır. Bu özellik aynı zamanlar da kötü zeminler de daha hızlı ve ani

oluşturmakta. Ayrıca, ECO Start-Stop fonksiyonu, araç

kalkışa da olanak sağlar. E250 CDI test aracımızın en önemli 4MATIC

durduğunda motorun geçici olarak durdurulmasını ve

özelliği standart diferansiyel kilitlerinide gereksiz kılmakta. Otomatik

böylece yakıt tasarrufunu dizel motorun ekonomisi-

fren impulsları sayesinde kaygan zeminde kalkışı desteklerken kritik
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S

onuç olarak kaygan çakıllı bir zeminde

250 CDI 4 MATIC FL ELITE, test modelimizi ıslak, kuru ve

şaşırmakla beraber alkışlamak gerekiyor. Normal şartlarda olduğundan

çakıllı yol şartlarında 4MATIC özelliğini ESP devrede ve devre

daha fazla kuvvetli ve sert tepkiler ile aracımızı savurmaya çalışsamda

dışında iken kullanıyoruz. Aracımızı daha çok yol şartlarında çı-

maalesef araç hiç bir şekilde asfalt zeminde oynama yapmıyor. Artık

karabilmek için daha agresif hareket etmekteyiz. Asfalt ve kuru

sıkılıp el freni ile bir iki dönüş yapmak durumunda kalıyorum. Güçlü torku

zeminde ESP devrede iken özellikle slalom’da araç herhangi

sayesinde dönüşlerde hızlanmaya olanak sağlıyor. Sonrasında aracımızı

aracı birde yoldan çıkarmak için sizin
çaba sarfettiğinizi düşünün. Normal
de bunu kimse yapmak istemez. ESP
devre dışında bu şekilde test ettiğimiz

de ise kontrollü dönüşlerin yanı sıra sert ve virajlar-

bir şekilde kaymaya duyarlı hissiyat oluşturmuyor. Daha yüksek hızlarda

asfalt konumundan daha çok çakıllı ve ciddi anlamda kaygan bir zeminde

da tepkimeli gaz ile aracın ancak o zaman rahat bir

salınımını zorladığımızda ise ESP devrede iken araç arka kısmını bir nebze

test ediyoruz. ESP devrede iken kayma algılanmaya başladığında sürekli

şekilde salınımını sağlamanız mümkün oluyor. Fakat

dahi olsa bırakmıyor. Yol dışına taşmadığını gördük. 4MATIC özelliğini daha

4MATIC özelliği ESP destekli şekilde buna engel oluyor. Kayma çok fazla

yine de aracın kontrollü olduğunu söylememde fayda

iyi test edebilmemiz açısından ESP’yi devre dışı konumuna getiriyoruz. Bu

yaşanmadan araç kendini topluyor. Normal kullanımlarınızda bizim yapmış

var. Ciddi anlamda yol tutuşuna ve dizel motorun yakıt

özelliği trafiğe kapalı güvenli alanlarda sadece test etmekteyiz. Aracımızın

olduğumuz ani hareketleriniz olmaz ise aracınızda herhangi bir kayma ola-

ekonomisi ile kendine hayran bırakan bir model E 250

özellikle arka bölümünde ESP off’ta bir salınım beklerken araç ESP devrede

cağını sanmam. Daha sonrasında ise 4MATIC özelliğini ESP devre dışında

CDI 4MATIC. Ben bu araç ile bir önceki benzinli iki

olduğu gibi hiç bir şey farkettirmeden salınıma olanak vermiyor. Buna

iken kaygan zeminde test ediyoruz. Araç resmen dans etmeye başlıyor.

çeker modelini karşılaştırmanın doğru olmayacağını
düşünüyorum. Aralarında ki kullanım ve sürüşten kaynaklı farklar 4MATIC özelliği dizel motora bağlı şekilde
değişlik göstermekte. Yalnızca ortak bir özellikleri var iki
modelinde iklimlendirme sistemi (soğutma) yeteri kadar
iyi çalışmıyor. Aracın süspansiyonu ve lastik seçimi
bakımından da hem sürücü hem de arkada oturan
yolcular için en üst derecede konfora ve yumuşaklığa
sahip. Üzerinde her ne kadar spor süspansiyon sistemi
bulunsa da kesinlikle bir AMG modelinde olduğu kadar
sert değil. Aksine üzerindeki standart lastik seçimi de
çok iyi. Son olarak güvenlikle ilgili söylemem gereken
tek şey bu tarz araçların fren yani ABS sistemi. Artık
bir motosiklette dahi olan kombine (%70 ön fren -%30
arka fren) sistemini bir şekilde bu araçlara uyarlanırsa
fren ve güvenlik bakımından çok iyi neticeler alınacaktır.
Artık sadece ön fren kısa mesafe için yeterli bir çözüm
değil. E 250 CDI 4MATIC donanımları ile 227.425 TL
test modelimizin fiyatı.
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Mini Cooper S Coupe

TEST

MINI COOPER
S COUPE!

T

asarımı, sportifliği, çevikliği, dinanizmi ve gençlik
yapısı ile kendine hayran bırakan testimizin konuğu
MINI COOPER modelinin en sıra dışı olan S Coupe
modeli. Tek kapı ve coupe tasarımına sahip bu
aracın ön kısmı olduğu kadar yan kısımları, üst

kısmı ve aracın arka tarafı kısaca her yeri bir tasarım harikası. Mini
Cooper S Coupe modelinde bana kalırsa tasarımından kaynaklı
en ufak bir hata bulunmuyor. Ön tarafta kaputun üzerinde yer alan
modifiyeli Turbo hava girişinden tutunda güçlü ızgara yapısı ve
dışarı doğru çıkık Bi-xenon farları MINI Cooper S Coupe modelini olduğundan daha çarpıcı ve güçlü gösteriyor. Ön taraftan
bakıldığında büyük ve güçlü arka tarafa doğru ilerlediğiniz de
küçülen fakat çarpıcı özelliğini yitirmeden coupe sportif bir araç.
Aracın ön tarafı ne kadar güçlü ve kuvvetli hatlara sahip olsa da
arka kısımda ki tampon, arka camın tasarımı ve rüzgar spoyleri
Mını Cooper S Coupe modelinin aerodinamik özelliklerini de ön
plana çıkartıyor. Tamamı ile gençlik duyguları ile oluşturulmuş
bu model diğer MINI ‘ler arasında belki de en fazla sürüş zevki
veren modeli. 184 bg güç üreten twin-scroll turboşarj, otomobile
büyük miktarda enerji verirken onu tam anlamı ile safkan spor bir
otomobile dönüştürmeyi de başarıyor. MINI S Coupe modelin de
bu özel tasarımından kaynaklı aerodinamik yapısı yüksek suratlerde
hava akımını kolayca üzerinden geçmesini sağlamakta. 80 km’den
sonra otomatik açılan rüzgar denge spoyleri aracın daha çok yere
yapışmasını sağladığı için S Coupe modeli 230 km hıza ulaşmada
bir problem yaşamıyor. Yüksek hızlarda güvenli bir sürüş zevki
içinde ön koltukların arkasında yer alan bölmede aracı karoser
yapısını kuvvetlendirici özel eklemeler de bulunmakta. Bu eklemeler
gövdeyi daha güçlü kılarken sürücünün üzerindeki yüküde azaltma
işlevi görüyor. Yüksek hızlarda seri kullanım için tasarlanan MINI S
Coupe modeli iki kişilik olmasının yanı sıra gündelik kullanımlarda
çok rahat kullanabileceğiniz, şehir trafiği içinde oldukça ideal bir
otomobil. MINI S Coupe modeli dar gibi gözükse de uzun boylular
içinde rahat bir kullanım imkanı sunuyor. Özellikle 280 litrelik bagaj
hacmi ile hafta sonu bir yerlere Mini S Coupe ile kaçamak yapmanızda mümkün.
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silindir ve 1.600 cc’lik motor hacmi 5.500 devir dakika’da

lanılmakta. Bu sebeple bazı otomobillerin özellikle bu tarz geliştirilmiş

184 beygir güç üretmekte. 0 - 100 km arasını 6.9

spor coupe’nin fiyatının yüksek olması da diğer araçlara göre normal

saniye de ulaşabiliyor. 80 - 120 km hıza 4 ve 5 vites

karşılanacak bir durum. Sonuç olarak almış olduğunuz uzak doğu ya

geçişlerinde hızlanma oranı ise test verilerine göre 5.6

da çin yapımı ucuz kalitesiz parça ile üretilmiş ve yüksek fiyatlar istenen

saniye. Yakıt tüketiminin şehir içinde ekonomik kullanım

bir otomobil asla değil. Aracın karakteristik özelliklerine yansıyan parça

şartlarında ortalama 6.4 lt / 100 km’de normal kullanım şartlarımız da

kalitesi ve yüksek teknoloji S Coupe modelinin iç tasarım özelliklerinde

ise 8.9 lt / 100 km’de yaktığını gördük. 50 lt.’relik bir yakıt deposuna

de devam etmekte. MINI’nin iç mekanında, premium markanın dizayn

sahip aracımızın yüksüz ağırlığı ise 1.165 kg. Mini Cooper S Coupe

etmiş olduğu kalite vücunuzu saran spor koltukların yanı sıra ön kokpit

hızlı spor bir otomobil olduğu kadar güvenli sürüş içinde gerek

bölümündeki malzeme kalitesi ve işçilik cezbedici boyutta. MINI Coo-

süspansiyon yapısı, gerekse yol tutuş ve fren özellikleri bakımından iyi

per S Coupe modelini içeride yer alan ortamda kullandığınızda size

bir performans sergiliyor. Tüm bu özellikleri MINI markasının kendine

almış olduğumuz sürüş hazzını ve zevkini anlatmamız buradan yeterli

has yaratmış olduğu teknoloji ve tasarımdan ileri gelmekte. MINI mod-

olmayabilir. Bir bakıma yazdıklarımız ve özendirici anlatımlarımız her ne

ellerinin diğer iki kapılı GP modeline de göz tacak olursanız S Coupe

kadar doğru olsa da aracın zaten kendisi bu yapıda olduğu için bize

modelinde olduğu gibi yol şartları için tasarlanmış bir yarış otomobili.

yalnızca bunu yansıtmak kalıyor. Çünkü bu otomobil yalnızca bu hisleri

MINI tüm araçlarını tasarlarken bu kombinasyona önem vermekte.

arzuyu vermek için üretilmiş bir araç. Türkiye şartlarında bu araca sahip

MINI Counturyman 4ALL modeli’de aynı şekilde pistte kullandığımız

olabilmenin o kadar kolay olmadığının da ayrıca bilincindeyiz. Fakat bu

da hıza ve yarışa duyarlı şekilde oldukça da güvenli olarak özelliklerini

tarz otomobiller arasında da her bakımdan öne çıkabilen bu otomobil

ortaya koyan DNA’ları tüm modellerde geliştirilerek aynı şekilde kul-

yollarda sürüş keyfini size fazlası ile sağlıyor.
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Piaggio X10
350 ABS!
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P

iaggio’nun en yeni üyesi X10. İtalyan “maxi scooter” kon-

ve eksiksiz gösterge paneli gözünüze çarpıyor. Ekranda ortalama ve anlık

septinin en büyük temsilci olan Piaggio yeni X10 ile size

yakıt tüketimi, ortalama ve maksimum hız, otonomi, akaryakıt ve soğut-

maksimum performans ve konforu bir arada sunuyor. Yirmi

ma sıvısı derecesi, seyahat süresi, saat, buz alarmlı ortam sıcaklığı, motor

yıldır Hexagon, X8, X9 ve XEvo modelleri ile yaklaşık 400.000

kontrol voltajına ilişikin bilgiler dahil bir çok bilgi gösterilmekte. Zarif ve hoş,

adetlik satış ile büyük başarı elde eden marka, Şimdi en

konforlu ve işlevsel aynı zamanda güvenli, eğlenceli ve yüksek performanslı

son modeli X10 ile bu başarısını devam ettirme gayretinde. Piaggio X10,

yeni Piaggio X10, 2 farklı motor seçeneği ile Türkiye’de satışa sunulmakta.

zarif tasarıma sahip, en gelişmiş hareketlilik şartlarına uyacak şekilde

En tecrübeli ve bilgili, sürekli en iyi performans, kompaktlık ve düşük güç

tasarlanmış yeni nesil bir motosiklet. Konfor ve direksiyon hakimiyeti de

tüketimi arayışında olan sürücüler test motorumuz olan yeni Piaggio 350

buna bağlı olarak son derece gelişmiş bir model. Bu sayede hem uzun

motorunu tercih edecektir. Piaggio X10, ön tarafında 280 mm çift disk ve

mesafe hem de şehir içinde hareket kabiliyetini sağlamanız için üretilmiş bir

arka tarafında 240 mm tekli disk bulunan gelişmiş bir frenleme sistemi ile

model. Piaggio X10, altlık, aydınlatma lambası, 12V soket içeren ve iki adet

donatılmıştır, standart olarak kombine frenleme sistemi mevcut ve isteğe

flip-up kaskı rahat sığacak genişlikteki kask alanı ve ayak kalkanının arka

bağlı olarak ABS/ASR çift sistem bulunmakta. Kombine frenleme sayesinde

plakasındaki üç adet torpido gözü sayesinde şehirli sürücülere mükemmel

sağ manivela yalnızca ön kaliperlerin birinde çalışır, sol manivela ile diğer ön

yük kapasitesi sağlamakta. Piaggio X10’a bindiğinizde ilk olarak zengin

kaliperi ve arka kaliperi kullanabilirsiniz.
Daha yüksek frenleme performansı sağlarken aynı zamanda optimum hakimiyeti zorlaştıran zorlu yüzeylerde ön tekerleğin erken
kilitlenmesini önlemek için bir bölme supabı arka frenin basıncına
bağlı olarak ön frenin basıncını ayarlamaktadır. Sıvı soğutmalı olan
test motorumuz 15 litre yakıt deposuna sahip. Motorun üzerine
ilk bindiğimde kolay ve rahat kullanım yapısı oldukça hoşuma
gitti. Özellikle şehir içinde ki viraj kabiliyeti oldukça memnun edici.
Yüksek hızlarda korkmadan virajlara hafifce yatarak girebildim. X10
modelinin bir çok kısmında gizli eşya saklama gözleri bulunmakta.
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Luxury Cars & LifeStyle Magazine

1.yıl

Hemen her yerinde bu saklama alanları mevcut. X10 modelini 3 farklı
kullanım özelliği mevcut. Eco modunda 330 cc’lik motor biraz daha hissiz
hareket etmenizi sağlayıp geç hızlanmakta. 33 beygir olan motorumuz
biraz ağır olan yapısı itibarı ile seriliği daha çok uzun mesafelerde yüksek
devirde sağlıyor. Kombine olan arka ve ön fren sistemi oldukça güvenli ve
kısa sürede durmanıza olanak sağlıyor. Ön freni sıktığınızda ABS kendini
hemen hissettiriyor. Ön rüzgar camı yüksek olduğu için touring motorları da
andırırken sürücünün rahat biçimde yol almasını sağlıyor. Sinyal dönüşleri ve
kornası kullanım esnasında parmaklarınızla kolayca ulaşılabilecek boyutta.
Önünüzde yer alan kontrol panelinde her şeyi çok net görebiliyorsunuz.
Motorun performasını test ettiğimiz de ise eco modundan normal moda
geçiyoruz. Motor bir nebze daha canlı hareket etse de kalkışlar da istediğimiz verimi elde etmekte zorlanıyoruz. Motorun cansız yapısı 350 cc den
beklentilerimizi tam anlamı ile karşılamasa da X10 bir bütün olarak tatmin
edici özelliklere sahip. Motorumuzun satış fiyatı ABS’li modeli bayi satış fiyatı
8.440 euro (21,349 TL) fiyatına baktığımız da markanın geliştirmiş olduğu
donanım ve özellikleri de dikkate alacak olursak yolcu ile beraber rahat
kullanımı söz konusu olsa da motorun fiyatına göre performansını bir nebze
daha iki kişiyi yokuşlarda canlı taşımasına imkan sunacak beygir gücünü
hissetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabi ki bu marka’nın sevenlerini
üzecek bir sonuç kesinlikle değil. Testimiz esnasında yaşamış ve hissetmiş olduklarımızı birebir ifade etmeye çalıştığım için motorun performansı
hakkında da iyi şeyler yazabiliyor olmak isterdim. En yakın rakipleri Suzuki
Burgman, Yamaha XMax 400 gibi modellere oranla da sanıyorum 400 cc’lik
ikinci motor seçeneği performans açısından daha verimli olacaktır.
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Honda CBR
600 FA ABS!
Yazı: Umut Özgür Sunay
Fotoğraf: Can Aydeniz

H

onda CBR 600 FA (ABS) modeli hem rengi ile hem de
duruşu ile kalemim diyebileceğim bir motor. İlk motorumun da 600 F’e benzeyen bir super spor olduğunu
düşündüğümde bana onu hatırlattı. Uzun zamandır bu
tarz bir motor aslında kullanmadım. Genelde kullanımı

daha yüksek ve daha rahat motorların test sürüşlerini yaptığım için
Honda CBR 600 FA modeli hızlı zamanlarımı anımsattı. Motorun en çok
evimin önünde park edilmiş duruşunu sevdim. Tasarım olarak ise genelde çok seçici bir yanım olsa da bu motorun bana yakıştığını söyleyen
ekip arkadaşlarım motora daha çok ısınmama sebep oldu. Motoru
Honda merkeze ilk almaya gittiğimde üzerine bindiğim ilk dakika itibarı
ile kısa zaman da alıştım. Honda’dan test sürüşüne çıkarken ise artık
bir bütün olduğumu hissederek motora karşı güvenimi kazandırmıştı.
600 cc’lik motorun performansı ve kulağıma hoş gelen orjiinal egzosundan çıkan yüksek devirlerdeki tatlı yırtıcı ses..güzeldi.
İlk günkü testim motorun verimini neler yapabildiğini anlamakla geçti.
İkinci ve üçüncü gün CBR FA modelini çok daha kıvrak ve verimli
kullanmaya başladım. Hatta iki kişi full akşam trafiğinde Göztepe’den
Avcılara kadar gidip döndük. Trafikte arkanızda biri var ise arka oturma
pozisyonu her ne kadar daha da iyileştirilmiş olsa ani frenlerde tüm
yük kollarınızda olabiliyor. Gidonun racing motorlara oranla biraz daha
yüksek konumlandırılması sürüş kabiliyetinizi ve keyfinizi arttırsa da tekli
kullanımlarınız da dahi uzun sürede yorulabileceğiniz bir motor. Sürüş
pozisyonu itibarı ile dinlenmeye de vakit ayırarak kısa süreli molalar
vermeniz şart.
600 FA modelinin fotoğrafta’da dikkat ettiyseniz kırmızı renkte ayarlanabilir süspansiyonu bulunmakta. Motorun vites geçişleri gayet yumuşak ve kolay. 8.000 - 9.000 devirden sonra tam anlamı ile motorun
verimini hissedip sesi ile beraber bir çıkış yaşıyorsunuz.
Belki de 600 FA’da en çok hoşuma giden kombine ABS fren destek
sistemi oldu. Arka freni hiç bu kadar sevmemiştim. Şaşırtıcı derecede
başarılı. Ön freni sıktığınızda kombine ABS sayesinde %30 ‘u arka fren
yapmakta. Kombine ABS fren sistemi sayesinde tekerlerin kitlenme riski ortadan kalkarken, ön fren kullandığınızda arka frende devreye girer
her durumda en iyi kontrolü sağlayan harika bir frenleme sistemi. Yeni
CBR 600 F super spor heyecanını, konfor ve günlük kullanım kolaylığıyla birleştirirken güvenlikten de ödün vermiyor.
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Motorun en güzel görünen kısımı bence ön kafa modulü. Tek parçadan
oluşan ön far sistemi motora önden baktığınızda sport touring havası
verirken yan taraftan bakıldığında ise super spor karakterini vurguluyor.
Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 16 sübaplı sıralı 4 silindirli motorun torku 64 Nm.
Motorun 6. vitesinin eklenmiş olması gerekli bir özelliği. 5. vitesten sonra
6. vitesi isteyen devir aralığına sahip. 6. vites ile daha rahat ve ekonomikte
kullanmanız söz konusu. Selenin yerden yükseliği 800 mm. (80cm) benim
gibi orta boylu kişilerin ayakları yere basarak rahatlıkla kullanabileceği makul
yüksekliğe sahip. Arka ve önde 5 kollu aliminyum döküm jantlar bulunuyor.
Kombine 3 piston kaliperine sahip, hidrolik çift diskli ABS fren ön tarafta işini
Yeni Honda CBR 600 FA modelin de geliştirilmiş pres tek döküm parça

bacağınızın hemen arka kısmında yer alıyor. Motoru sıcak havada kullandığımı

güzel yapıyor. Yüksek hızlarda ani durmalarda herhangi bir sorun yarat-

alüminyum şasesi sayesinde 211 kilogram kuru ağırlığa sahip. Motoru rahat bir

düşünürseniz bana yansıyan çok fazla bir sıcaklık yada bacaklarımı rahatsız

madı. CBR 600 FA motorumuzun arkasında üzerinde oturduğunuz ve yol

şekilde taşıyıp hareket ettirebiliyorum. Ağırlığı bana hiç bir şekilde engel olmadı.

edecek boyutta bir yanma hissine rastlamadım. CBR 600 FA’nın ön gösterge

tutuşunu sağlayan 180/55 ZR17 M/C lastiği bulunmakta. Lastiğinin kalınlığı

Diğer Honda modellerinde olduğu gibi güvenlik açısından motorun çalınmasını

paneli digital şekilde tasarlanmış. Racing tarzında super spor motora yakışır

600 FA için yeterli derecede gözmekte. Daha geniş bir lastik takmak bence

bir nebze olsun caydırıcı (HISS) sistemi mevcut. Motor kendi anahtarı olmadan

şekilde. 0’dan - 15.000 devir aralığına sahip rakamlar yer almakta. Özellikle

gereksiz olur. Güç aktarımı ise görmüş olduğunuz üzere bildiğimiz zincirli

hiç bir şekilde güvenlik sistemi tarafından çalıştırılmasına izin verilmiyor. CBR

2 ve 3’ncü viteslerde 9.000 devir sonrasında motor gerçek performansına

sistemden oluşmakta. Ön ve arka kısımda monoshock amartisörler 128

600 FA tam olarak 102 beygir gücünde. Çok fazla agresif olduğunu söyle-

kavuşarak, gazı sıkıştırdığınızda 13.000 devire kadar rahatlıkla tırmandığını

mm esneme özelliğine sahip. Euro3 normlarında üretilen motorda, kombine

memiz doğru olmaz, gayet kolayca kontrol edebileceğiniz sürüş performansı

görebilsekte, daha sonrası için vites değiştirmek durumunda kalıyoruz. CBR

ABS, HISS, HMAS teknoloji sistemlerini bir arada düşündüğünüzde ise

ve kullanım kolaylığı bakımından da 300 cc- 400 cc motor kullananlar şayet

600 FA modelinde kombine ABS fren sistemini arzu ederseniz devre dışı

CBR 600 FA’nın 25.000 TL Türkiye bayi satış fiyatı bulunmakta. Ben hemen

biraz da super spor tarzı bir motor kullanmak isterseniz, CBR 600 FA modeli

bırakabiliyorsunuz. Fakat arka lastiğiniz de kilitlenme durumu olacağı için bu

Honda’nın NC 700 SA modeli ile karşılaştırdığımda aşağı yukarı NC 700 SA

tüm isteklerinizi karşılayacak durumda. Ekip arkadaşım Kawasaki 300 motorun

şekilde tasarlarmış kombine bir fren harikasını devre dışı bırakmayı ne kadar

modelinde de tüm bu teknolojik özelliklerin varlığının olduğunu göz önünde

testini yaparken bir ara motorları değiştiriyoruz. Kendisi kolaylıkla CBR 600

tavsiye ederiz. Ne de sağlığınız açısından normal şartlarda uygun olduğunu

bulunduracak olursak, NC 700 SA’nın fiyatı CBR 600 FA’nın oldukça altında

FA yı kullandıktan sonra, kullanımının kolay ve rahat olduğu bilgisini de ayrıca

söyleyebiliriz. Bu sisteme birde motorun fiyatı içinde o kadar para verdiğinizi de

satılmakta. En son 18.600 TL gibi bir fiyat duyduğumu hatırlıyorum. CBR

benim dışımda kullanarak test edip onaylıyor. Motorun siyah renginin yanı sıra

ayrıca düşünmemiz gerek. CBR 600 FA tasarım yönü bakımından daha çok

600 FA o zaman neden daha pahalı diye insan bir düşünüyor. Aynı teknoloji

2013 modelin de kırmızı ve beyaz olan çok güzel bir rengi daha var. CBR 600

gözlere hitap eden genel olarak tasarım yönünün kuvveti ile kullanıcısına görsel

aynı marka motorların özellikleri aşağı yukarı aynı ben yalnızca görüntü

FA’nın tüm tasarım özellikleri bu renk ile bize daha çok yansımakta. Egzos sağ

olarakta zevk veren bir motor. >>

amaçlı mı, arada ki bu fiyat farkını vermek durumunda kalıyorum. ?
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Kawasaki
Ninja 300!
Yazı: Orçun Gücüm
Fotoğraf: Can Aydeniz

11000 ürettiği maksimum motor gücü 39 beygir civarında. Bu atası Ninja 250 ile

Ninja 300 de koltuğun altında bir bagaj bölümü mevcut. Bunun altında

karşılaştırıldığında 10 beygirlik bir artışı ifade ediyor ki sürüşte bu farkı çok ciddi

da yine gizli bir bölme mevcut ve bagaj hacmi biraz daha genişletilmeye

inja….Çoğunlukla efendilerinin huzurundan kovulmuş veya

bir performans artışı olarak yaşadığımızı söyleyebiliriz. Yani güç ve performans

çalışılmış. Motorun boyası, renklerin uyumu ve cilası göz kamaştırıcı gü-

kendi istekleriyle ayrılmış samurayların zaman içinde sayıca

açısından 250 ile aradaki fark ciddi anlamda fark edilebilecek seviyede. Aynı

zellikle. Yüksek kalitede grenaj malzemeleri kullanılmış ve parçalar arasın-

az olmalarını bir avantaj haline dönüştürmek için oluştur-

şekilde tork da 10000 d/d da 27 Nm civarında. Racing karakteristiği dememizin

da en ufak bir uyumsuzluk mevcut değil. Arka koltuğun alt tarafındaki

dukları gizlilik temelli savaş sanatı ninjalık olarak tarihte

temel sebebi de bu. Kalkışlarda son derece atik bir momentuma sahip old-

kancalara ekstra bagaj bağlamak mümkün. Ayrıca motordaki ısı dağılımı

yerini alan bir kavram. Bir ninjanın pek çok dövüş ve zihin

uğunu söyleyebiliriz. İyi bir revving ile 0-100 km/s hızlanmasını 5.9 sn lere kadar

son derece iyi ayarlanmış. Motordaki ısı direkt aşağı doğru yönlendirilmiş

tekniğine hakim olması şarttı. Bu nitelikler genellikle hasımları olarak muhattab

indirmek mümkün. Fakat ortalamada 6.3 ile 6.5 arası diyebiliriz. Yakıt tüketimi

hava kanallarından motorun altına veriliyor ve diğer motorlarda olduğu

aldıkları iyi eğitimli samurayları alt etmek için gerekliydi. Zira gereken durum-

oldukça iyi seviyede. Düşük toklarda son derece kolay seviyede bir şehir gezisi

gibi sıcak havanın direkt sürücünün bacaklarına gelmesi engellenmiş. Bu

larda bir çubuğu bile hasmı ağır yaralayabilecek hatta öldürebilecek şekilde

keyfi verirken aksiyon 6000 d/d dan ve 8000 d/d dan sonra başlamakta. 8000

da Ninja 300 ün dizaynı açısından oldukça büyük bir artı.

kullanabilmeyi bilmek gerekiyordu. Peki Kawasaki Industries Ninja serisini

den 13000 devire çok hızlı bir şekilde ulaşabilmekte. Tüm devir adımları herhangi

üretirken bütün bu kavramları günümüze nasıl yansıtabilirdi ?. Nasıl ortaya

bir tıkanma yada duraklama olmadan son derece akıcı bir şekilde geçilebilme-

çıkarılan ürün pek çok ihtiyacı eşsiz bir şekilde karşılayabilirken eksik hiç bir

kte. Gaz ayarındaki hassasiyet ve doğrulukta yeni 32mm lik gaz kelebeginin

şeyden ödün vermeyebilirdi ? Bunu 2012 yılında kategorisinde rakibi olmayan

konumlandırılmış olmasının payı da oldukça yüksek. Slipper clutch dediğimiz

Ninja 300 ü çıkararak gerçekleştirdi. Bu konuda Kawasaki çok da iyi bir adım

özel bir debriyaj ve şanzıman teknolojisine sahip Ninja 300 6 ileri vitese sahip.

atmış oldu. Çünkü Atası olan Ninja 250 yi geliştirmek yerine Ninja 300 ü

Vites geçişleri son derece rahat yumuşak ve hisedilebilir. Çok hızlı vites değişimi

tamamen bir görsel şölen estetiğinde yaparken mevcut parçaların neredeyse

mümkün iken makinanın buna tepkisi de bir o kadar doğru zamanlama ile

tümünde değişikliğe gitti ve çok daha oturaklı ve rakipsiz bir makinayı ortaya

gerçekleşmekte. Bu sebepten dolayı agresif bir vites değişimi ile 130-140 km/s

çıkarttı. Peki Ninja 300 ün teknik özelliklerine inceleyecek olursak; Ninja 300

hızları çok atik bir şekilde yakalamak mümkün olabiliyor. Ayrıca slipper clutch

çift zamanlı su soğutmalı 296cc 4 silindir bir motor bloğuna sahip. 6 Vites

teknolojisinin doğru zamanlaması ve tam isteneni vermesi rüzgarlı havalarda ve

ve 13000 devirde readline i mevcut. Tam anlamıyla racing karakteristiğine

virajlı yollarda bile sürücüye ek bir güven veriyor. Ninja 300 ün 110/70/17 (Ön),

sahip bir motor. Her ne kadar fabrika çıkışında 170.6 km/s son gösterse de

140/70/17 (Arka) Lastik ebatları ve çok daha yumuşak iyi tutuşa sahip olan

yaptığımız testlerde motorun otobanda 187 km/s hızları gördüğüne şahit

lastikleri atası Ninja 250 ye göre çok daha fazla güven veriyor. Uzun ve kısa

olduk. Şehir içi ve şehir dışı gezilerde hız açısından 300cc lik bir motor için son

aydınlatma çok daha görünür güçlü ve stabil. Süspansiyonları fabrika ayarlarına

derece tatminkar seviyede olduğunu söyleyebiliriz.

biraz daha yumuşak geliyor.

N

62 - Automobile Magazine

automobilemagazine.com.tr

- 63

Ninja 300 ün frenleri gayet yeterli seviyede. Frenlemede hassasiyet

/ yeşil plastik paneller, led gösterge ve her noktasında eşsiz japon

Ninja 300 ün oturuş pozisyonu gayet rahat ancak aynı zamanda

İyi Yönleri;

ve fren hissi oldukça iyi şekilde hissedilebiliyor. Ön fren 290mm çift

mühendisliğinin izlerini fazlasıyla taşımakta. Sonuç olarak atası Ninja

sportifliği de koruyor. Sürerken kesinlikle büyük bir motoru sürüş

* Mükemmel estetik ve görünüş

piston disk kaliperinden oluşmakta. Arka frende 220mm çift piston

250 den ciddi anlamda farklı bir dizayna sahip olan Ninja 300 keli-

hissine kapılıyorsunuz. 790mm sele boyu ile kısa boylu sürücüler için

* Performans ve dinamik

disk kaliperinden oluşmakta. Combine abs sistemi olmadığı için arka

menin tam anlamıyla bir dizayn harikası. Dikkat çekmenin ne anlama

bile gayet ideal bir sele boyu yüksekliğine sahip. Ayaklarınız rahatlıkla

* Konfor ve kolay sürüş

fren düşük hızlarda durmayı sağlarken yüksek hızda kesinlikle ön

geldiğini bu motor ile ciddi anlamda yaşayacaksınız. Ninja 300 geniş

yere değebiliyor ve bu yeni başlayan sürücüler için oldukça avantajlı.

Kötü Yönleri;

frenin kullanılması gerekiyor. Aniden duruşlarda her iki freninde aynı

bir devir gösterge paneline sahip. Bunu hemen sağ tarafında digital bir

Yakıt tankının yan dizayndan dolayı tankı dizleriniz ile çok rahatlıkla

* Pahalı Fiyat

anda kullanılması duruş dengesi açısından kritiklik kazanıyor. Ninja

hız göstergesi yer alıyor. Arkadan beyaz led aydınlatmalı bu hız göster-

kavrayabiliyorsunuz. Arka aynalar çok iyi konumlandırılmış ve arkada

2013 Kawasaki Ninja 300 Teknik Özellikleri;

300’ün piyasada ABS’li ve ABS’siz olmak üzere 2 modeli bulunuyor.

gesi özellikle gece sürüşlerinde mükemmel bir tasarım olarak karşımıza

olan biteni daha geniş bir açıyla görebiliyorsunuz. Uzun yol sürüşlerini

* Motor: 296cc, 8-valve, parallel-twin DOHC

Testimizde Ninja 300 ABS’si modeldi. Ancak fren yeterliliği açısından

çıkıyor. Her uyarını ayrı bir ışığı mevcut ve bunlar ana gösterge

Ninja 300 ile yorulmadan keyifli bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ninjanın

tepkisi durma mesafesi açısından bizden olumlu not almayı başardı.

çevresine son derece akılcı bir şekilde yerleştirilmiş. Bu ışıkların içinde

bomba gibi geri döndüğünü söyleyebiliriz. ZX serisinden esinlenmiş

Ninja 300 keskin hatlara sahip, compact ve dayanıklı görünümlü bir

düşük voltaj, motor sıcaklığı, OBD Port, Motor Yağı Basınç Göstergesi,

olan dizaynı, güçlü motoru, kaliteli şasesi nin kombinasyonu ile or-

motorsiklet. Temiz çizgiler ve köşeli paneller motoru son derece çekici

Boş Vites Göstergesi ve uzun far göstergesi mevcut. Aynı zamanda

taya çok güzel bir motorsiklet çıkmış. Hem günlük kullanıma uygun,

hale getirmiş. Ninja 300 dizaynnı yaparken daha büyük hacimli abilerin-

sağ ve sol sinyalde aynı gösterge paneli içine son derece sportif ve

hem uzun mesafeli yolculuklar için ideal hemde sportif ve agresif

den etkilendiği kesin.Daha büyük yakıt tankı, daha estetik ve %100

fark edilebilir şekilde yerleştirilmiş. Digital göstergede hız, ise 2 adet

kullanımda istenen tatminkarlığı veren süper bir seçenek olarak

yarış stili rüzgar camı,ikiz açısal farları ve entegre göstergeleri ile ZX-

trip-metre, saat, economy mode u gösteren eco-mode göstergesi ve

gösterilebilir Ninja 300. ancak motorun en büyük eksisi fiyatı. 300 cc

10R dan ciddi anlamda ilham almış bir motor. Yan taraftaki mazgalları

yakıt göstergesi mevcut. Bütün göstergeler son derece akılcı şekilde

kategorisinde ülkemizde %37 ÖTV ye maruz kalması Ninja 300 ün

ile 2013 Ninja 1400 GTR’dan ilham almış. Çok kollu jantlar ve egzoz

yerleştirilmiş ve hiçbir şekilde karışıklığa sebebiyet vermiyor. Gidonun

fiyatını oldukça yukarı çekiyor. Fakat bu bütçeyi karşılayabilenler için

tasarımıda kesinlikle 1400 GTR izleri taşımakta. Motorun arka dizaynı

üzerine yerleştirilmiş piyano siyahi uzun far düğmesi, korna ve debriyaj

kesinlikle verilen parayı sonuna kadar hak ettiğini de söyleyebiliriz.

fazla bir değişikliğe uğramamış. Ancak alüminyum ayak dayama, siyah

kolu son derece güzel ve akıcı şekilde dizayn edilmiş.
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* Motor Gücü: 39 Beygir @ 11,000 D/D
* Tork: 27 Nm @ 10,000 d/d
* Şanzıman: Manual 6 ileri vites slipper clutch teknolojisi.
* 0 – 100 km/s: 5.9 saniye
* Son Hız: 187 km/s
* Yakı Tüketimi: 30 km/l - Tam depo (17 lt) ile ortalama 475- 500 km
* Yakıt Tipi: Benzin
* Süspansiyon: Teleskopik Çatal (Ön), 5-hızlı ayarlanabilir Uni-Trak (Arka)
* Lastikler: 110/70/17 (Ön), 140/70/17 (Arka)
* Frenler: 290 mm Petal Disk (Ön), 220 mm Petal Disk (Arka)
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Bmw F700 GS
Adventure!
Yazı ve Fotoğraf: Umut Özgür Sunay

B

mw F 700 GS ABS modelimiz daha çok seyahat üzerine

sayesinde sürücü çok daha güvenli bir sürüş sağlamasının yanı sıra sürüş kon-

macera sevenler için de biçilmiş bir araç. Enduro modeli daha

foruna da sahip oluyor. Azaltılan ağırlığı ve alçak süspansiyon seçenekleri ile F

çok gezmeyi ve uzaklara gitmek üzere tasarlanmış. Testimizi

700 GS çok amaçlı şehir için özellikle trafik kullanımlarına da uygun bir enduro.

tip fren diskleri, 300 mm çapında çift pistonlu yüzer tip kaliperlere sa-

Nm. F700 GS modelimizde bir üst fotoğrafta görmüş olduğunuz gibi

maalesef çok uzaklara gitme imkanımız olmadan İstanbul

798 cc olan model F 800 GS modeli ile aynı motoru taşısa da beygir gücü

hip. F 700 GS’in durmasını sağlayan tek sistem diyebiliriz. Arka kısımda

oldukça büyük bir hava giriş kanalı ve soğutma sistemi bulunuyor. Mo-

merkezli gerçekleştirdik. F 700 GS aslında daha önce testinide

olarak 10 beygir düşük şekilde sunulmakta. F 700 GS ile F 800 GS arasında

ise Tek diskten oluşan 265 mm’lik çaplı tek pistonlu yüzer tip kalipere

tor bloğuna entegre edilmiş, daimi senkromeçli 6 ileri vitesli şanzıman

yapmış olduğum F 650 GS mirasçısı olarak getirilen bir model. 75 beygir

sele oturma yüksekliği beygir ve tork gibi farklılıklar bulunmakta. Bu sebeple F

sahip ABS destekli fren sistemimiz bulunmakta. 90 - 100 km hız ve

görev yapmakta. F 700 GS modelinde 16 lt.’lik yakıt deposu ve artı

gücünde sunulan F 700 GS modeli bir büyük hacimlisi olan F 800 GS ile de

700 GS’in kullanım detayları F 800 GS modeline göre geçiş yapmak isteyenler

üzerinde arka fren ile bir çok defa yapmış olduğumuz fren testimiz de

4lt.’likte yedek deposu bulunmakta. Gösterge panelinde bulunan hız

aşağı yukarı benzer şekilde tasarlanmış. F 700 GS kısa vites oranları ile üst

adına daha uygun. Özellikle bayan kullanıcılarında hoşuna gideceği kanısın-

ABS devreye girerek işini iyi bir şekilde yapmış olsa da motoru geç

km. ve devir saati tam önünüzde sürücü odaklı ayarlanmış. Hemen

düzey kullanım özelliklerini garanti ederken aynı zaman da çevikliğinide arttırıyor.

dayım. Önden baktığınızda motorun kafa yapısı 1200 GS’leri aratmayacak

yavaşlattığını ve yavaşlama mesafesininde normalden biraz daha uzun

sağ tarafta ise digital gösterge panelinde yakıt durumunuzu net şekilde

Aslında F 700 GS modeli Enduro kullanmaya hevesli ve başlangıç yapmak ist-

şekilde güçlü tasarlanmış. Klasik yapıda çift bölmeli ön farlar uzun ve kısa olarak

mesafede olduğu gördük. Ön fren sayesinde kısa mesafelerde güvenli

görebiliyorsunuz. F 700 GS ile özellikle İstanbul yada büyük şehir

eyenler adına kolayca kullanabileceğiniz ideal bir motosiklet olarak tasarlanmış.

görev yapmakta. Biraz kısa ancak yeterli düzeyde olan ön touring camı arzu

bir şekilde durabilmeniz mümkün olmakta. F 700 GS modelimiz su

trafiklerinde çok rahat edebileceğiniz ayrıca yüksek oturma pozisyonu

Farklı motor kullanan kişiler içinde ayrıca rahat ve alışabileceğiniz standartlara

edinildiğinde daha uzun modelleri ile değiştirilebilir. Motorun en çok hoşuma

soğutmalı 4 zamanlı sıralı iki silindirli motora sahip. 7.300 devir dakika

ile de yola her yönü ile hakim olabileceğiniz ileriyi görmekte zorlan-

imza atıyor. Standartlardan bahsetmişken yine ABS ile birlikte ESA ve ASC

giden yanı sanıyorum ön fren sistemi oldu. Brembo marka çift disk, yüzer

da 75 beygir güç üretilirken, azami torku 5.300 devir dakika’da 77

madığınız bir model.
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F 700 GS modelinde sertliği ayarlanabilir orta süspansiyon sistemi bulunmakta.

yükseldikçe F 700 GS bir anda daha yırtıcı boyutlara ulaşması olağan. Özellikle

yine değerlendirebileceğiniz modeller arasında yer alan başlangıç diyebi-

yapısı bir üst modeli F 800 GS’te olduğu gibi burulmaya dayanıklı boru tipi

Motorun hemen altında motor koruma demiri özellikle asfalt dışı arazi kullanım-

yüksek devirlerde kullanım zevkini farklı boyutlara da taşıyabilen bir motor.

leceğimiz bir model. Tabi ki arazi şartlarınızda durum ne olursa olsun kalın

çelikten imal edilmiş. Toplam da 20 lt. lik deposu ile ortalama 90 km hızla 4.1

ları içinde iyi bir güvenlik önlemi. Bridgestone marka 140/80 - 17 ebatlarında

Beraberiniz de arkanızda oturan yolcu da en az sizin kadar rahat şekilde yol-

dişlere sahip lastiklerinizin olması şart. Uzun macera yolculuklarınızda gide-

litre civarında uzun yolculuklarda yakıt verimini elde etmeniz mümkün. Şehir

ki arka lastiğimiz oldukça iyi bir hamura sahip ve asfalt koşullarında oldukça

culuğun tadını çıkartabiliyor. Uzun yolculuklar da ise özelikle BMW enduro tarzı

ceğiniz rotanıza göre lastik seçimini doğru yapmanızı öneriyorum. F 700 GS

içinde test ettiğimiz motorumuzda toplamda 3 günde agresif kullanım ile kat

ideal bir yapıda. Hafif çakıllı yol arazi şartlarında da çamur ve kaygan zemin

modellerinde sahip olan geniş bir aksesuar yapısı da size ayrıca hizmet ediyor.

soğuk havalarda kullanabileceğiniz elcik ısıtma sistemi gayet iyi çalışmakta.

ettiğimiz İstanbul’da full depo olan yakıtımızı bitiremedik. Bu sebeple yüksek

dışında performans bakımından sizi üzmeyecek gibi duruyor. F 700 GS ağırlığı

Arka kısımda bulunan topcase şehir içinde trafikte yük taşımanız açısından

Sağ kısımda start-stop tuşunun hemen üzerinden bunu ayarlayabiliyorsunuz.

teknoloji ile üretilen BMW motorunun performansına karşılık yakıt veriminide

ve çok dengeli yapısı itibarı ile asfalt ve arazi şartlarında rahat yol almanıza

ideal bir bagaj görevi görürken arka yolcu içinde sırt dayama da önemli bir

ABS sistemini ise yine sol debreaj yakınında bulunan kumanda tuşu sayesinde

düşündüğümüzde, 14.900 euro fiyatı ile çok yüksek olmuş olsa da konfor ve

imkan tanıyacak vaziyette. Özellikle gidonun tutuş biçimi, açıklığı ve dönüş çapı

konfor sunmakta. Motorumuzun debreaj kolunun hemen yan tarafında bulunan

arazi ortamında devreden çıkartabilirsiniz. Asfalt zeminde test ettiğimizde

özellikleri bakımından ne olursa olsun F 700GS almanız için kendini zorlamakta.

çok tatminkar boyutlarda. Dik ve öne eğilmeden rahat pozisyonda kullanırken

sinyal ve kornası sanırım biraz daha ergonomik tasarlanabilirdi. Aslında baş

arka lastiğimizi fazlası ile kilitlediği ve kayma eğilimi gösterdiği için normal

Genel olarak durumu toparladığımız da karakteristik özellikleri bakımından çok

F 700 GS’in sizi hiç yormadığının farkına varıyorsunuz. Motorun verimi düşük

parmağınıza daha yakın ve kolayca görev yapacak şekilde olabilir. Yine de çok

şartlarda tavsiye etmiyoruz. Diğer bir kullanım tuşu olarak dörtlü flaşörlerin-

agresif sayılmayan fakat yeterli performansı ile de diğer rakip endurolara göre

hızlarda cansız olarak nitelendirilse de gaz açmaya başladığınızda devir saati

problem olarak görmemek gerekli. BMW F 700 GS off-road kullanımları adına

iz de hemen ABS tuşunun yakınında bulunmakta. BMW F 700 GS’in şasi

akılları çelebilen bir model. Tabii bir BMW sahibi olmak istiyorsanız.
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SAĞLIKLI VE DAHA KALİTELİ
BİR YAŞAMA HAZIR MISIN?

Karate
Kaikan

Dergimizin Okurlarına
%25 Özel İndirim!

New International Karate
Ashihara

İLK ADIM FITNESS
KULÜP DERNEĞİ
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“AUTOMOBILE MAGAZINE” T.C. patentli markamız 2013
yılı itibarı ile yayın hayatına başlamıştır.
“AUTOMOBILE MAGAZINE” yayınımız basılı ve digital dergi
olarak okurlarına sunulmaktadır.

Karrimor Stornaway
Event Trekking Bot
350 TL.

“AUTOMOBILE MAGAZINE” resmi web sitesi
http://automobilemagazine.com.tr üzerinden hizmet
vermekte olup, ayrıca web sitemize http://otomobilmaga-

Doğa Sporlarında Uzman

zine.com üzerinden de ulaşılabilmektedir.

MSR Pocketrocket
Kamp Ocağı
90,90 TL.

“AUTOMOBILE MAGAZINE” web sitemiz üzerinden yayınlanan Digital Dergimizin her gün daha çok kişiye ulaşabilirliğini
sağlamak hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Yamaç Paraşütçülüğü Eğitimleri

Trekking & Kampçılık Eğitimleri

- DIGITAL DERGİ İLAN KULLANIMLARINIZDA VIDEO VE
BANNER OYNATMA İMKANI SUNMAKTAYIZ.
- DIGITAL DERGİMİZDE SİZİN İÇİN ÖZEL BİR FOTOĞRAF
GALERİSİ HAZIRLAYABİLİRİZ.
- DIGITAL YA DA BASILI DERGİMİZDE KULLANMIŞ

Karrimor Bobcat 65 Lt.
Kamp Sırt Çantası
270 TL.

Magellan Explorist 310 GPS
815 TL.

Özel Doğa Rehberliği Hizmetleri

Organizasyonlar

OLDUĞUNUZ İLANINIZI WEB HABER SİTEMİZİN ANA
SAYFASINDA VE TÜM KATEGORİ SAYFALARINDA SİZE
AYIRACAĞIMIZ ÖZEL SABİT BANNER ALANINIZ İLE
DESTEKLEYEBİLİRSİNİZ.
- DIGITAL DERGİMİZ ONLINE OKUNDUĞU GİBİ AYNI

“Bakalım hayatta kalabilecek biri misiniz?...”

ŞEKİLDE İNDİRİLME ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.
- DIGITAL DERGİMİZDE VIDEO YA DA iLAN KULLANDIĞINIZDA İNDİRİLEN DERGİMİZDE DE AYNI ŞEKİLDE
İLANINIZ, VİDEONUZ YA DA FOTOĞRAF GALERİNİZ YER
ALMAKTADIR.
- DIGITAL DERGiMiZDE CREATIVE ANLAMINDA AKLINIZA
GELEBİLECEK VE GENİŞ ALT YAPIMIZIN İZİN VERDİĞİ
HER ŞEYİ UYGULAYABİLMEKTEYİZ...
BU SEBEPLE DERGİMİZDE BASILI VE DIGITAL OLARAK
KULLANDIĞINIZ TÜM İLAN ÇALIŞMALARINIZ BOŞA GİTMEDEN HEDEF KİTLEMİZ İLE DİREKT OLARAK BULUŞUR..
SAYGILARIMIZLA,

www.hayattakalma.com
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SuperSpor

Pininfarina ‘Sergio’

Ferrari’nin tasarımcısı
Pininfarina yeni konsep
otomobili ‘Sergio’ için t
Dassault Systèmes’i
seçti..
Avrupa’nın en büyük
iki yazılım şirketinden
biri olan Dassault Systèmes,
İtalyan tasarım
firması Pininfarina'nın
onursal Yönetim
Kurulu Başkanı Sergio
Pininfarina'yı onurlandırmak amacıyla
üretilecek yeni konsept
otomobili “Sergio”nun
tasarımı ve üretimi
için firma ile işbirliğine
gitti.

Automobile mA
+

3D tasarım, 3D Dijital
Modelleme ve Ürün
Yaşam Döngüsü Yönetimi
(PLM) çözümlerinde lider olan 3DEXPERIE
NCE Şirketi
Dassault Systèmes,
her alanda önemli ve
ses getiren projeler yapmaya
devam ediyor.
Dassault Systèmes
son olarak, İtalya’nın,
otomotiv, endüstri ve
mimari konusunda
dev tasarım firması Pininfarina'
nın onursal
Yönetim Kurulu Başkanı
Sergio Pininfarina'yı onurlandırmak
amacıyla üretilecek yeni
konsept otomobili “Sergio”
için Pininfarina
ile işbirliği yaptığını duyurdu.
Ferrari ve Juventus
Stadyum’unu da tasarlayan firma olan Pininfarina,
yeni konsept
otomobili için Dassault
Systèmes’in 3DEXPERIENCE CATIA for
Creative Designers
uygulamasını seçti. CATIA
uygulaması,
projenin tasarımcılar
ının ve mühendislerinin çok kısa bir süre
içinde estetik açıdan
yenilikçi ve aerodinami
k bir tasarım ortaya
koymasını sağladı.
Yenilikçi sanal modelleme ve 3D eskiz özelliklerini
kullanan
Pininfarina tasarımcılar
ı yaratıcılıklarını ifade
etme olanağı bulurken,
Sergio Konsept
Otomobilin geliştirilmes
i sürecinde çeşitli
farklı yaklaşımları kullanarak
erken aşamalarda denemeler yaparak
en uygun biçim ve
yapılandırmayı hızlı bir
şekilde uygulayabildi.
Bu çalışmalar sonucunda
elde edilen 3D
sanal model, ayrıntı
bakımından zengindi
ve
ICEM Surf kullanılarak
oluşturulan üretime
hazır A sınıfı yüzeyler
içeriyordu...>>
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Tasarımcılar ayrıca konsept
otomobillerinin farklı
modellerini yönetebilm
CATIA Live Rendering
iş ve
uygulama özelliğini kullanarak
her bir tasarım alternatifini 3D görüntüleyebildi.
Doku ve renk gibi tasarımcılar
ın tüm stil özellikleri
Pininfarina mühendisle
ve
ri tarafından geliştirilen
teknik özellikler tek bir
bir araya getirildi. Bu,
modelde
fikir alışverişini kolaylaştırır
ken karar verme sürecini
hızlandırdı. Pininfarina
de
Tasarım Direktörü Fabio
Filippini konuyla ilgili
söyledi: “CATIA uygulamas
şunları
ı bize, Pininfarina’nın
sahip olduğu geçmişten
tasarım felsefesine uygun,
gelen
yenilikçi bir çalışma
yolu sağladı. Saflık,
ve duygu, Sergio’nun
performans
kariyeri boyunca bizlere
aktardığı en önemli değerlerdir.
Söz konusu üç temel
değere odaklanarak
gerçekleştirilen konsept
lemesi bizim en güçlü
modelyanımızdır ve Dassault
Systèmes’in 3DEXPERIE
tasarım çözümü, fikirlerimizi
NCE
gerçeğe dönüştürm
ede bize yardımcı olmaktadır.
”

BM
Dassault Systèmes
Endüstri ve Pazarlama
Başkan Yardımcısı Monica
ise şöyle konuştu: “Tasarımcıla
Menghini
r, yaptıkları işe tutkuyla
bağlı, coşkulu kişilerdir
ve tasarım teknolojileri
ni seçerken çok ince
eleyip sık dokumakta
nedenle Pininfarina gibi
dırlar. Bu
tanınmış bir tasarım
firması yaratıcılığını ifade
3DEXPERIENCE çözümlerin
etmek için
den yararlanmayı seçtiğinde,
tasarım deneyimi sunabilmek
tasarımcılara gelişmiş
bizleri mutlu etmektedir.
özelliği ve gerçekçi görüntü
Dijital 3D süreklilik
işleme olanakları sayesinde
ekipleri çeşitli tasarım
tasarım ve mühendislik
alternatifleri oluşturup
analiz edebilmiş ve mükemmel
tasarımı ortaya koyabilmişt
ir.”
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Ulaşım ve mobilite için
Dassault Systèmes’
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Lüks, İhtİyaçtır.
yeni̇ range rover

Dört nesildir gelişen teknik özellikleri, göz alıcı iç mekan tasarımı
ve zarif çizgileriyle karşınızda Yeni Range Rover.

www.landrover.com.tr / 0850 252 30 30
Borusan Otomotiv tarafından ithal edilen Land Rover’lara 3 yıl ya da 100.000 km (hangisi önce dolarsa) olmak üzere özel garanti verilmektedir. Bu özel garanti,
yasal garantiyi aşan süre ve km bakımından bedelsiz onarım için olup, yasal mevzuatın garanti içinde tüketicilere tanıdığı diğer seçimlik hakların doğumuna neden olmaz.
Yeni Range Rover 3.0 TDV6; Yakıt tüketimi: Karma: 7,5 lt/100 km. CO2 emisyonu: Karma: 196 gr/km.
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