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Merhaba, Sevgili Dergi Okurlarımız..
2016 yılına ait ilk Şubat sayımızı basılı
ve aynı zamanda dijital e-dergi olarak
ayrıca “Automobile Magazine” sitemizde de yayınlama kararı aldık. Şubat
ayını takip eden Mart ayı sayımızda
ise yine aynı şekilde basılı ve dijital
olarak devam etmek istiyoruz.
2016 yılına ilk olarak haber sitemizde yer alan çalışmalar ile başladık.
Sitemize çeşitli yeni kategoriler
eklendi. Bununla beraber günlük
haber hitimiz arttı. Yine, Automobile
Magazine yayınımız adına almanca ve ingilizce haber portallarını da
ayrıca açtık. Yabancı dilde de haberleri bu anlamda yayınladık. 2016 yılı
içerisinde ise bu portallara daha fazla
hız kazandırmak ve geliştirmek istiyoruz. Bu çalışmalarımızın neticesinde
sitemizin aylık trafiğinde artışlar söz
konusu oldu. Bu artışların neticesinde
ise sıkışıklık yaşamamak adına
yeni bir server alma gündemimize gelmiştir. Tabii e-dergi okunurluk oranımızda daha fazla kişiye
ulaşarak artış göstermesi beklenilen
bir durumdur. Yapmış olduğumuz
çalışmalarımızda bu yoğunluğu en iyi
şekilde atlatabileceğimizi ve altından
kalkacağımızı zannediyorum. Özellikle e-dergimizi menüden download
ederken bir sıkıntı ve yavaşlama olmaması adına alt yapımızı sağlama
almak 2016 planlarımız arasındadır.

Yayınımız adına diğer önemli husus ise
“Automobile Magazine” dergimizin
özellikle otomobil medya planlama ve
Pr ajansları tarafından bilinip bilinmemesi, takdir edilip edilmemesi konusudur. Neden olduğunu bilmediğimiz
ve sorduğumuzda ise her seferinde
olumsuz yanıtlar aldığımız otomobil
markalarına ait test araçları maalesef
ki; “Automobile Magazine” yayınımız
adına çok uzun bir süredir olumsuz
şekilde dönülerek, yayınımıza test
aracı tahsis edilmemektedir. Bu durumu ayrıca kınadığımızı bildiririm.
Yine halen daha otomotiv markalarının medya ve reklam ajanslarından yayınımıza hak etmiş olduğu
destek gelmediği gibi birde dergimizi
bilmeden, okumadan ve daha önce
hiç görmediği halde kulaktan dolma
yalan yanlış bilgiler ile yada dergimizi
farklı yayınlar ile karıştıran hakkında
olumsuz yorumlar yapan arkadaşlar
var. Bu arkadaşları da ekmeğimizle
oynadıkları için özellikle ve ayrıca
kınıyorum.
Son olarak ise;
Sizinle bu bilgiyi paylaşmak isterim.
(01.01.2016 - 28.01.2016)

Bağımsız Natro Hostingden son
çekilmiş olan, Ocak ayına ait 28
günlük Automobilemagazine.com.tr
sitemizin genel performans verileridir.
Toplam Sayfa Gösterimi: 387.910
Toplam Hit: 2.281.163
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Yeni Audi A4 showroomlarda yerini aldı..

Automobile Magazine

Audi tutkunlarının beklediğine
değecek: Yeni Audi A4
Audi’nin en çok satan model ailesi A4’ün, teknolojisiyle
sınıfında örnek oluşturacak şekilde yeniden geliştirilen
yeni nesli satışa sunuldu.
Audi’nin tüm dünyada en çok satan modeli ünvanını taşıyan
A4’ün yeni nesli satışa sunuluyor. Yeni A4, özellikle teknolojik
geliştirmeleriyle yine sınıfının en iddialı modeli olma özelliğini devam ettiriyor. Yeni Audi A4 Türkiye’de tamamı S tronik
şanzımana sahip, 1.4 TFSI 150 PS ve 2.0 TFSI 252 PS quattro
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seçenekleri ile iki benzinli; dizelde ise 2.0 TDI 190 PS ve bu
motorun quattro teknolojisi ile sunulan versiyonu olmak üzere
toplam üç motor seçeneğiyle sunuluyor. Yeni Audi A4 1.4 TFSI
150PS43.969bin Euro’dan başlayan fiyatlarla alınabiliyor.

Güç üretimleri önemli ölçüde artırılan bu motorlardan 1.4lt’lik
TFSI seçeneği, 150 PS güç üretirken 250 Nm tork değerine sahip. Aracı 0’dan 100km/s hıza 8,5 saniyede ulaştıran
motorun yakıt tüketim değeri ise 5,2lt/km. Bir diğer benzinli seçenek olan 2.0lt 252 PS quattro seçeneği ise 370 Nm
tork sağlıyor. 0’dan 100 km/s hıza 6,4saniyede ulaşan bu

seçeneğin yakıt tüketim değeri ise kilometrede 5,9lt. Yeni A4
ailesinin dizel seçenekleri arasında yer alan 2.0 TDI 190 PS,
quattro veya önden çekişli olarak alınabiliyor. Her iki versiyonu da 400Nm tork sağlayan bu seçenekte, quattro modelin
durur halden 100km/s hıza ulaşma süresi 7,2 sn iken, önden
çekişli seçenek için bu süre 7,7 sn.

Eski modele göre otomobilin boyutları büyümüş ancak
ağırlığı, kullanılan motor seçeneğine bağlı olarak 120 kilograma varan önemli ölçülerde azaltılmış. Uzunluğu 4,73
metre, aks mesafesi 2,82 metre olan yeni A4 yolda güvenli bir duruş sergiliyor. Ön ve arkada belirgin bir yatay çizgi,
otomobilin genişliğini vurguluyor. Kısa çizgilere sahip akıcı
tasarım markanın spor zarafetini ifade ediyor. Singleframe
ızgara geniş ve alçak; İsteğe bağlı olarak LED veya Matrix LED
teknolojisiyle alınabilecek farlar (dinamik dönüş sinyalleriyle
birlikte) teknolojiyi görsel bir marka haline getirmiş. Audi A4,
çok sayıda sürücü asistan sistemleriyle sınıfında yeni standartları belirliyor. Audi aktif şerit asistanı sürücünün şeritte kalmasına yardımcı oluyor, Stop&Goadaptif hız kontrolü ve trafik
sıkışıklığı asistanı yavaş akan trafikte sürüşü kolaylaştırıyor.

Güvenliğe önemli katkılar yapan diğer inovasyonlar arasında,
park asistanı, arka trafik asistanı(pre sense arka), çıkış uyarısı,
çarpışma önleme asistanı ve Audi ön algılama (pre sense ön)
sistemleri yer alıyor. Tamamen dijital bir kombinasyon enstrümanı olan opsiyonel Audi sanal kokpitinde, önemli bilgileri parlak ve yüksek çözünürlüklü grafikler, harika ayrıntılar
ve sofistike efektlerle gösteren12,3 inç LCD ekran bulunuyor.
Yeni tasarlanan bir başka özellik olan orta konsoldaki MMI
kontrol konsepti de ana kontrol unsuru işlevi görüyor. En ileri teknolojiye sahip bilgi-eğlence sistemi olan MMI Navigation plus, MMI touch ve 8,3 inçlik geniş bir ekranın yanı sıra,
döner kumanda düğmesinin üzerinde bulunan, zum yapmak
ve karakterleri girmekte kullanılan bir dokunmatik kontrole
sahip.
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Porsche, Boxster ve Cayman’ın 2016 yılından
itibaren artık 718 Boxster ve 718 Cayman
olarak adlandırılacağını açıklamasından kısa
bir süre sonra, 2016 model Porsche 718
Boxster’ı tanıttı.

Yeni model serisinin en önemli öğesi,
yeni geliştirilen dört silindirli turbo
şarjlı düz motor. 718 Boxster’deki iki
litre hacimli motor 220 kW (300 hp)
güç, 718 Boxster S ise 2,5 litrelik
motor hacmi ile 257 kW (350 hp)
güç üretiyor. Porsche, BoxsterS
modelinde ayrıca değişken türbin
geometrisine sahip turbo şarjlı
motor kullanıyor. Önceki Boxster
modellerine kıyasla, 26 kW’lık (35
hp) hatırı sayılır güç kazancı ve yeni
turbo motorların verimliliği, etkileyici
farklar olarak göze çarpıyor.

Yeni ortadan motorlu,
dört silindirli, roadster:
Porsche 718 Boxster...
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İlk Boxster otomobilin piyasaya çıkışından 20 yıl sonra, Porsche ortadan motorlu roadster’lerini yeniden yapılandırıyor.
Yeni nesil modeller, 718 Boxster ve 718 Boxster S adını taşıyor. İki koltuklu üstü açılabilen otomobiller daha yüksek güce sahip
olmasına rağmen yakıt verimlilikleri daha yüksek. Yeni modeller, 1960’larda sayısız yarış kazanan, ortadan motorlu Porsche 718
spor otomobillerdeki dört silindirli düz motorlara saygı gösterisi yapıyor.

Yeni 718 Boxster modellerinin yakıt verimliliği ise yüzde 13’e kadar artış gösteriyor. Tamamen yeni şasi ayarı ve daha güçlü
frenler ile tutkulu ve spor sürüş keyfi yaşatan yeni model serisinin tasarımı da kapsamlı bir şekilde geliştirildi. Otomobil, bagaj
kapakları, ön cam ve açılabilen tavan dışında, tamamen yenilendi. İç kısımda, yeni tasarlanan gösterge paneli kokpiti çevreliyor.
Ek olarak, bugüne kadarki en gelişmiş dokunmatik ekrana sahip yeni nesil Porsche Communication Management (PCM) da
standart olarak yer alıyor. Navigasyonmodülü ise opsiyonel olarak sunuluyor. 718 Boxster’in yeni neslinin tanıtımı, Porsche’nin
spor otomobillerinde ilk kez dört silindirli düz motorları yeniden kullanmasını temsil ediyor. Turbo Şarj, torku belirgin bir şekilde
artırıyor. 718 Boxster’in iki litrelik motoru, 1950 d/d ile 4500 d/d arasında 380 Newton metre (100 Newton metre kazanç) azami
torka sahip. 718 Boxster S ise 1900 d/d ile 4500 d/d hız aralığında 420 Newton metreye (60 Newton metre kazanç) ulaşıyor. Bu
sebeple, yeni 718 Boxster modelleri daha da hızlı süratleniyor. PDK ve SportChrono Paketine sahip 718 Boxster, sıfırdan 100
km/s hıza 4,7 saniyede (selefinden 0,8 saniye daha hızlı) çıkıyor.

Aynı ekipmana sahip 718 Boxster S, aynı işi 4,2 saniyede (selefinden 0,6 saniye daha hızlı) tamamlıyor. 718 Boxster’ın azami
hızı 275 km/s, 718 BoxtserS’in azami hızı ise 285 km/s. Porsche turbo konsepti, yakıt ekonomisini iyileştirirken, sürüş performansını artırıyor. 718 Boxster’deki PDK özellikli dört silindirli motorun NEDC yakıt tüketim değeri 6,9 l/100 km (1,0 l/100 km
daha az). 718 BoxsterS’teki 2,5 litrelik turbo düz motor (PDK ile) ise sadece 7,3 l/100 km (0,9 l/100 km daha az) tüketiyor. 718
modelleri standart olarak altı vitesli manuel şanzımanla geliyor. Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK), artık yakıt tasarrufu
eden sanal viteslere de sahip ve bu özellik opsiyonel olarak satın alınabilecek.
2016 Şubat
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BENTLEY DÜNYANIN EN ÇOK
RAĞBET GÖREN LÜKS OTOMOBİL
MARKASI

Continental’den
Yeni Kış Lastiği:
WinterContact TS 860
Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal
ekipman tedarikçilerinden Continental, daha kısa
frenleme mesafesi ve güvenilir yol tutuşu sunan
yeni kış lastiği ContiWinterContact TS 860’ı,
geçtiğimiz hafta Finlandiya’da gerçekleştirilen
ContiTechnikForum 2015’te tanıttı.

BENTLEY ÜST ÜSTE 3. YILDA 10 BİN ARACIN ÜZERİNE ULAŞTI…
Bentley Motors, 2015’te 10.100 araç üreterek, Avrupa’da çift haneli büyüme oranına ulaştı, İngiltere’deki kendi
pazarında güçlü bir performans elde etti ve Kuzey Amerika’daki bölge birinciliğini korudu.
Bentley, 10 binden fazla araç sattığı üst üste üçüncü yılı tamamladı.

yıla göre, satışlar yüzde 10 artarak 1.695adet araç müşterilere teslim

Güney Kore, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin en başarılı beşinci

edildi. Bentley’in iç pazarı olan İngiltere, 2014’teki 1.387 araçlık satışı

ülke konumuna yükseldiği Ortadoğu’daki rekor satışlar, Bentley’in

1.457adete çıkartarak, en çok satış yapılan ikinci ülke konumuna

dünyanın en çok rağbet gören lüks otomobil markası konumunu

yükselirken, ihracatı da %85’e çıkardı. Bentley, 2015’te Ortadoğu’da

daha da güçlendirdi. Bentley, küresel varlığını 58 pazara çıkarırken,

1.274 araç satarken, Continental GT V8 S’nin tanıtımı sayesinde,

203 perakende ortağı ile şimdi hiç olmadığı kadar yaygın. İş ortakları,

2014 satışlarını 11 adet artırdı. Bentley, otomotiv sektörünün Çin’deki

yeni bir tarza kavuşmuş, modern, lüks Showroom’lara 100 milyon

zorlu satış koşullarından etkilendi, ancak bölgedeki müşterilerine ve

euro’dan fazla yatırım yapacaklar. 2015 yılı boyunca bir numaralı satış

perakende ortaklarına bağlı kalmayı sürdürdü ve uzun dönem başarı

bölgesi, 3185 aracın satıldığı 2014’e göre ufak bir düşüşle seneyi

için kendine güven tazeledi. Son olarak, GüneyKore, Flying Spur V8’in

2.864adet satışla kapatan Kuzey Amerika oldu. Bu, dünya çapındaki

tanıtımı sonrasında, 2014’teki 322 araçlık satışı %20 artırarak 387

satışların %28’ini oluşturdu. Avrupa’da, 1.539 aracın satıldığı önceki

adede çıkarttı.

Mitsubishi Motors, Avrupa’da
üç yıldır yükselişte...
Avrupa'da 5. JenerasyonYeni Mitsubishi L200 ve Yeni Mitsubishi
Outlander’ınlansmanı, BajaPortalegre 500 Yarışı, 50.000’inci OutlanderPHEV'in satılması gibi önemli kilometre taşlarıyla dolu bir yılı
geride bırakan Mitsubishi Motors, 2015 yılında satışlarını da artırmayı
başardı. Avrupa pazarında (MME34* bölgesi-Rusya ve Ukrayna hariç)
yüzde 27 oranında artışla 174.295 adetlik satış rakamına ulaşan
Mitsubishi Motors, bölgedeki pozisyonunu güçlendirmeye devam
ediyor. Mitsubishi Motors, böylelikle Avrupa’da satışlarını üst üste üç
yıl boyunca artırmış oldu.
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Yeni sırt tasarımı ve kauçuk bileşimi ile performans artışı sağlayan
ContiWinterContact TS 860, 2016 sonbaharından itibaren yetkili satış
noktalarında yerini alacak. Continental’in alanında uzman yüksek
mühendisleri tarafından, küçük ve orta ölçekli araçlara yönelik
geliştirilen ContiWinterContact TS 860, buzlu zemin dahil her türlü
kış koşullarında güvenli fren performansı sunabilmek için yepyeni bir
teknolojiye sahip. Bu yeni teknoloji, özellikle güvenlik alanında ciddi
ilerleme göstererek, ıslak kış yollarında fren yapıldığında Continental’in bir önceki modeli olan ContiWinterContact TS 850’nin deseninden yüzde 5 oranında daha iyi performans sergiliyor. . Buzlu zeminde
yüzde 4 daha kısa fren mesafesinin yanı sıra karda zemin tutuşu,
karda kavrama ve sürüş kalitesi yönünden güçlendirilmiş performans
sunuyor. Kilometre performansı ve yuvarlanma direnci ise son dört
sezondur Avrupa ticari basını, otomobil kulüpleri ve yetkili kurumların
yürüttüğü 47 farklı otomobil testinde birincilik elde eden ContiWinterContact TS 850 ile aynı seviyelerde yer alıyor.

Yeni Continental kış lastikleri, AB
Lastik Etiketi’nde yuvarlanma
direncinde C, ıslak yol tutuşunda
ise B sınıfında yer alıyor. Continental mühendislerinin yaptığı yeni
çalışmalarla elde edilen teknolojinin
arkasında yeni sırt hamuru ile yeni
sırt tasarımının birleşimi yatarken;
Chili hamurunda yüksek oranda
bulunan silika maddesi, özel darbeyi
emme kabiliyeti sayesinde ıslak
yolda fren mesafesini düşürüyor.

ContiWinterContact TS 860 aynı zamanda başka
bir yeni teknolojiyi de barındırıyor. V şeklindeki
sırtın yeni bir özelliği de SnowCurve teknolojisi
sayesinde yüksek yol tutuşu sağlayan 3 boyutlu
yanak yapısı olup, sırtı bloklarının çeperinde yer
alan ilave kanal görevi üstleniyor.
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Frost & Sullivan'ın Otomotiv ve Ulaşım Danışman
Analisti, Melek Öztürk

Yeni otomobilleri
yeni trendler belirleyecek...

EuroNCAP’ten Jazz’a “Sınıfının En İyisi” tacı
Yeni Honda Jazz, küçük sınıf kategorisinde bağımsız güvenlik kuruluşu EuroNCAP’in prestijli
“Sınıfının En İyisi 2015” ödülünü aldı. Yeni Honda Jazz, Kasım 2015’te sonuçları açıklan ve birçok
küçük sınıf otomobilin de katıldığı EuroNCAP çarpışma testlerinden en yüksek not olan 5 yıldız
almıştı. Bağımsız güvenlik kuruluşu EuroNCAP’in her yıl sınıfında en yüksek notu alan araçlarla ilgili yayımladığı listeye giren yeni Honda Jazz Yetişkin Yolcu, Çocuk Yolcu, Yaya Koruma ve
Güvenlik Sistemleri olmak üzere dört temel disiplinde puanların ağırlıklı toplamını almayı başardı.

HERTZ TÜRKİYE’NİN 2016 YILSONU HEDEFİ:
TOPLAM 50 ŞUBE İLE YÜZDE 25 BÜYÜME
Dünyada araç sahibi olmaktan çok kiralamaya olan yönelme, araç
kiralama sektörünün giderek büyümesini sağlıyor. Gün geçtikte daha
fazla birey ve kurumun tercih etmeye başladığı hizmet, Türkiye’de de
yaygınlığını artırmaya devam ediyor. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları
Derneği - TOKKDER’in 2015 yılı sektör raporu; Türkiye’de araç kiralama
sektörünün büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Rapora göre; 2015
yılının ilk çeyreği sonunda sektörün müşteri sayısı, 2014 yılının aynı
dönemine göre yüzde 30 oranında artarak 36 bin’e yaklaştı. Yeni araç
yatırımları ile artan müşteri ve frekans sayısı ile Türkiye’de operasyonel
filo kiralama da geçtiğimiz yıl araç kiralama ekonomisini canlandırdı.
2016’da 50 bin müşteriye hizmet
Hareketlenen sektör ile birlikte son 15 yıldır her sene artan oranlarda
bir gelişme gösteren sektörün önde gelen oyuncularından Hertz, 2015
yılında bir önceki seneye oranla yüzde 20’lik bir büyüme ile başarı
grafiğini yukarı taşıdı. Hertz Türkiye Genel Müdürü Nur Hidayetoğlu,
2016 yılı hedeflerini şöyle açıkladı: “2015 yılında yüzde 65’lik bir kısmı
kurumsal kiralama olmak üzere, toplamda 43 bin müşteriye araç kiralama hizmeti sunduk. Müşteri adedi bazında 2014’e göre yüzde 18’lik
bir artış gerçekleşti ve Hertz’den kiralanan araçlar ile toplamda 12 milyon kilometre yol yapıldı. Hertz Türkiye olarak, 2016 yılı için hedefimiz
ise 50 bin tekil kişiye hizmet vermek.”
25 ilde 40 şubelik yaygın ağ
Son dönemde, Rusya ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik turizm
sektöründe kriz yansıması gösterse de, yerli turist sayısındaki artış ile
birlikte araç kiralama sektöründe yoğun talep gerçekleşti. Hidayetoğlu,
Rusya krizinin sektöre etkilerini şöyle değerlendirdi: “Türkiye’nin en çok
turist aldığı ülke olan Rusya ile yaşanan kriz sebebiyle, 2015 yılında
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Hertz Türkiye Genel Müdürü Nur Hidayetoğlu

2014’e oranla yurt dışından gelen turist sayısında yüzde 2’lik bir düşüş
yaşandı. Diğer taraftan havacılık sektörünün gelişmesine bağlı olarak iç
turizmin beklenenden hareketli geçmesi ve yerli turist sayısındaki artış
ile araç kiralama sektörü 2015 yılını büyüme ile kapattı. Hertz Türkiye
olarak, 2014 yılına oranla 2015’te yüzde 20’lik bir büyüme elde ettik.
Ayrıca, geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 10 yeni şube ile özellikle Anadolu ve Doğu kesimlerindeki hizmet alanımızı genişlettik. . Erzurum Havalimanı, Sivas merkez Nevşehir - Göreme, Şanlıurfa, Erzurum merkez,
Çorlu Havalimanı, Konya merkez, Yalova ve Adana İncirlik Üssü’ndeki
yeni şubelerimiz ile birlikte toplamda 25 farklı ilde 40 şube ile hizmet
veriyoruz. Ayrıca 2015’te Türkiye dışında, Kuzey Irak’ın bayilik haklarını
alarak Erbil’de de iki yeni ofis açtık”
2016 yılında ise 10 yeni kiralama noktası ile toplam şube sayısını 50’ye
çıkartmayı hedeflediklerini açıklayan Hidayetoğlu, “Türkiye genelindeki
kiralamalarda yüzde 30 ile en büyük pay İstanbul’a ait. Ardından Ankara
ve İzmir geliyor. Bodrum ise daha çok yaz aylarında artan oranlarda
talep aldığımız bir bölge. Bulunduğumuz illerde açacağımız yeni şubelere ek olarak, şubemizin olmadığı ancak önemli potansiyel barındıran
Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir ve Çanakkale gibi kentlerimizde bu
yıl yeni bayilikler vermeyi planlıyoruz” dedi.
Yüzde 25’lik büyüme hedefi
Hertz Türkiye olarak, 2016’da Türkiye genelinde açacakları yeni kiralama
noktaları ile şube ağını genişletmeye devam edeceklerini belirten Hidayetoğlu, “Hizmet verdiğimiz tüm noktalarda yüzde yüz müşteri memnuniyeti ile çalışmak, yeni müşteriler kazanmak ve havalimanları başta
olmak üzere şube sayımızı artırmak öncelikli hedefimiz.

EuroNCAP Genel Sekteri Dr. Michiel van Ratingen yaptığı değerlendirmede: “EuroNCAP olarak
küçük sınıfta ‘Sınıfının En İyisi 2015’ seçilen Honda Jazz’ı tebrik ediyoruz. Bu ödül, Jazz’ın EuroNCAP çarpışma testinde elde ettiği 5 yıldızı bir anlamda onaylıyor ve perçinliyor” dedi. Çarpışma
testlerinden 5 yıldız alan Honda Jazz’ın tüm ekipman seviyelerinde Şehiriçi Aktif Fren Sistemi
(CTBA) standart olarak sunuluyor. Honda Jazz’ın orta ve üst ekipman seviyesinde ise Çarpışma
Uyarı Sistemi (FCW), Trafik İşareti Tanıma Sistemi (TSR), Akıllı Hız Limitleyici (ISL), Şerit Takip
Uyarı Sistemi (LDW) ve Aktif Uzun Far Kontrol Sistemi (HSS)’yi barındıran ‘Gelişmiş Sürüş Destek
Sistemi’ standart olarak sunuluyor. Buna ek olarak yeni Honda Jazz, Honda’nın Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) gövde yapısına sahip. ACE™ gövde yapısının temel unsuru olan
ve ön tarafa monte edilen çok köşeli ana kiriş yolcu kabinini, olası bir çarpışma anında oluşan
enerjiyi dağıtarak koruyor. Yeni Honda Jazz’ın EuroNCAP tarafından küçük sınıfta Sınıfının En İyisi
2015 seçilmiş olmasının gurur verici olduğunu ifade eden Honda Motor Europe Başkan Yardımcısı
Philip Ross, “Honda olarak önceliğimiz, müşterilerimize Avrupa’daki güvenlik standartlarını en iyi
şekilde yerine getiren kaliteli otomobiller sunmak. Avrupa’da satışa sunduğumuz Civic, CR-V, Jazz
ve HR-V olmak üzere bu dört yeni modelimizin tamamının aynı yıl içinde EuroNCAP’ten 5 Yıldız
almış olması, güvenlik alanındaki hassasiyetimizi kanıtlar nitelikte. Müşterilerimizin ve EuroNCAP
gibi bağımsız kuruluşların takdiri bizim için ayrı bir gurur kaynağı” dedi.

Dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık
kuruluşlarından Frost & Sullivan’ın Otomotiv ve
Ulaşım Danışman Analisti Melek Öztürk, son
dönemde küresel ölçekte en çok öne çıkan
konseptlerin başında akıllı mobilitenin geldiğini,
akıllı mobilitenin co-operatif ve otomatik sürüş
yeteneğinde sürücüye son teknolojiyi entegre
eden, çevreye çok daha duyarlı, daha yalın ve en
önemlisi daha güvenli yolculuğu amaçlayan bir
konsept olarak tanımlandığını belirtiyor. Öztürk,
mevcut üst düzey otomobil üreticilerinin alanlarını
genişletirken, Ford gibi bir grup otomobil üreticisinin kapsamlı mobilite olanaklarıyla mobilite alanına girdiklerini kaydediyor. Akıllı mobilitenin otonom
sürüş ve ‘Öz Öğrenimli Araçlar’ olmak üzere,
akıllı sürüşün ve mobilite modellerinin gelecekte
mobiliteye getirilecek çözümlerle gelişeceğini
ifade eden Öztürk, Öz Öğrenimli Araçların çoklu
kullanıcı tercihini hatırlama özelliğine sahip olan
akıllı sistemler sayesinde sürücünün dikkatinin
daha az dağılmasını ve deneyiminin artmasını
sağladığını belirtiyor. Sistemin araca binen kişiyi
tanıdığını ve araç özelliklerini otomatik olarak
kişiselleştirdiğini söyleyen Öztürk, kişiselleştirmenin kişinin tercihine göre aynaların, klimanın ve
eğlence biriminin ayarlanmasını, koltuk ve direksiyon simidinin konumlanmasını kapsadığını ifade
ediyor. Bağlantılı araçların, “birden çoka” telematik
bazlı sistemden “çoktan çoka” iletişim ağına
geçiş yapabildiğini belirten Öztürk, ‘bağlanabilirlik’
özelliğinin aracın kendisine yakın olan bir altyapıdaki veriyi depolamasına ve diğer araçların veriyi
alıp çevreyi tartarak rotayı göstermesine olanak
sağladığını kaydediyor.
Bir diğer trendin GM, Citroen gibi otomotiv firmalarına kadın liderlerin atanması olduğunu söyleyen
Öztürk, trendin sadece yönetim kademesinde
değil, hayatın içinde de yaşandığını, günümüzde
kadınların artık otomotiv alımında büyük etkiye
sahip olduğuna vurgu yapıyor. Öztürk, Frost &
Sullivan’ın araç kullanan kadınlara odaklanarak
gerçekleştirmiş olduğu bir araştırmaya göre
kadınların bakış açılarının otomotiv sektörü
açısından beklentilerin çok daha ötesinde olduğunun belirlendiğini ve kadınların öncülüğünde
yeni trendlerin başlatıldığını dile getiriyor. Frost &
Sullivan’ın araştırmasına göre her dört kadından
üçünün, otomobil firmalarının kendilerini yanlış
anladıklarını düşündüğünü söyleyen Öztürk, ancak
Renault, BMW ve Mercedes’in kadınların tercih
ettiği özelliklere araçlarında yer verdiklerini, kategori fark etmeksizin sektörün tüm üreticilerinin bu
trendi sürdüreceğini belirtiyor.
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RENAULT GRUBU ARDARDA ÜÇÜNCÜ YILDA SATIŞLARDA
BÜYÜME AÇIKLADI...
• 2015 yılında Grubun satışları yüzde 3.3 arttı ve 2 milyon 800 bin 242 adet rekor bir düzeye erişti.
• Avrupa’da ise Grup, pazar payını yüzde 10’unun üzerine çıkararak bu yıl da büyüme kaydetti.
• Renault markası Avrupa’daki hafif ticari araç pazarında18 yıldır elinde bulundurduğu liderliği sürdürdü.
• Grup, Rusya ve Brezilya pazarlarındaki durgunluğa rağmen uluslararası pazarlardaki konumunu muhafaza etti.
• 2015’deki yeni ürünlerin başarısı, planlanan pek çok lansman ve uluslararası faaliyetlerdeki genişleme 2016 yılındaki büyüme arzusunu
destekleyecektir.

GLOBAL SATIŞLARDA ARTIŞ
2015 senesinde Renault Grubu’nun
global binek otomobil ve hafif ticari araç
satışları yüzde 3.3 artışla toplam 2,8
milyon araca ulaştı. Söz konusu pazar
genel anlamda yüzde1,6 artış sergiledi.
Grup, ardarda üçüncü yıldır satış hacmini artırarak yeni satış rekoruna imza
attı. Grubun global pazar payı yüzde 3.2
düzeyinde. Renault markası dünyanın
bir numaralı Fransız markası olmaya
devam ederken Dacia markası yeni bir
satış rekoru kırdı.
Grup, Avrupa otomotiv pazarının sahip
olduğu ivmeden (+yüzde 9,4) istifade
etmeye devam ediyor ve yüzde 10,1’lik
pazar payına sahip olduğu bölgede
satışlarını yüzde 10,2 artırarak 1 milyon
613 bin 499araç satışına erişti. Renault
Avrupa’da, aynı zamanda elektrik
motorlu araç pazarının da lideri ve peş
peşe 18’inci senede de hafif ticari araç
pazarında lider konumda.

AVRUPA’DAKİ BAŞARI YENİ ÜRÜNLERLE GELDİ
Grubun Avrupa’dakiBinek Otomobil ve Hafif Ticari Araç pazarındaki payı yüzde 10,1’e çıktı ve bu şekilde satışlarını yüzde 10,2 artırarak 1 milyon
613 bin 499 adet araç satışına erişti. Grubun bölgedeki tüm ülkelerde satışları arttı. Özellikle de İspanya’da (+%22.3), İngiltere (+%17.7) İtalya
(+%18) olmak üzere rekordüzeyde yüzde 9.1’lik pazar payı elde edildi. 2015 senesi Renault markası için büyüme yılı oldu. Renault, 2015’de
en hızlı büyüyen marka olma başarısını elde etti.1 milyon 238 bin 711 adetlik satış sayesinde (+%12.3) Grubun pazar payı yüzde 7.8’e erişti.Bu
oran 2014’te yüzde 7.6% ve 2013’te yüzde 7.4 idi. Cliotüm satışlarda ve tüm segmentlerde lider olmaya devam etti. Binek Otomobil pazarında
(+%11.1 artışla 969 bin 508araç) Renault, A+B segmentlerinde liderliğini sürdürdü. Bu başarı Cliovekendi segmentinde 194 bin 703 adet satışla
(segmentin yüzde 23,7’si) Captur’un elde ettiği başarı sayesinde gerçekleşti. 2015’teki lansmanlar müşteri taleplerini de artırdı: Halihazırda 49
bin 016adet Kadjarsatıldı ve Yeni Espace ise 20 bin 930adetlik satış gerçekleştirdi.Bu rakam, 2014 senesinin aynı döneminde bir önceki versiyonuna oranla üç kattan fazla bir artış anlamına geliyor.
Hafif Ticari Araçpazarındaise Renault markası hafif ticari araç
segmentinde18 yıldır elinde bulundurduğu liderliği sürdürdü. Bu
segmentte269 bin 203 adet satış gerçekleştirildi (+%16,9) ve pazar payında 0,7 puanlık artış gerçekleşti. Avrupa’da pazara girişinin 10. senesinde Dacia markası satışlarını 2015’de arttırmaya
devam etti(+%3.6) ve 374 bin 458 adetlik rekor satış düzeyine
ulaştı. Renault Avrupa’daki elektrik motorlu araç pazarının da
lideri konumunda.Grubun satışları hızla artıyor (+%49) ve Twizy
hariç 23 bin 086adet araca erişmiş durumda. ZOE ise sene
boyunca 18 bin 453 adet satışla (+%68) binek otomobil pazarında lider oldu. Fransa’da Renault lider otomotiv markası olarak
konumunu pekiştirdi. Clio ise üst üste 6. senesinde de en çok
satan model olmaya devam etti. Clio, Captur, Twingo veEspaceise
kendi pazar segmentlerinde lider pozisyondalar. Trafic, Master
veKangoohafif ticari modelleri de kendi segmentlerinde zirvede
yer alıyorlar. ZOEmodeli elektrik motorlu binek otomobil pazarının
yüzde 60’ını elinde bulunduruyor.

Avrupa dışında ise hem Rusya hem
de Latin Amerika’daki ekonomik krize
rağmen Grup, istikrarını korudu ve
Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Avrasya
bölgesinde rekor düzeyde pazar payı
elde etti.
Renault Grubu Satış ve Pazarlama
Bölüm Başkan Yardımcısı Thierry
Koskas şu ifadeleri kulandı: "2015 senesi Renault Grubu’nun satışlarında bir
kez daha artış kaydedilen bir yıl oldu.
Ve bizler bu şekilde daha önceki satış
rekorumuzu kırmış olduk. Bölgeden
bölgeye değişiklik gösteren ekonomik koşullara rağmen sergilediğimiz
büyümede istikrarlı oldu. Bu da geçmiş
yıllarda sağladığımız coğrafik çeşitlilik
stratejimizi doğruladı."
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2016’daglobalpazarın 2015 senesine oranla yüzde 1 ila 2 düzeyinde rekor büyüme
sağlayacağı tahmin ediliyor.Ayrıca hem Avrupa pazarının hem de Fransa pazarının
yüzde 2 oranında artacağı tahmin ediliyor. Uluslararası seviyede Brezilya ve Rusya
pazarlarının sırasıyla yüzde 6 ve 12 oranında düşeceği ön görülüyor. Öte yandan Çin
(+4 artışlayüzde 5)ve Hindistan (+%8)da kazandıkları ivmeyi devam ettirmeli.
Böyle bir ortamda ve bu yıla ilişkin eksiksiz ürün planı sayesinde RenaultGrubu tahmini
şu yönde:
Dünya çapında satışlarda artış;
Renault markasının Avrupa’da güçlenmesi;
Beş bölgede de artış.

ThierryKoskasşu şekilde bir teyitte bulundu: "Geçen
üç senenin yarattığı ticari ivmenin devm ettirilmesi;
2015 ve 2016’da büyük oranda güncellenen ürün
yelpazesi ve Hindistan ile Çin’deki genişlememiz
2016 senesinde hızlanacak ve tüm bölgelerdeki
pozisyonumuzu daha da güçlendirecek".

2016 Şubat

TAMAMEN YENİ
JAGUAR F-PACE
J

aguar'ın heyecan verici
yeni performans SUV’si
sportif kullanım ve
etkileyici güzellik ile
günlük pratik kullanımı
ve verimliliği bir araya getiriyor.
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F-PACE maksimum sürüş keyfini
verimlilikle birleştiren, en kullanışlı
Jaguar modelidir. Teknolojik açıdan
en ince detayına kadar gelişmiş
olan F-PACE güvende olmanızı,
bağlantıda kalmanızı sağlar ve sizi
eğlendirir. Her türlü yola uygundur
ve günlük kullanım kapasitesine
sahiptir. F-PACE, size ve ailenize
uygun bir Jaguar otomobilidir.
İlhamını F-TYPE’tan alan yeni
Jaguar F-PACE, spor otomobil
genlerine sahip bir SUV modelidir.
Motor kapağındaki çıkıntıdan belirgin arka bölümüne kadar sahip
olduğu güçlü görünümü, otomobili
diğerlerinden farklı kılar ve bakışları
üzerinde toplayan bir yol duruşu
sunar. F-PACE, F-TYPE’ın enerjisini, gücünü ve sade formunu
yeniden keşfeder.

F-PACE bir dizi kusursuz, heyecan verici otomobil arasındaki en
yeni modeldir. Oranları dinamiktir,
aerodinamik özellikleri geliştirir ve
kapasitenin artmasına yardımcı
olur. Otomobilin iddialı duruşunu
tamamlayan verimli “damla” şekli,
eğimli bir tavan çizgisiyle vurgulanır. F-PACE’in aerodinamik
performansı gövde tasarımının temel bir fonksiyonudur ve Cd 0,34
seviyesinde etkileyici bir sürtünme
katsayısını destekler*. Dolayısıyla
F-PACE gerçekten göründüğü
kadar şıktır. Son derece gelişmiş
aerodinamik özellikler yüksek
hızda denge ve sürücüye güven
sağlarken, yakıt tüketimini, CO2
emisyonunu ve rüzgar sesini
azaltır.
2016 Şubat
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ADAPTİF LED FARLAR

SPOR JANTLAR

Jaguar’ın imzasını taşıyan ‘J’ Blade
gündüz farlarına sahip F-PACE
Adaptif LED farlar*, gün ışığına
yakın yoğunlukta ışık üreterek
nesneleri daha kolaylıkla ayırt edebilmenize ve yorgunluğu azaltmaya
yardımcı olur.

F-PACE dinamik görünümünü kusursuz
şekilde tamamlamak üzere 18 inç -22
inç arasında değişen boyutlarda hafif,
aerodinamik açıdan verimli alaşım jant
seçenekleri sunar.

YENİ DİZEL MOTORU INGENIUM
F-PACE’in 2,0 litre 4 silindirli 180 bg Turbocharged Dizel
motoru, Ingenium motor yelpazemizde yer alıyor. Ingenium, Jaguar Land Rover’ın zahmetsiz performans, sadelik
ve verimlilik için tasarlanmış yeni motor neslidir. Gelişmiş
teknoloji ve tümüyle alüminyum yapısıyla Ingenium etkileyici
seviyede yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu sunar. Önceki
nesil eşdeğer motorlara göre genel olarak 20 kg daha hafif
olan Ingenium, doğası gereği daha verimlidir. Bilgisayar
kontrollü, adaptif motor soğutma özelliği yalnızca gerektiğinde devreye girdiğinden aynı zamanda akıllıdır.

F-PACE'in benzinli motorları verimliliği artırırken güç ve tepkisellik sunar.
F- TYPE ile paylaşılan 3,0 litre V6 Supercharged Benzinli motor hem 340
bg hem de 380 bg modellere sahiptir.
380 bg'de motor x,x saniyede 0'dan
100 km/s hıza ulaşma kapasitesine
sahiptir. Tamamen alüminyum olan bu
motorlar yüksek seviyede performansa ve tüm motor devirlerinde yüksek
torka hızlı erişim sunarken benzersiz
bir sese sahiptir. EDC kaygan zemin
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TSA römork çekerken size daha fazla
denge sunar. TSA’nın römorkun tehlikeli şekilde sallandığını tespit etmesi
halinde sistem motor gücünü kademeli
olarak düşürerek ve sallanmayı kontrol
altına almak üzere otomobilin iki yanına
bağımsız olarak fren uygulayarak kontrolü yeniden ele almanıza yardımcı olur.

koşullarında güçlü motor freninin
neden olduğu tekerlek kilitlenmesi
olasılığını hafifletir. Tekerleklere giden
torku uygun şekilde kısa süreli olarak
artırarak görevini gerçekleştirir. Dinamik Denge Kontrolü (DSC) F-PACE’in
dinamik davranışını izler; otomobilin
dengesini en üst düzeye çıkarmak ve
mevcut kavramayı optimize etmek
üzere müdahale eder. DSC motor
torkunu azaltır ve arkadan ya da
önden savrulmaya karşı koyarak,

otomobilin hareket yönünü düzeltmek
üzere ilgili tekerleklere fren uygular.
F-PACE’in iç mekanı, 40:20:40
oranında bölümlenebilen arka koltuk
konfigürasyonu, alçak yükleme
yüksekliği ve geniş bagaj açıklığı ile
bir araya getirilen etkileyici 650 litrelik
bagaj hacmi sayesinde pratik ve
çok yönlü kullanıma sahiptir. Aktivite
Anahtarı* hayatı dolu dolu yaşamanızı
kolaylaştırır. Bilekliği dayanıklıdır ve
herhangi bir şekilde su geçirmez.

Jaguar’ın All Surface Progress
Control (ASPC)* sistemi, çekişin
zayıf olduğu durumlarda otomobili
ideal şekilde kullanmanıza yardımcı
olan düşük hızlı bir cruise control
teknolojisidir. Adaptive Dynamics
bulunan tüm Dört Çeker otomobillerde opsiyonel Adaptif Yüzey
Tepkisi (ASR) özelliği motor ve fren
ayarlarını değiştirerek mevcut kavrama seviyesinden faydalanmak
üzere zeminler arasındaki farkları
algılar. Benzersiz JaguarDrive
Control sistemi Dynamic Modda
daha hızlı vites değiştirme ve daha
sportif şekilde vites küçültme
sağlar, verimliliği artırmak üzere
Eco Modunda daha erken vites
yükseltir, Rain Ice Snow Modunda
ise tutuşun zayıf olduğu durumlarda daha yumuşak şekilde ilerleme
özelliğini benimser. F-PACE’in tam
dinamik performansından yararlanma ve yakıt ekonomisini en
üst seviyeye çıkarma seçenekleri
arasında bir tercih yapmanıza olanak sağlar. F-PACE’in Dört Çeker
(AWD) sisteminde yer alan benzersiz Akıllı Güç Aktarım Dinamiği
yazılımı isteğe bağlı çekiş özelliği
sunar.

Harekete Duyarlı Bagaj
Kapağı özelliği bagaj
kapağının otomobile veya
anahtara fiziksel olarak
dokunmaya gerek kalmadan kaldırım yönünden
açılabilmesini mümkün
kılar. Otomobilin arka yan
bölümlerinden birinin altında
ayağınızı hafifçe hareket
ettirdiğinizde bagaj kapağı
açılır veya kapanır.

Sabit AWD sistemine kıyasla daha
az yakıt tüketimi sunan ve daha
düşük emisyon üreten sistem,
çekiş kuvvetini yeniden kazanmak için çaba harcamanız yerine
kaybetmenizi önlemek amacıyla
tepkisel olduğu kadar öngörülebilir
özelliğe de sahiptir. Frenle tork
yönlendirme teknolojisi, en keskin virajları dönebilme becerisini
artırmak üzere önden savrulmayı
azaltarak, otomobile spor otomobillere benzer bir çeviklik kazandırarak ve sürücüye daha fazla
güven sağlayarak iç kısımda kalan
ön ve arka tekerleklerde kontrollü
ve bağımsız frenleme özelliği
sunar. Elektrikli Direksiyon (EPAS)
olağanüstü geri bildirim ve kontrol
sunar. Talep üzerine etkinleştirme
özelliğine sahiptir ve gücü gerekli
olacağı zamana saklarken, yakıttan da tasarruf edilmesini sağlar.
Adaptive Dynamics yol koşullarına
ve sürüş stilinize uygun şekilde
tepki verir. Direksiyon ve gövde
hareketi saniyede maksimum
500 kez analiz edilir. Bir çarpışma
potansiyeli algılandığında F-PACE
sesli bir çarpışma öncesi alarmını
devreye sokar.

F-PACE’in bagaj zemini iki taraflı olarak kullanılabilir
ve anında dayanıklı halıdan ıslak ya da çamurlu
donanımla birlikte kullanılabilecek temizlenmesi
kolay, kauçuk bir yüzeye dönüştürülebilir.
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ASTON MARTIN DB9 GT
Bond Edition
DB9 GT Bond Edition modelinin Türkiye’de satışa sunulması ile ilgili heyecanlı olduklarını dile getiren D&D Motorlu Araçlar Yönetim
Kurulu Başkanı Nevzat Kaya: “Sınırlı sayıda üretilecek DB9 GT Bond Edition modeli Türkiye’deki alıcılarını bekliyor. Eşsiz detayların
ve performansın ön plana çıktığı bu modelde Aston Martin ve James Bond birlikteliğinden etkilenmemek mümkün değil. Dünyada
toplam 150 adet üretilecek DB9 GT Bond Edition’ı yakın zamanda Türkiye sokaklarında da göreceğiz. D&D Motorlu Araçlar olarak
hedefimiz ise; uzun yıllardır premium otomobil satışı konusundaki “know-how”ımızı Aston Martin’e aktarabilmek ve yollardaki Aston Martin modellerinin sayısını arttırmak. Tecrübeli satış ve kaliteli servis anlayışı ile hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağımıza
inanıyorum.”

Güçlü çekicilik
DB9 GT Bond Edition’ın 6.0 litre V12 motoru,
6750 devirde 547 beygir gücü ve 5500
devirde 620 Nm tork üretme kabiliyetine
sahiptir. Tam alaşım, üstten dörtlü eksantrik
mili, önde 48-valf 5935 cc orta montajlı V12
arkada Touchtronic II elektronik shift-bywire kontrol sistemli altı vitesli şanzımanla
birleştirilmiştir. Bu lüks spor otomobili
durduğu yerden saatte 100 km’ye (62 mil)
4,5 saniyede çıkartır ve en yüksek hız olarak
saatte 295 km’ye (183 mil) ulaştırır.
Universal bağımsız çift süspansiyon çatalı
emniyetli yol tutuş sağlarken üç evreli
Uyarlanabilir Amortisör Sistemi – Adaptive
Damping System (ADS) Normal, Spor ve Trek
konumları sunarak dinamik özelliklerin en
geniş kullanımını sağlar.

Şık Aksesuarlar
Özgün iç ve dış özelliklerine ilaveten DB9
GT Bond Edition modelin yaratılmasını
tamamlayan bir dizi Bond temalı aksesuar
da sunuyor. Koleksiyoncunun otomobilinin
sunumuna ayrıca ince işçilikli 21 inç Globe
Trotter taşıma kılıfı içinde baskılı deri bagaj
etiketiyle bir adet Aston Martin kayışla
tamamlanmış Omega Seamaster Aqua
Terra 150 m James Bond Limited Edition
kol saati de dâhildir. DB9 GT Bond Edition’ın
ilk kez görücüye çıktığı organizasyonda
yaptığı konuşmasında Aston Martin CEO’su
Andy Palmer, “Aston Martin ve James Bond,
dünya üzerinde hayranlarının ve hatta
sahiplerinin zihninde kendiliğinden birbiriyle
bağlantılıdır,” dedi. “Bond’un DB10 direksiyonunda görüldüğü yeni film Spectre’in
gösterime girmesinde ve bu ortaklığımızı
koleksiyon parçası DB9 GT ile kutlamaktan
çok mutluyuz.” Dr. Palmer, “Eminim ki dünya
üzerinde bu yeni 150 istisnai otomobilin
sahibi olmayı başaranlar muazzam bir keyif
alacaklar,” diye devam etti.

DB9 GT Bond Edition içinde ve dışında ince ve
şık tarz seçimleriyle kendini farklılaştırıyor. 6.0
litre V12 motorlu grand tourer, çok özel Spectre Silver boyaya ve önde ve arkada gümüş
Aston Martin rozetlerine sahip ve dışarıda
ustaca gizlenmiş “007 Bond Edition” işaretini
taşıyor. Bu özellikler, DB9 GT’nin çok özel on
telli parlak siyah pırlanta ile işlenmiş 20-inç
alaşım tekerlekleri, parlak alüminyum kaporta
menfezleri, yan kaplamaları ve ızgarası,
karbon fiber ön dağıtıcılar ve arka difüzörler
ile gri fren kaliperini içeren stil şıklıklarına
ilave edilmiştir. İç kısımda ise DB9 GT Bond
Edition, tanıdık 007 logosunun bulunduğu çok
özel pervaz plakaları, 2+2’nin arka koltuk
bölmesinde tabanca namlusu işlemesi ve
yeni modelin AMi II dokunmatik Aston Martin
bilgi-eğlence sisteminin ekranında Bond
Edition’a has bir ekran belirmesiyle James
Bond’a yaptığı ustaca atıfları sürdürüyor. Bu
süslemeler, otomobilin çok özel fitilli deri, alkantara kaplı direksiyon ve saten karbon fiber
konsol gibi zaten çok lüks olan özelliklerine
katkıda bulunuyor.

Dünya üzerinde yalnız 150 örneği bulunacak olan yüksek
çekiciliğe sahip model, yakın zamanda tanıtılmış olan DB9
GT’u temel aldı. DB9’un verebileceğinin en iyisini vermek
üzere tasarlanan DB9 GT, dünya klasmanında muhteşem bir
dolaşma keyfi ve el yapımı üstünlük sunuyor. Bu istisnai
temeller üzerinde yeni Aston Martin DB9 GT Bond Edition,
kısıtlı sayıda üretilmiş olması sebebiyle daha yüksek ayrıcalık seviyeleri ekliyor, çok dikkatle düşünülmüş donanım,
ekipman ve aksesuarlarla markanın ünlü film dizisiyle 50
yılı aşkın süren ilişkisine yakışır bir kutlama yapıyor.

Aston Martin ve DB10
İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin DB10’u
sadece James Bond’un gelecek filmi SPECTRE için yarattı.
İlk kez özellikle Bond için tamamen yeni bir otomobil
yaratılmış oluyor. Aston Martin’in Gaydon’daki merkezindeki tasarımcılar, mühendisler ve sanatkâr ustalar tarafından
geliştirilmiş ve elle yapılmış olan bu spor otomobilin üretimi
kesinlikle yalnızca on adet sipariş ile sınırlandırılmıştır.
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BMW S 1000 XR
Yazar: Umut Özgür Sunay - Fotoğraf: ‘BMW AG’

Super Sport S 1000 RR genleri
ile geliştirilmiş, bir Super Street,
Sport Touring birleşimi enduro
tarzı sürüşü ile tam anlamı ile
benzersiz şase ve alt yapısı ona
yakışıyor..
Bu motosiklet bir başka konfor sürüş ve zevk
vaat ediyor. O kısmını garanti ederim. BMW
nin bir çok motosiklet modelini test etmiş olan
biriyim. Fakat F 700 GS, F 800 GS, 1200 GS,
S 1000 RR gibi hatırı sayılır modeller bir yana S
1000 XR modeli bir yana...
S 1000 RR’ın alt yapısı ile geliştirilmiş olan ve
adventure ailesine mensup olması bakımından
bir GS’in konforu ve sürüş konforunu sunmakta olan özel bir modeldir. Bu modelde S
1000 XR’ın ön tasarımına özellikle ön kafa yani
motorun burun kısmına dikkat edecek olursanız,
tasarım bakımında S 1000 RR’ın yukarıya doğru
biraz daha uzatılmış olan ön kafa ve çatal kısmına ön rüzgar difüzörü tamamı ile kalkık şekilde ve rüzgarı bastıracak şekilde geliştirilerek
dizayn edilmiştir. Yani BMW S 1000 XR tasarım
olarak S 1000 RR modelinin geliştirilmek sureti
ile ayaklanmış yükseltilmiş ve GS oturma şekli
kazandırılmış kısaca halidir. Altınızda bir S 1000
RR kullandığınız hissi ile beraber size sürüş
konforu ve hız performans hatta ve hatta S
1000 RR’ın alt yapısında mevcut olan tüm özellikleri de bir arada fazlası ile sunar.

22 automobilemagazine.com.tr

2016 Şubat

24 automobilemagazine.com.tr

Bu motosikleti kullanmak size zevk veren başka bir

Motorumuzun gösterge kısmında 2 farklı seçenek sunul-

motosikletten alamadığınız hazzı almanızı sağlayan bir

makta. Dijital olarak sürüş modlarını görmeniz ile beraber

modeldir. BMW nin geliştirmiş olduğu HP Shift Assis-

devir saati görsel olarak size eşlik ediyor. Motorumuzda

tant Pro kalkış ve duruş sırasında debriyaj kullanımını en

mod kısıtlaması sebebi ile 7.500 devirde redline ışığımız

düşük seviyeye getirerek, vites değiştirmeyi hızlandırır ve

yanmakta idi. Vites geçişleri sorunsuz şekilde gayet iyi

kolaylaştırır. Debriyaj kullanmanıza gerek olmadan vites

şekilde çalışmakta. Özellikle debriaj kullanmadan ani fren

değiştirmenize olanak sağlar. Ayrıca, Elektronik süspansi-

anlarında vitesi peş peşe düşürüyor olmanız da artı. Arka

yon kumandası “Dynamic ESA” aracılığıyla ideal süspan-

fren ABS devrede iken oldukça iyi çalışıyor. Kısa sürede

siyon performansını otomatik olarak hisseder ve yol

yavaşlatıp ön fren yardımı ile durmanıza olanak sağlıyor.

koşullarına ağırlık oranına göre ayarlar. Motosikletlerinden

Özellikle yüksek hızlarda Brembo ön fren sistemi ile yeterli

en iyi performansı almak isteyenler, ilk kez BMW Motorrad

seviyede olan Arka Fren diskleri kısa sürede hız kaybet-

tarafından sunulan iki dinamik ayar ve virajlarda maksi-

menize olanak sağlıyor. Sol elimiz ile sürüş anında trip ve

mum fren güvenliği sunan ABS Pro özelliğini içeren Pro

info tuşları yardımı ile yolda motorumuzun hakkında gerek-

sürüş modlarını tercih edebilirler. Motosikletimizin 3 farklı

li olan tüm bilgilere ulaşabiliyoruz. Ayrıca, hangi güzergahı

sürüş seçeneği bulunuyor. Bu ayarı sağ eliniz ile sürüş

ne kadar zamanda kat ettiğinizi görmek için bir yol sayacı

anında baş parmağınız ile kolayca yapmanız mümkün.

da koyulmuş. Menüden motorumuzun içinde bulunan

Road seçeneği tüm yol şartlarında kullanıma uygun kılın-

menzili ile toplamda kaç km kadar gideceğini Range

mış. Sport (Dinamik) mod seçeneği ise en zevkli kullanım

kısmından görebiliyoruz. BMW S 1000 XR Türkiye’de özel

türü. Motorun egzos ve performans yapısı size iyi bir spor

bir satış paketi ile sunuluyor. Bu paketin içerisinde hazır

sürüş vaat ediyor. Egzos ise bu mod seçimi ile S 1000

navigasyon sistemi de bulunmakta. Siz yalnızca cihazı yer-

RR’dan duyulan yırtıcı sesi ve özellikle gaz kısmalarda

ine alıp yerleştiriyorsunuz. Aksesuar olarak yan çantaları

patlama şeklinde çıkan sesler trafik sıkışık iken araçların

ile adventure modeli olarak ayrıca kullanabilirsiniz. BMW

size dikkat edebilmesini sağlayan bir unsur. Rain yani

S 1000 XR yerine göre süper sport ve sport touring olarak

yağmur modunda motor özellikle alt devirlerde tamamı ile

iyi bir motor ve güvenli bir sürüş size vaat etmekte. Bu tarz

cansız bir duruma gelerek devrini ona göre ayarlıyor. Rain

bir birleşim özellikle S 1000 RR alt yapısı 160 beygirlik güç

modu seçili iken beygir kısıtlaması da yine sunulmaktadır.

ile benim oldukça beğenimi kazanmış bir model.
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YARIŞÇI BİR RUH:
ASTON MARTIN VANTAGE
Yarış otomobillerinden
esinlenilerek tasarlanan
Aston Martin V8 Vantage daha
keskin ve güçlü hale gelirken,
yapılan iyileştirmelerle aracın
dinamizmi, sürüş stili veperformans değerleri güçlendirildi. 7 ileri vitesli Sportshit
II şanzımanı, iyileştirilen
şasisi ve fren sistemiyle daha
yoğun ve güvenli bir sürüş
deneyimi sunuyor. Vantage S
serisi temel alınarak yapılan
iyileştirmelerle V8 Vantage
daha hızlı direksiyon kontrolü
sağlarken, 380 mm çapındaki
iki parçalı ve havalandırmalı,
dökme demirden ön fren
diskleri ve altı adet piston
kaliperi, frenleme gücünü ve
fren pedalının verdiği hissi
ciddi düzeyde arttırıyor. Bu
yeni fren sistemi, yokuşlarda
daha hassas kontrol sağlayan
Hill Start Assist (HSA) özelliğini
de bünyesinde barındırıyor.
Bir önceki modele kıyasla
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10 mm daha geniş lastiklere
sahip bulunan V8 Vantage,
mükemmel olan yol tutuşunu
daha da arttırıyor, hem de
direksiyonun daha iyi tepki
vermesini ve frenlerin daha
büyük güçle yola hükmetmesini tam anlamıyla mümkün
kılıyor. Yeni direksiyon mili,
valf yapısı güncellenmiş
hidrolik direksiyon pompası ve
önceki modelde bulunan 17:1
oranına kıyasla daha hızlı 15:1
dişli oranı, yeni V8 Vantage’ın
daha yüksek hassasiyetle
kontrol edilmesini, daha çevik
bir yapıya ve baştan sona
zevkli bir sürüş için daha iyi
bir geri besleme sistemine
sahip olmasını sağlıyor. V8
Vantage’da, aracın güçlendirilen performansını tamamlamak amacıyla Vantage S ve
sınırlı sayıda üretilen N400
modellerinden esinlenilen
bir dizi stil değişikliği de
gerçekleştirildi.

Alçaltılan ve aerodinamik ayırıcıyla
eksiksiz hale getirilen ön tamponda
motoru ve ön frenleri besleyen daha
büyük bir hava girişine yer verildi. Arka
tampona ise görselliği işlevsellikle
bütünleyen bir yayıcı eklendi. Ayrıca
özel olarak şekil verilen ve yarış otomobillerinden esinlenilen yan çıtalarla
V8 Vantage’ın daha güçlü görüntüsü
tamamlandı. Vantage S ise Vantage
serisinde en yüksek donanıma sahip,

en yüksek performanslı ve sürücü
deneyimine en çok odaklanan V8
motorlu model olmaya devam ediyor.
VantageS’in 7.300 devir/dakikada 430
bhp (436PS/321kW) güç, 5.000 devir/
dakikada 490Nm (361 libre/fit) tork
üreten daha güçlü motoru, standart
donanımda bulunan, yakın dişli oranına
ve yedi ileri vitese sahip Sportshift™ II
otomatikleştirilmiş manuel şanzımanı
mükemmel şekilde tamamlıyor.

‘S’ modeline özel spor egzoz sistemi,
sürüş deneyiminin yoğunluğuna tamamıyla uygun olarak heyecan verici bir
egzoz sesi çıkarıyor ve aracın sportif
kimliğini vurguluyor. Vantage S’in yarış

arabalarından ilham alınan aerodinamik paketindeki karbon fiber detaylar,
görsel olarak onu V8 Vantage’dan
mütevazı ve oldukça çekici biçimde
ayıran bir görüntü sunuyor.
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Jaguar XE
Yazar: Murat ÇarpışanTürk - Fotoğraf: Onur Ozan Sarıkaya

Bugüne kadarki en hafif ve
dayanıklı ve markanın merak
uyandıran iki modelinden,
4 kapılı sedan XE dergimizin
konuğu oldu...

Jaguar XE, dünyada performans ile tasarımı birleştiren, farklı
olmak isteyenlerin tercihi, heyecan verici performans, hassas
kullanım, çevik sürüş, dinamik tasarım, klasik arkadan itişli sürüş.
Dış tasarım
Jaguar kullanmak fark yaratabilir. Bakışlar her zaman XE’nin
üzerinde ve bu model gerçek anlamda farklı ve diğerlerinden
ayırt edilebilir tasarıma sahip. Akıcı çizgileri, lüks iç tasarımı ve
premium Jaguar markası sürücüsünü ayrıcalıklı bir konumda
tutuyor. Ağırlıklı olarak alüminyum kullanılan Jaguar XE, Jaguar
Land Rover’ın yeni modüler araç mimarisinden geliştirilen ilk
model ve orta ölçekli segmentte sürüş dinamikleri konusunda
standartları belirliyor. Uzun aks aralığı ve alçak oturma konumu
mükemmel orantılara ve özel olarak düzenlenmiş, coupe benzeri
bir profile bizi karşılıyor olması araç dururken bile haraket ediyor
hissi veriyor. Güçlü bir şekle sahip kaput XE’ye kaslı bir görünüm
kazandırırken yükseltilmiş bel çizgisi hareket hissini arttırıyor.
Otomobilin arka tasarımı ise ilhamını F-TYPE Coupé modelden
alıyor. Marka olmuş J-Blade farlar hemen fark edilen bir diğer
Jaguar tasarım öğesi diyebiliriz. Jaguar’ın yeni modüler mimarisi
çerçevesinde tasarlanan ilk model olan otomobil aynı zamanda
sınıfında alüminyum ağırlıklı monokok gövdeyi kullanan ilk otomobil olma özelliğine sahip.
Jaguar XE’nin ön tasarımını yorumlarsak, XE ileriye atılan
görünüme ve gergin hatlara sahip, dikkat çekici şekillendirilmiş
alimunyum motor kapağı, ayırt edici led destekli ‘J’ şerit farlardan
geriye doğru uzanan ön tampon, tampon yan kısımlarında havanın
gövdenin üstünden ve çevresinden yönlendirilmesini sağlayan
ve hava direncini asgari seviyeye düşüren rüzgar kanalları ön
bölümü tamamlıyor, yan kısımda ise krom çerçeveli, Jaguar
kabartmalı, kafesli yan havalandırmalar XE’nin sportif karakterini
ön plana çıkarıyor.
Jaguar XE’nin arka bölümde ise keskin hatlar devam ediyor,
tasarım özelliklerini F-TYPE’tan alan XE’nin ikonik Led destekli
arka lambalar aracın uzaktan fark edilmesini sağlıyor, bagaj
kapağı ortasında marka amblemi ve bagaj kapağı açma butonu
yanında geri kamera engetre edilmiş, bagaj üzerinde fark edilen
kanat aracın sporcu kişiliğini farkettiriyor, alt kısımda ise eksoz
çıkışları ve park sensörleri ile güçlü görünüm tamamlanmış,
aracın yarış otomobilinden ilham alan gövde altı koruması ve
hatta difüzör XE’nin gövde tasarımının aerodinamik performansı
Cd 0,26 değerinde etkileyici bir sürtünme katsayısı sunuyor, XE’yi
mümkün olduğunca verimli, ekonomik ve kaliteli kılmak üzere
tasarlanmış olduğu fark ediliyor.
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İç tasarım
Otomobilin iç tasarımı olağanüstü konfor ve ferahlık sunuyor. Geleneksel Jaguar işçiliği ile bir araya gelen şık malzeme ve kaplamalar
otomobilin iç tasarımı incelik ve hassasiyetle tasarlanan XE sürücüyü
yormayan bir iç tasarıma sahip, ergonomik deri sürücü koltuğu, temiz
görüş sunan ön bölümde sürücüyü etkilemeyen yan sütunlar rahat
sürüş vaad ediyor, yan aynaların büyük olması biraz etki etmekle beraber rahat sürüş için güven duygusu verirken zarif bir biçimde uzanan
kademeli ön panel ferahlık hissi sunuyor. Jaguar XE’de kullanılan
elektrikli direksiyon (EPAS) tasarımı çok başarılı geleneksel hidrolik
sistemlere göre daha fazla enerji verimliliği sunuyor, üzerinden ses

sistemini aynı zamanda yol bilgisayarını kontrol edebiliyorsunuz, spor
hissi uyandıran direksiyon simidi ele iyi oturuyor, uzun yolda ise direksiyon hissi daha çok anlaşıyor araç yolu çok daha iyi kavrıyor. Direksiyonun dönüşlerden sonra kendisini toplaması çok başarılı, avucunuzun
arasında kayan direksiyon simidini izlerken otomobil kendi yolunu
bulmuş oluyor. F-TYPE stili kadranlar ve motoru çalıştırırken gösterge
iğnesi hareketi XE’nin spor sedan özelliklerini vurguluyor. Gösterge panelinde tüm versiyonlarda sunulan yüksek çözünürlüklü renkli ekran, şık
ve dikkat çekici dekoratif döşemeli ön panel üzerinden araç ile alakalı
bütün bilgileri net görebiliyorsunuz.

Jaguar, segmentinde stereo kamera teknolojisini ilk kullanan üreticilerden, bu son teknoloji
sensör, XE’nin bağımsız acil durum fren sisteminin “gözleri” şeklinde hareket ederek öndeki
nesnelerin hız ve mesafesine ilişkin son derece
hassas ölçümler sunar ve çarpışmayı önlemek ya
da etkisini hafifletmek amacıyla hem görsel hem
de sesli uyarı ile araç kendi kendine fren yapması.
Stereo kamera aynı zamanda trafik ışıkları
tanıma ve şeritten ayrılma uyarı işlevlerini de
gerçekleştirir. XE’de aynı zamanda adaptif cruise
control, yakın araç algılama, kör nokta izleme, yarı
otomatik paralel ve dik park etme ve ters trafik
algılama gibi sistemler yer alıyor.
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XE’nin yeni InControl bilgi eğlence
sistemi; otomobil, sürücü ve dış dünya
arasında bağlantı sağlamak üzere en
yeni teknolojiyi sunuyor. Merkezinde
yer alan sekiz inçlik dokunmatik ekran
net ve sezgisel grafik arayüzü ve
hızlı tepkili. Sade metin kullanan ses
kontrolü, menü içerisinde gezinmeye gerek kalmadan sistemin tüm
katmanlarına erişim verir ve böylece
sürücünün gözünü yoldan ayırmasına
gerek kalmaz. InControl sisteminin SD
kart tabanlı navigasyonu harita verilerinin kolaylıkla güncellenmesini sağlar.
Sistem aynı zamanda Bluetooth, ses
akışı ve USB bağlantısını destekler.
Yalnızca arkasına yaslanıp müziğin
keyfini çıkarmak isteyen sürücüler için
yeni XE, segmentinde ilk kez Meridian
ses teknolojisini sunuyor. Jaguar ile
İngiliz ses uzmanı Meridian arasındaki uzun vadeli işbirliğinin en son
ürünü olan bu üstün sistem benzersiz
algoritmalar mümkün olan en iyi ses
üretimini güvence altına alır ve deneyimi, iç tasarımın akustik özelliklerine
göre uyarlar.
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İç tasarımda görsel anlamda merak uyandıran başka bir detay ise
ön konsolun orta panelde bulunan Jaguar’ın benzersiz döner vites
seçicisi, marka Land Rover ile birleşince döner silindir diye tabir
edilen vites seçicisi bu model de de bizi karşılıyor, start butonu ile
haraket eden sistem, gösterge kadranları haraketi ile sürüşe hazır
hale geliyor, stop ettiğiniz de ise panelin zeminine girip düz bir
alan bırakıyor. Ergonomik koltuklarında gayet konforlu yolculuklar
yapılan Jaguar XE, vücudu çok iyi saran ön koltuklar rahat ergonomik açıdan çok başarılı, arka koltuklar hayli rahat bir diz mesafesine sahip. Arka koltuklarında ise üç kişi rahatlıkla yolculuk
yapabilir ve diz mesafesi açısından çok uzun boylu kişiler bile çok
rahatça haraket edebilmektedir. Bu açıdan çok iyi düşünülmüş,
ince ve özel olarak düzenlenmiş bir stil ve iç tasarımın genişliğini
bir arada sunuyor.
Performans Jaguar XE R-SPORT
Jaguar XE test aracımız 2.0 litre çift turbo beslemeli dizel motor
4000 d/d’de 180 HP güç ve 1750 d/d’de 430 Nm tork üretiyor. Zf
8 ileri otomatik drive select şanzımana sahip, manuel kullanım
olanağını sağlamak amacı ile direksiyonun arkasına formula1
teknolojisinde iki kulakçık vasıtası ile vitesleri kolayca yükseltebilme düşürebilme imkanı sunuyor, XE R-Sport’un hızlı ve
muhteşem bir biçimde geliştirilmiş 8 ileri otomatik şanzımanı, anlık tepki ve olağanüstü sürücü geri bildirimi için motoru en etkili
devir aralığında daha uzun süre tutuyor. Jaguar XE test aracımızdaki diğer bir önemli özellik olan, sürüş modları, nedir bu sistem
ve nasıl çalışır, orta konsülde bulunan silindir şeklindeki (joystick)
vites sisteminin alt kısmında yer alan butonun sağına ve soluna
basarak değişken sürüş modları seçeneklerini seçerek size en iyi
sürüş hissinin verilmesini sağlayacak ayarları bilgisayar yardımı
ile yeniden kullanıcısına sunuyor olması sürüş kalitenizi arttıran
ve keyif veren bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Eğer sürüş
modunu normal konumda tutarsanız bu durumda sistem seçimini
yolun durumuna göre kendisi yapıyor. modelinde ayrıca kademeli
eğim kontrolü eğim iniş kontrolü yokuş kalkış destek sistemi,
şeritten çıkma uyarısı gibi sürüş keyfini üst seviyelerde yaşatan
teknolojiler bulunuyor.
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8 kademeli şanzımanla gücünü ön tekerlere ileten XE, 7.8
saniyede 100 km/s hıza ulaşıp, maksimum 228 km/s hıza çıkabiliyor. İdeal yol tutuşa sahip süspansiyon sistemi çok başarılı,
4 silindirli ve dizel olmasına rağmen gayet sessiz çalışan motor
bu özelliği ile şaşırtıyor, her devri torklu ve atak olan motorun
ivmelenme isteği çok güzel. 8 kademeli şanzıman ile uyumu ise
gayet başarılı, vites geçişleri sarsıntısız ve performans istediğiniz
zamanda gayet devirli. Yalnız motorun 4 silindirli olduğu için
otoban sürüşlerinde özellikle düşük yakıt seviyesini yakalamak
çok rahat. 430 Nm’lik yüksek tork ve bu torkun alt devirlerden
itibaren kullanıma sunuluyor olması otomobilde yüksek bir çekiş
gücünün ortaya çıkmasını sağlıyor. Bunun yanısıra, verim arttırıcı
önlemlerin sistematik olarak uygulanmasıyla (ECO) Jaguar XE’nin
yakıt tüketimi karma olarak 4.2 litre, şehir içi 5.0 litre, şehir dışı
3,7 yakıt tüketim değerlerine sahip. Yeni nesil turbo dizel motor,
gaz pedalının hareketlerine hızlıca tepki verirken tüm devirlerde yüksek hassasiyet sergiliyor. Çabuk hızlanma, hassas ve
yumuşak vites değişimi ile sürüş kalitesini daha da yukarıya taşımakla ısrarcı yeni 8 ileri vitesli otomatik şanzıman aynı zamanda
daha az yakıt tüketimi ve 106 CO2 (g/km) emisyon değerleri de
sunuyor.
Sonuç olarak dizel otomatik premium bir araç almak istiyorsanız, listenin ilk sıralarında Jaguar XE olmalı, veya olmamalı,
bunun kararını siz belirleyeceksiniz, bakışlar her zaman XE’nin
üzerindedir ve bu model gerçek anlamda farklı ve diğerlerinden
ayırt edilebilir tasarıma sahip. Akıcı çizgileri, lüks iç tasarımı ve
premium Jaguar markası sürücüsünü ayrıcalıklı bir konuma taşır
karşılaştırma yaparsanız ki çok zor olacak, çünkü en verimli ve
en sade spor sedan otomobil, düşük yakıt tüketimi ve emisyon
rakamları, uzun servis aralıkları ve rekabetçi ikinci el değeri.
Jaguar XE R-SPORT Teknik Özellikler
2,0L 4 Silindirli 180BG dizel RWD Otomatik
Motor: Silindir hacmi (cm3) 1999
Güç (devir/dak) 4000/180 Hp (bg)
Tork (Nm) 430 (devir/dak) 1750-2500
Azami hız km/sa 228
0-100 km/sa 7.8Y
Yakıt tüketimi
Şehir dışı (lt/100 km) 3.7
Şehir içi (lt/100 km) 5.0
Ortalama (lt/100 km) 4.2
CO2 emisyonu (gr/km) 109
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MINI’nin kompakt premium segmentteki yeni oyuncusu Clubman’ın dört tekerlekten çekişli versiyonu
Clubman All4, New York Otomobil fuarının başlaması
ile birlikte tanıtımı gerçekleştirildi.

“What Car?” Qashqai’yi En İyi Kompakt SUV Seçti..
Dünyanın köklü otomobil markalarından Nissan’ı
kompakt SUV segmentinde temsil eden geniş bir
hayran kitlesine sahip Qashqai, “What a Car?” tarafından “En İyi Kompakt SUV” seçildi. Üç yıldır üst üste
ödül alan Nissan Qashqai böylece hat-trick yapmış
oldu. Her yıl Londra’da gerçekleştirilen törende 16
rakibini geride bırakarak “Yılın En İyi Kompakt SUV”u
seçilen Nissan Qashqai, ayrıca £15,000-£25,000 fiyat
aralığında “Best Buy” da seçildi.

Mevcut Clubman’ın dört tekerlekten çekişli olan
model, zorlu zemin koşullarıyla başa çıkmak üzere
tasarlandı. ALL4’un normal yol şartlarında gücün
tamamını ön aksa gönderen dört tekerlekten çekiş
sistemi, ön tekerleklerde tutunma kaybı algıladığında
motor gücü arka aksa da iletmeye başlıyor.
Clubman All4, ilk başta biri benzinli diğeri dizel olmak
üzere iki farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak.
İlk motor seçeneği 2 litrelik benzinli ünite. 192 hp
güç (5000d/dak) üreten ve Cooper S Clubman ALL4
olarak anılan model, 8 ileri otomatik şanzımanla 6.9
saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor.
Diğer motor seçeneğini oluşturan 2 litrelik dizel ünite
ise 190 hp güç (4000d/dak) ve 400 Nm tork (17502500d/dak) üretiyor. Sadece otomatik şanzımanla
(8 İleri otomatik) satılacak olan Cooper SD Clubman
ALL4, 7.2 saniyede 0’dan 100 km/s hıza çıkabiliyor.

What Car? elemelerinde öne çıkan Nissan Qashqai
1.5dCi 110 n-tech; verimlilik, yakıt ekonomisi, çevreci
dizel motor, yumuşak süspansiyon, kaliteli iç mekan
ve zengin ekipman seviyesi gibi özelliklerle juri
tarafından övgü aldı.
What Car editörü Jim Holder ödül ile ilgili yaptığı
açıklamada, “Nissan Qashqai bu kategoride aldığı
üçüncü ödülle hat- trick yapmış oldu. Sunderland
tesislerinde üretilen kompakt SUV sahip olduğu
özelliklerle güçlü rakiplerini geride bıraktı. Sadece
sınıfının en yakıt cimrisi ve çevre dostu araçlarından
biri olmakla kalmayan Nissan Qashqai, aynı zamanda
yol rüzgarı, yuvarlanma ve motor gürültüsünden
izole çok iyi yalıtılmış kaliteli iç mekanıyla da dikkat
çekiyor. Pratik yapısıyla da beğeni toplayan Qashqai,
yol konforuyla da yolcularını şımartmayı başarıyor”
ifadelerini kullandı.

Yoğun kar yağışında trafik çilesine
çözüm: Kışlastiği!
Kış bastırdı; Meteoroloji kaynakları Batı bölgelerinde de yoğun olarak
hissedilen kar yağışının etkisini sürdüreceğini kaydediyor. Lastik
Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD karda kışta kabusa dönen
trafik için kış lastiğinin önemini hatırlattı. LASİD Genel Sekreteri
Bahadır Ünsal; ‘’Güvenli ve akıcı bir trafik için kış lastiği en önemli
maddelerin başında gelir. Zorunluluk kapsamında olmasa da binek
araç sürücülerine güvenli trafik için kış lastiğini dernek olarak öneriyoruz’’ dedi.
LASİD Genel SekreteriÜnsal; kış aylarında araç kullanımının zor
olduğunu ve risk taşıdığını belirterek şunları söyledi: ‘’Kış koşullarında gerekli önlemler alınmazsa; trafikte risk artar. Kışın lastiği
kış lastiğidir. Kış koşullarında +7 derece santigrat altındaki hava
koşullarına ve karlı ve buzlu yollara özel olarak hazırlanan lastikler
kazaları önemli ölçüde azaltır. Kış lastiği kullanımına sadece ticari
araç değil tüm sürücülerin özen göstermesi gerekir. Kış lastiği özel
sırt karışımı ve tasarımı sayesinde kış koşullarında daha fazla yol
tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlar. Kış lastikleri kış koşullarında; sizin, sevdiklerinizin ve trafikteki tüm araçların güvenle hedeflerinize ulaşmanızı sağlar. Kış lastiğinin trafiğe çıkan tüm sürücüler
tarafından yaygın kullanımı, kış aylarında tehlikeli ve çekilmeyecek
hale gelen trafik çilesini de büyük ölçüde azaltacak ve trafiğin daha
güvenli ve akıcı olmasına katkı sağlayacaktır.’’
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NISSAN QASHQAI’DEN HAT-TRICK

PIRELLI OTOMOBİL LASTİKLERİNE YENİ
GENEL MÜDÜR
Premium lastik segmentinin lideri Türk Pirelli’de otomobil
lastikleriGenel Müdürlük görevine Livio Magni getirildi.
Türkiye’de 55 yılı bulan üretim geçmişi ile Türkiye ekonomisine
önemli katkılarda bulunan Pirelli’de genel müdürlük görevine
Livio Magni atandı.2015 yılı Ocak ayından bu yana Türk Pirelli’de Ticaret Direktörü olarak görev yapan Magni, yeni görevine
04 Ocak itibariyle başladı.
2000 yılında Milano Üniversitesi Ekonomi ve İstatistik
Bölümü’nden mezun olan Livio Magni, Pirelli kariyerine 2008
yılında İtalya pazarında Ürün Müdürüolarak başladı. 2011 yılında Pirelli Grubu’nda dünya çapında Ürün Müdürlüğü görevini
yürüten Livio Magni, 2012 yılındaİspanya Pirelli’de Pazarlama
Müdürü olarak görev yaptı. Livio Magni, 2013 – 2014 yılları
arasında da Pirelli İspanya Satış Direktörü görevini yürütmesinin
ardından 2015 Ocak ayı itibariyle Türk Pirelli Lastikleri Ticaret
Direktörlüğü görevine atandı.
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Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülü üçüncü kez Transporter’ın

TOTAL, akaryakıt sektöründe 2015 yılında
itibarını en çok arttıran firma seçildi
TOTAL, pazarlama sektörünün önde gelen
yayınlarından Marketing Türkiye ve tüketici araştırmaları şirketi AKADEMETRE’nin
gerçekleştirdiği “2015 Yılı İtibar ve Marka
Değer Performans Ölçümü” araştırmasında akaryakıt sektöründe itibarını en çok
artıran firma seçilerek ödüle layık görüldü.
Bütünleşik pazarlama alanında, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “The ONE Awards”
ödül töreni 8 Ocak 2016 Cuma akşamı
Raffles İstanbul Zorlu Center’da gerçekleşti. Toplam 12 ilde 1.200 kişiyle yüz yüze
gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 35
sektörde itibarını en çok artıran şirketler
belli oldu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu
yıl da halk jürisi tarafından itibarını en çok
arttıran markalar ödüllendirildi. Araştırmada gıda, holdingler, içecek, kişisel bakım,
kozmetik, bankacılık, ev temizlik ürünleri,
temizlik ürünleri, otomotiv, telefon operatörü, beyaz eşya, kahverengi eşya, sağlık,
dernek/vakıf, elektronik market, akaryakıt,
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enerji, iklimlendirme, turizm, sigorta, kamu
kurumları, medya ve yayıncılık, ev tekstili,
e-ticaret, elektronik/teknoloji, tekstil/giyim, havayolu, eğitim, AVM, hipermarket,
mobilya, ayakkabı/çanta ve deri giyim,
lojistik, gayrimenkul sektörlerinde itibarını
en çok arttıran marka ve kurumlar incelendi. Araştırma, “Genel Başarı” ve “Yıl Performansı” olmak üzere iki aşamada yapıldı.
Genel başarı değeri “Marka Bilinirliği”,
“Yakından Tanıma Skoru”, “Güven Skoru”, “Farklılık Skoru”, “İletişim ve Reklam
Çalışmaları Beğeni Skoru”, “Tavsiye Skoru’’, “Ticari Faaliyetlerini Destekleme Skoru”, “Sosyal Sorumluluk Beğeni Skoru” ve
“Genel Beğeni Skoru” olmak üzere dokuz
ana kriterin itibar ve marka değeri üzerindeki etkisine göre ağırlıklandırılmasıyla
ortaya konuldu. Çalışmanın ikinci ayağı
olan 2015 performans değerlendirilmesinde ise aynı kriterlere göre markaların yıl
içi başarıları belirlendi.

Hafif Ticari Araç sektörünün en prestijli ödülü olarak kabul edilen International Van of the Year – Uluslararası Yılın Ticari
Aracı Ödülü, IVOTY Türkiye Jürisi tarafından Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Kerem Güven’e teslim edildi.

Total Oil Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi tarafından 2008 yılından beri düzenlenen ve üniversite öğrencilerini yeni fikirler üretmeye, fikirlerini
hayata geçirmeye teşvik eden “İşteBU” Öğrenci
Proje Yarışması Ödülleri’nde bu yıl da alt ödül kategorilerinden birini üstlendi. “İşteBU” Öğrenci Proje Yarışması’nın Total Oil ödülüne kamera tabanlı
sürücü destek sistemi olan“Viscar” projesi layık
görüldü. Taşınabilir ve düşük maliyetli bir ürün olan
Viscar, kamerası ile yol şerit takibi yapabiliyor ve
önden çarpışma olasılıklarında sürücüye erken
uyarı sistemiyle tehlikeyi haber veriyor. Viscar
aynı zamanda, trafik uyarı ve işaretlerini de tespit
ederek sürücüyü uyarıyor, böylece güvenli sürüşe
destek oluyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Avrupa’nın önde gelen yayın kuruluşlarının editör ve yayımcılarının
oluşturduğu jüri tarafından 6. nesil Volkswagen Transporter’a verilen 2016 yılının International Van of the Year (IVOTY) – Uluslararası
Yılın Ticari Aracı ödülü, organizasyonun Türkiye Jürisi tarafından Volkswagen Ticari Araç
Genel Müdürü Kerem Güven’e teslim edildi.
Avrupa ülkelerinde hafif ticari araç konusunda uzman 24 gazeteciden oluşan Uluslararası
Yılın Ticari Aracı Jürisi, Volkswagen Transporter T6’yı 98 puanla birinciliğe layık görmüştü.
Üç nesildir en iyisi Transporter
Ödül tesliminde konuşan Volkswagen Ticari
Araç Genel Müdürü Kerem Güven, Transporter modelinin 5’inci neslinin 2004 yılında,
4’üncü neslinin de 1992 yılında aynı ödüle
layık görüldüğünü hatırlatarak, “Bu yıl kazanılan bu prestijli ödülü, Volkswagen Ticari
Araç markasının ve modellerinin başarısının
tesadüfi olmadığının en önemli göstergesi
olarak görüyoruz. Üç nesliyle peş peşe bu

başarıya ulaşmış olmak, gerek Transporter
modelimizin, gerekse Volkswagen Ticari Araç
markasının tüm Avrupa çapındaki organizasyonel anlamda ulaştığı noktanın bir sonucu”
dedi. Başarılı model çizgileri Yeni Volkswagen DNA’sını taşıyor; Yeni Transporter’ın dış
tasarımındaki değişiklikler ilk bakışta dikkat
çekiyor. Tamamen yenilenen ön kısım yeni
jenerasyonun farkını hemen hissettiriyor. Yeni
farlar, ön ızgara ve ön tampon ile arka kısımda
keskinleşen hatları, yeni Volkswagen DNA’sını
yansıtıyor. Modern şekilde tasarlanmış çizgiler, bombeler ve kenarlar önden arkaya doğru
kesintisiz bir şekilde uzanıyor. Gövdenin tamamı sanki yekpare bir bloktan işlenmiş gibi tek
bir parça olarak görünüyor. Ön kısımda belirginleşen çizgiler daha keskin ve dinamik bir
görünüm sağlıyor. Yan aynaların daha alçak
konumlandırıldığı Yeni Transporter’da, önceki
nesilde yuvarlak olan sis farları, yeni modelde dikdörtgen biçiminde köşeli tasarıma sahip. Arka cam, bir önceki nesle göre daha da

genişlerken, alt kısmı yüzeye paralel bir çizgi
şeklinde uzanıyor. Plakalığın üstüne eklenen
çizgiyle belirginleşen hatlar daha geniş bir
görüntü oluşturuyor. Yeni Transporter’da standart olarak sunulan yeni ‘Yorgunluk Tespit
Sistemi’ sürüş hareketlerinde yorgunluk tespit
ettiği anda sürücüyü yolculuğa ara verilmesi
konusunda hem görsel hem de sesli olarak
uyarıyor. Bir başka yeni güvenlik sistemi olan
‘İkincil çarpışma önleme asistanı’ da standart
olarak sunuluyor. Sistem, olası ikinci çarpışmayı önleme amacıyla ilk çarpışmadan sonra
aracı frenliyor. İki bağımsız sensör sayesinde
çarpışmanın derecesini algılıyor ve çarpışma yeterince kuvvetliyse aracı frenliyor ve
hızını 10 km/s’ ye kadar düşürüyor. Frenleme
esnasında sürücü aracın kontrolünü istediği
zaman devralabiliyor. Yeni Transporter’ın üst
sınıf malzeme ve uzmanlıkla tasarlanan yeni
ön konsolu kullanım kolaylığı sağlıyor. Yeni
Transporter’da renkli 5” dokunmatik ekran
üzerinden hem araç bilgileri takip ediliyor.

2016 Şubat

TEST

Yazar: Umut Özgür Sunay - Fotoğraf: Kenan Yılmaz

Renault Kadjar 1.5 litre 110 Beygir
Dizel 6 Vites manuel

Renault Mais markasının geçmiş olduğumuz 2015 yılı sezonunda
AutoShow fuarında Türkiye pazarı ile tanıştırmış olduğu, yeni model
Suv kompakt sınıftaki crossover aracı Kadjar modelinin test sürüşünü
gerçekleştirdim.
Testini yapmış olduğum Kadjar modelinin 1.5 litre dizel 110 beygir
gücündeki 6 vites manuel şanzımana sahip olan motorunu test ettik.
Özellikle Renault ve Nissan alt yapısı ile %65 Nissan ortaklığı ile
gerçekleşen ve tasarlanan Kadjar modelinin Qasqai modeli ile benzerliği dikkat çekmekte.
Renault markası yeni model Suv aracı olarak artık Kadjar modelini
pazara sunuyor. Gerek motor seçenekleri gerekse donanım bakımından her geçen gün üzerine eklenebilecek bir araç Kadjar.
İlk çıkışı ile özellikle kendi segmentinde pazara yeni bir canlılık ve
hakimiyet getiren Kadjar rakipleri olan Hyundai Tucson, Mazda CX-5,
Honda CRV, Qasqai gibi araçlara meydan okudu.
Gerek donanım gerekse fiyat seçenekleri bakımından özellikle dikkatleri çekebilecek bir model Kadjar.
Yapmış olduğum motor seçeneğinde ise uzun zamandır bir Suv otomobilin özellikle dış hatları olarak büyük ve kaslı gözükmesine rağmen
yani tonajının ağırlığı bakımından oldukça dengeli bir motor ve beygir
gücüne de sahip olduğunu gördüm. Özellikle 1.5 litrelik ve 110 beygirlik ortak kullanılan motor, Kadjar’ın karoser yapısı ile iyi bir uyum
gösterdiğini özellikle de yakıt sarfiyatından ve tasarrufundan anlıyoruz.
Renault Kadjar’ın en önemli özelliği 1.5 litre dizel motoru ile oldukça
ekonomik bir aile aracı olması. Özellikle Eco modunda aracın gaz
tepkileri daha stabil ve yumuşak duruma geldiğinden yakıt sarfiyatınız
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gerek şehir içinde ve gerekse şehir dışı yolculuklarınızda en aza
minimuma indiriyor olmanız işin güzel kısmı diyebilirim.
Ortalama olarak Kadjar ile 4-5 günlük yapmış olduğum İstanbul şehir
içindeki trafik kullanımımda 100 kilometrede 6.0 litre ortalama yakıt
sarf ettim. Bunu daha azada indirmem mümkün olabilirdi ?
Kadjar dış tasarım olarak Qashqai modelini andırıyor olmuş olsa da
bana göre bir önceki Koleos Suv modelininde az da olsa halen iç ve
dış tasarım izlerini de taşımakta.
Ön taraf özellikle ön kaput üzerindeki kalın ve kaslı çizgileri göze
çarpıyor. Qashqai ile yan yana geldiklerinde Kadjarın ön kaputunun
daha kuvvetli durduğunu görebiliyoruz.
Kadjar’ın Arka bölümüne baktığımızda ise özellikle bagaj kısmı ve arka
far yapısı qashqai ile daha çok benzerlik göstermiş olduğunu sadece
C şeklinde tasarlanan iç led lambalardan belki marka logosundan da
araçları ayırt edebileceğimizi söylememi mümkündür.
Fakat Kadjar’ın içi tamamen kendine has yeni çizgilerini yansıtmakta.
Kadjarı’ı kullanmaya başladıktan sonra marka bilinci bakından sizi
benzerlerinden arındırmaya başladığını söyleyebilirim.
Özellikle bence, ön kokpit bölümü Renault markasının genlerini taşıyor.
Kadjar’ın ön koltukları ve ergonomik yapısı bakımından sürüş performansı da oldukça çok rahat.
Kadjar’ın gösterge paneli tamamı ile dijital ve sanki size bir hybrid ya
da elektrikli araç kullanıyormuşsunuz hissiyatını da uyandırmakta.
Gösterge panelinde menüden 4 farklı renk ve stil seçenekleri de ayrıca
mevcut.

Dokunmatik olan radyo ve navigasyon ekranı biraz aşağı bölümde
kaldığı için aracı kullanırken bakmakta ve dokunmak (çok sürücü
odaklı olmadığından) kolayda olmuyor. Dikkatiniz dağılabilir.
Dokunmatik tuşlar ise daha kolay basılabilir olsaydı, çok daha tatminkar boyutta olabilirdi. Kadjar’ın Cam tavanı tamamı ile örten kalın
bir perde tavan yapısı var. Bu sayede özellikle yazın güneş ışınlarından
sizi kesinlikle koruyabilecek yapıda tasarlanmış durumda. Sürücü
bölümündeki elektrikli koltuk yapısı da oldukça iyi tasarlandığı için
size konforlu bir sürüş vaat etmekte.
Direksiyon simidi üzerindeki menü tuşlarının kullanımı aslında daha
iyi olabilirdir. (Eski sistemi andırıyor olmasının pek hoşuma gittiğini
söyleyemem.) Direksiyon simidi tasarım ve görüntü olarak göze hitap
edecek şekilde gayet ilk bakışta hoş duruyor olsa da çok daha iyi bir
malzeme yapısına sahip ve daha kalın özellikle ele oturan hissiyatı
kuvvetli yapıdaki direksiyon simidi bu araca çok yakışabilirdi. Tabi ki
aracımız oldukça yeni bir model. Zaman içerisinde gelebilecek bu tarz
eleştirilerden aracın alt yapısının daha kuvvetli olacağına kesinlikle
inanıyorum.
Kadjar’ın direksiyona bağlı hemen alt tarafında sağda yer alan klasik
Renault modellerinde olan volume ve radyo kontrol tuşlarını inanın
görmekten artık sıkıldım. Eğer Kadjar’da farkında olmasaydım, O
tuşları görüp kullanabileceğimi de sanmıyordum. Bence, son teknoloji
tasarımlarda olduğu gibi yuvarlak bir menü tuşu ile o bölüm yeni
Kadjar’da belki de el freni ve bardaklık koyma alanlarının olduğu
yere taşınırsa tek bir el fonksiyonu ile hem navigasyona hem de tüm
sisteme ulaşılabilir. Gelecekte bu şekilde tasarlanmış olursa en azından sürücü odaklı kontrol bakımından güvenlikte ön plana çıkacaktır.

Kadjar’ın genel olarak asfalt kullanımından orta seviye de hızlanmasından ve torkundan iyi seviyede memnun kalmış olduğum test
sürüşümde özellikle hafif arazi şartlarında aracın daha başarılı
olduğunu da gördüm. Test modelimizde bulunan yaz lastikleri ve 4x2
versiyonu ile Kadjar’ın kaslı yapısı sayesinde bu şartlarda bozuk
zeminler içinde uygun olduğunu bize ispatlamış bulunuyor.
Kadjar’ın devamlı 4 çeker modelinde araziye uygun ya da Kış
lastikleri ile biraz daha kalın ve etli lastik seçimi sayesinde off-road
kullanımlarında daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Test aracı
üzerinde takılı olan jant ve lastik seçiminin özellikle yakıt sarfiyatı
bakımından doğru olduğunu ancak Kadjar ın konforunu da bir o kadar
düşürdüğünü ve aracın konforunu sertleştirdiği kesin olarak söylemeliyim.
Kadjar için özellikle tavsiye edebileceğim lastik :
Bridgestone Ecopia’dır.
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Ssangyong Tivoli
Yazar: Murat ÇarpışanTürk - Fotoğraf: Kenan Yılmaz

SsangYong markasının özgün ve sportif hatlara sahip, merak uyandıran modeli Tivoli ile karşınızdayız. 1.6 turbo dizel
motoru, tam otomatik vites ve keyif veren iç tasarımı ile göz dolduran modeli dergimize konuk ettik.

Bu araç aynı zamanda bünyesinde tepeden tırnağa duygu ve enerji
taşıyor. Bir bakışta bu aracın sadece sahip olmak istediğiniz değil,
aynı zamanda içinde olmak ve kullanmak istediğiniz bir araç olduğunu
anlıyorsunuz. Alman teknolojisi ile Güney Kore mükemmelliğini sunan
Ssangyong, Lazio bölgesinde Roma yakınlarında yer alan İtalyan
kasabası Tivoli’nin, sofistike ve benzersiz kentsel mimarisinden esinlenilerek yaratılan araç tasarımı, ölçülü dinamizmi ve yoğunlaştırılmış
enerjiyi yansıtan tasarım öğelerinin birleşiminden oluşuyor. 60 yıllık
SUV tecrübesine sahip SsangYong tarafından üretilen benzersiz
güvenlik özellikleri ve ultra yüksek dayanımlı çelik kullanımı ile güvenli
bir araç olma özelliğini bünyesinde barındırıyor.
Dış Tasarım;
Tivoli’nin genel hatlarına baktığımızda, aslında şu marka şu model
araca benziyor diyemeyeceğimiz kadar kendine özgün ve bir daha
dönüp bakılacak kadar değişik, kişiyi kendine çeken bir tasarıma sahip
olduğunu belirtebilirim, modeli detaylandırırsak ön kısımda ilk olarak
led destekli ön lambalar, çift bölümlü ön tampon, markanın amblemi,
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dinamik, sportif ve agresif yönünü temsil ederken, şişik duran ön motor kaputu ile güçlü bir araç olduğunu hissettiriyor, motor kaputundan
başlayıp arka kapılara kadar uzanan krom şerit ile çevrelenen modelin
yan kısmına geçtiğimizde ise çamurlukların şişik olması aracın yere
daha sağlam basıyor olduğunu ifade ediyor, 18 inçlik elmas kesim
alaşım jantlar, elektrikli ısıtmalı katlanır ayna ve gövde rengi kapı
kolları, geniş yan sütunu ile arka kısımdan yan profile katkı sağlayan
arka lambaları, kolay açılır arka bagaj kaputu, yine led destekli stop
lambaları ile dikkat çekici görünümü tamamlıyor. Dönüp baktığınız
zaman hem köşeli hem de oval tasarımın bir arada kullanıldığını
görüyorsunuz araçta. Tivoli’nin gövde yapısı %71.4’ü yüksek güçlü
çelikten, bunun % 40’ı ise aşırı dayanıklı çelikten üretilen model 4202
mm uzunluğa, 1798 mm genişliğe ve 1600 mm yüksekliğe sahip,
iz genişliği 1555, dingil mesafesi ise 2600 mm. Tivoli; çarpma testi,
yolcu koruma, sürüş performansı ve kaza önleme testlerini başarılı
bir şekilde tamamlayan Tivoli, KNCAP testlerinde 100 üzerinden 91,9
puan alarak sınıfında rekor kırdı.

İç Tasarım;
Evet işte şimdi aklınızı serbest bırakın, modelin en belirgin ve sizi
içine çeken kısma geldik, aracın içi o kadar keyifli, o kadar sıcak,
gördüğünüz her detaya dokunmak isteyeceğiniz tasarım detayları
ile donanmış model, ilk olarak anahtarı cebinizde olduğu halde kapı
üzerinde bulunan buton ile açılan kapılar, start stop sistemi ile çalışan
model, gösterge kadranı aracın ilk çalışma esnasında beyaz ve kırmızı
öğeleri ile selamlıyor sizi, test aracımız kırmızı iç tasarım olarak adlandırılmış, nedir kırmızı tasarım dersek; koltuklar, torpido, direksiyon,
yan kapı gibi elemanların rengini kırmızı renk kullanılmış, piano black
kapı kolları, direksiyon iç kısmı ve ön torpido kısmına premium algısı
yaratılmış, gri ve krom detaylar ile göz alıcı ama yormayan, ayrıca tavanın siyah kaplı olması sportif ruhu yansıyor, sunroof olmazsa olmazı
ile araç tamamlanmış. Aracın iç kısmını biraz daha detaylandırırsak,
Tivoli’nin “D-şekilli sportif” direksiyon simidi ısınıyor, evet değişik bir
duygu, özellikle bu soğuk günlerde araca ilk bindiğiniz zaman sıcak bir
direksiyona dokunmak keyifli, sürüş esnasında ve duruyor olduğunuz
zamanlarda bile ellerinizi direksiyondan çekmek istemeyeceksiniz,
bu keyfi biraz daha ileriye götürürsek ısıtmalı koltuklar keyifli sürüşün
habercisi diyebilirim.
Performans;
6 ileri çift kavramalı tam otomatik vites, 115 hp beygir güçlü motora
sahip Ssangyong Tivoli test aracımızın performans değerlerini yorumlarsak; 0’dan 100 km’ye 14,5 saniyede çıkabiliyor ve saatte en fazla
172 km/h hız yapma özelliği bulunuyor, 1.6 litre 115 Hp 300 Nm tork
üreten yeni nesil motor sarsıntısız sürüş performansını garantilemek

üzere özel olarak geliştirilen AISIN 6 vitesli tam otomatik şanzımanla
kombine edilmiş, ekonomik yakıt tüketim sürüşü sağlayan Tivoli 100
km’de 5.5 Lt ortalama tüketimi ile yakıt tasarrufunun ideal dengesini
sunuyor. 300 Nm tork üretmesinin yanında bu motorun önemli avantajı
ekonomik tüketim değerleri. Şehir içinde 7.4 litre, şehir dışında ise
4.5 litre tüketirken yeni nesil 4 silindirli dizel motorun sessiz çalışma
karakteri de ayrı bir özellik kazandırıyor. Direksiyon sistemine
özellikle değinmek istiyorum. Otomobilin direksiyonun dönüşlerden
sonra kendisini toplaması çok başarılı, avucunuzun arasında kayan
direksiyon simidini izlerken otomobil kendi yolunu bulmuş oluyor.
Sürüş hissiyatı ve hafiflik ile tokluk arasında kalan direksiyon çok
güzel. Kullanımı gerçekten rahat olan Tivoli’nin frenleri de bir o kadar
başarılı. Pedala yaptığını en ufak darbeyi bile hissediyorsunuz ve araç
anında yavaşlıyor. Süspansiyonlar konforlu ve stabil bir sürüşe olanak
sağlıyor. Yolun engebelerini de elinden geldiği kadar absorbe edebiliyor. Şehir içi trafiği ve otoyol da 110-120 km süratlerde klimamız
tam açık şekilde gerçekleştirdiğimiz sürüşlerde otomobil ortalama 7.6
lt/100 km gibi bir değer elde ettik. Trafiksiz ve daha düşük süratlerde
bu ortalama 6 litre düzeylerine kolaylıkla inecektir.
Sonuç olarak ise, yazımın başında merak uyandıran araç demiştim,
kullandığım zaman içinde trafikte ve park ettiğimde meraklı gözler ile
takip edilen model olduğunu belirtebilirim, özellikle bayan okuyucularımız tarafından ilgi görecektir, çünkü hem görsel, hem de sürüşü
rahat, yokuş kalkış desteği, rampalarda geri kaydırmaması özelliği ve
boyutları sayesinde sıkışık trafikte rahat kullanım ve kolay park etme
rahatlığı, donanım konusunda da gayet cüretkar.
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Yazar: Efe Cerit- Fotoğraf: Kenan Yılmaz

4×4 SKYACTIV Motor i-ELOOP i-STOP Teknolojisi Bluetooth Teknolojisi

ISTANBUL PARK
Mazda CX-3
Mazda CX-3 modeli kompakt suv sınıfında kompaktlığıyla daha çok ön plana çıkan otomobil sıradışı
çizgileriyle bizi adeta büyüledi, otomobil dünyası son
30 yıldır tasarımcı mühendis kavgalarında mühendislerin üstünlüğü sonucunda daha ekonomik, daha hızlı
daha güvenli otomobiller üretti (ama kesinlikle daha
ruhsuz). Mazda CX-3’ün ilk bakışta sıradışı olduğunu
hissettim, ekonomik, güvenli ve nispeten hızlı aynı zamanda tarz sahibi.. Mazda CX-3’ün içine oturduğunuz
an beklemediğiniz bir kaliteyle beraber sportif izler
taşıyor iç mekan işçilikleri ve malzeme kalitesi gerçekten iyi iç mekanda eksi not düşebileceğimiz kısımlar
çok net şekilde arka diz mesafesinin dar bagajın küçük
olması bunun haricinde kalite hissi gayet yüksek. Ön
konsol sade ve şık tasarıma sahip ortadan ayıran krem
rengi deri çok şık konsolun ortasına konumlandırılmış
ekranın birçok işlevi var lakin kullanış açısından
beklentiyi karşılamıyor diyebiliriz yazılımını güncelleme
gibi bir atılım yapılırsa gayet yerinde olur, yinede iş
görmüyor değil. Gelelim sürüş izlenimlerimize, test
otomobilimiz 1.5 litrelik Mazdanın Skyactive teknolojisini kullanarak 14.8/1 sıkıştırma oranını olan yeni
nesil euro 6 dizel motora sahip bununla beraber tork
konvertörlü 6 ileri otomatik şanzıman ve küçük sınıfta
dizel otomatik 4 çeker olarak şuan rakibi yok, özellikle
türk insanın aradığı özellikleri taşıyan otomobil
test sonunda 100 km ortalaması 6.2l/100 km oldu.
Sportif çizgilere sahip olmasına rağmen otomobilin
ağırlık merkezi yukarıda olduğundan dolayı sertçe bir
süspansiyon tercih edilmiş, şehir içinde çok bozuk
yollarda sert süspansiyonun getireceği konforsuzluk
test sırasında kafamda soru işaretleri bırakmıştı lakin
umulandan daha iyi cevaplar verdiğini söyleyebilirim.
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Direksiyonun arkasında bulunan vites değiştirme
kulakçıkları bu otomobilde bulunuyor (artık her
otomobilde görmek istiyoruz) ve vites düşürdüğünüz
zaman o vitesin sonunda otomatik olarak bir üst vitese
geçmiyor en üst limit devire çıkıyor ve limitör devreye
giriyor.
Anahtar cebinizde olduğu halde çalıştırabildiğiniz
otomobil gücünü SKYACTIV-D 1499cc silindir hacme
sahip dizel üniteden alıyor. 6 ileri 4WD otomatik vites
ile kombine edilen ünite 4000 d/d’da 105 beygir güç,
1600/2500 d/d’da 270 Nm tork değeri üretiyor. Bu
değerler ile 0-100 Km/s hızlanmasını 11,9 saniyede
tamamlarken maksimum 172 Km/s’lik bir hız değerine
sahip. Boyutlarına baktığımızda CX-3, 4275 mm
uzunluğa, 1765 mm genişliğe ve 1535mm (anten ile)
yüksekliğe ve 136 g/km karbondioksit emisyonuna
sahip.
Performans açısından beklentiyi çok yüksek tutmamak
gerektiğini düşünüyorum dizel motorun karakteristiği gereği düşük devirde maksimum torku vermesi
nedeniyle ilk kalkışta kötü bir zeminde olsanız dahi
otomobil 4 tekerlekten çekiş olmanın avantajıyla gayet
güzel tutunuyor ama 4.000 devirde sonra canı biraz bitiyor . Testimiz sırasında 4 tekerlekten çekişi denemek
maksadıyla kumlu ve çamurlu yerlerde sürüşümüzü
gerçekleştirdik otomobil başarıyla parkuru tamamladı
tabii offroad şartlarına gelecek bir otomobil değil ama
şehir içinde yaşıyorsanız ve karlı günlerde yollarda
bırakmayacak ekonomik bir otomobil arıyorsanız
Mazda CX-3 tam size göre.
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Yazar: Murat ÇarpışanTürk - Fotoğraf: Onur Ozan Sarıkaya

BMW
218i COUPE

Dış tasarım;
BMW 2 Serisi Coupé ilk çıktığı günlerden beri oldukça
dikkat çeken bir tasarımı var. Araç önden ve yandan
gerçekten çok şık, kaslı, spor ve zengin bir duruşa
sahip. Tasarımı hayli iddialı olan otomobilde dış tasarım
olarak en çok dikkat çeken yer kısmı aracın ön kısmında bulunan motor kapağı sportif kıvrımlara sahip, kısa
ön ve arka çıkıntılar ile ön tamponun köşeleri, hava
girişi ağızlarının bulunduğu bölümlerde daha geniş bir
yüzeye ve hava akışını kolaylaştıran ve daha etkin bir
biçimde yönlendiren yeni ön tampon tasarımı ile bütünleşen LED gündüz lambalarına ile yeni yüksek yoğunluklu bi-xenon ön far yapısı ve fark edilmeyi sağlayan
aynı zamanda insanı kışkırtan ön bakışları BMW ile
özdeşleşip kişiye değişik fark hissettiren dokuz dikey
çubuklu böbrek ızgaraları ile hemen dikkatleri üzerine
topluyor. Marka’nın kendine has far yapısı, geniş ızgara
ve BMW amblemi çok uzaklardan bile fark ediliyor. Yan
profilden otomobile baktığımızda ise ön çamurluklardan
başlayan çarpıcı karakter çizgisi Coupe hissini devam
ettiren mükemmel orantılar, zarif direksiz yan camlar
sport ve dikkat çekici bir görünüme sahip yapısında
genişletilmiş, yükselen çizgiler, otomobile güçlendirilmiş

Dergimize spor bir coupé otomobili

kullananı ayrıcalıklı hissettirmesi. İsteseniz

dinamik bir karakter kazandırarak otomobili görsel

tanımlayan daha fazla duygusallık ve daha

de istemeseniz de tüm dikkatinizi ona yön-

olarak çok daha uzun ve dikkat çekici gösterirken

fazla performans isteyen ancak otomo-

lendiriyorsunuz. Sürücü odaklı tasarımları

sahip olduğu akıcı ve keskin hatlar, dinamik ve sportif

billerinin günlük kullanımdaki rahatlığın-

ile ön plana çıkan 218i Coupe, sürücüsüne

bir karakteri ortaya çıkarıyor, arka bölümde ise keskin

dan vazgeçmek istemeyen, olağanüstü

sunduğu eşsiz özellikleri ile zorlanmadan

yatay düzeni BMW 2 Serisi Coupé’nin güçlü karakterini

motor gücünü mükemmel dinamiklere

beğeni kazanıyor, keyif veren yapısı son

L biçimli kırmızı LED aydınlatma şeritleriyle çarpıcı hale

dönüştürmek söz konusu olduğunda uzun

derece iddialı bir sürüş pozisyonu ile birleşi-

gelen geniş stop lambaları, bagaj kapağı üzerindeki

yıllara dayanan motor sporları deneyi-

yor. Bir BMW kullanıyorsanız aklınızı serbest

spoyler kenarı ile görsel görünüme ek olarak yüksek

mine sahip BMW markasının 218i coupe

bırakmaya hazır olun isteseniz bile aklınıza

hızlarda yükselmeyi azaltarak aracın hem yapısının hem

modelini konuk ettik.. Bir BMW’nin, her

farklı bir şeyler getirmeniz çok da mümkün

de mükemmel sürüş keyfi için tasarlanmış olduğunu

zaman olduğu gibi en büyük özelliği onu

görünmüyor.

ifade ediyor.
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Görüş açıları gayet yeterli olan 2 serisinde arka görüş
kamerası da bulunmakta ve geriye doğru yapılan hamlelerinizi gayet kolaylaştırmakta. Otomobillerin vazgeçilmezi olan sunroof tabiî ki 2 serisinde de bulunmakta.
İç mekanın havadar olmasını sağladığı kadar dıştan
görünümü de güzelleştirmekte. İç mekanda yeterli
sayıda eşya gözü bulunması, küçük eşyalarınızı koyacak

İç tasarım;

orta konsolun üst kısmında bulunan iDrive

Otomobilimiz “ M” donanıma sahip. Ve otomobilin iç

sisteminin ekranından yol bilgisayarı,

kısmında kullanılan renk kombinasyonu o kadar başarılı

ConnectedDrive, ses sistemi, araç ayar-

Performans;

ve uyumlu ki, kapıları açtığınız anda içiniz ferahlıyor.

larını ve yine orta konsolun sol kısmında

Markanın bünyesindeki MINI’de de kullanılan yeni 1.5

Koltuk döşemelerinde kullanılan bej renk, kapı içlerinde

bulunanan Eco, Comfort, Sport, Sport+

litrelik üç silindirli benzinli motora sahip 136 hp beygir

ve torpidoda devam ediyor. Buna ek olarak göğüslükte

butonlarından sürüş modlarını düzenleye-

güçlü motoru bulunan BMW 218i Active Tourer’in per-

kullanılan ahşap kaplamanın kalitesi, tonu ve parlaklığı

biliyorsunuz, ayrıca direksiyonda derinlik

formans değerlerini değerlendirirsek; 0’dan 100 km’ye

lüks hissini pekiştirirken, köşe detaylarda kullanılan

ve yükseklik ayarı olması açısından sürüş

8.9 saniyede çıkabiliyor ve saatte en fazla 210 km/h hız

krom kaplamalar çok başarılı. Otomobilin iç aksamında

kalitesini tek dokunuşla harakete geçire-

yapma özelliği bulunuyor, 1499 litre 136 beygir 220 nm

kullanılan plastik kusursuz, kapı içlerinde dahi yumuşak

biliyorsunuz. Ergonomik koltuklarında

tork üreten motor, yeni 8 ileri steptronik otomatik vites

plastik mevcut. Ve kullanılan tüm kontrol elemanları

gayet konforlu yolculuklar yapılan BMW

ve ekonomik yakıt tüketim sürüşü sağlayan ECO sürüş

kaliteyi hissettiriyor. Kabin tasarımı sürücü odaklı,

218i vücudu çok iyi saran ön koltuklar

modu ile 100 km’de 5.1 Lt. ortalama tüketimi ile yakıt

kendini aratan bir kumanda birimi yok her şey elinizin

rahat ergonomik açıdan çok başarılı, araç

tasarrufunun ideal dengesini sunuyor. Seri kullanım ge-

altında iç dizaynı hayranlık uyandırıyor. Kalite ve şıklık

ses yalıtımı konusunda da çok başarılı. Ne

rektiği durumlarda gaz pedalına dokunmanız yeterli, hiç

test otomobilimizin iç mekanına hakim diyebilirim.

motor ne yol sesi alıyorsunuz. Otoyol kul-

bekleme yaşamadan hızlanan 218i bunu sonuna kadar

Gösterge panelinde tüm versiyonlarda sunulan yüksek

lanımında çok hafif bir rüzgar sesi mevcut,

devam ettirerek son hıza 210 km/s ulaşma konusundaki

çözünürlüklü renkli ekran, şık ve dikkat çekici dekoratif

ama rahatsız etmiyor. Bazı zamanlar

döşemeli ön panel, M paket olarak sunulan deri direk-

otomobilin gittiğini dahi hissetmiyorsunuz!

siyon simidi ve joistik vites topuzu, aracın iç atmos-

Evet bu kadar iddialı bir cümle kurabilirim

ferinin sporcu karakterini vurguluyor ve üst seviyede

size. Otomobilin Arnavut kaldırımında

konfor, güvenlik sunuyor. M direksiyon simidi üzerinden

bile asfalt konforu sunması inanılmaz. O

kesintisiz eğlence için, müzik sistemi ve hız sabitleyici

kadar rahat bir yolculuk sunuyor ki size,

kontrol ediliyor, orta konsolun üst kısmında bulunan

koltukların ergonomisinden şikayetçi

iDrive sisteminin ekranından yol bilgisayarı, Connected-

olmaya başlıyorsunuz. Ses ve titreşim yok

Drive, ses sistemi, araç ayarlarını ve yine orta konsolun

denecek kadar minumum düzeyde, gaz

sol kısmında bulunanan Eco, Comfort, Sport, Sport+

tepkileri yumuşak, frenler çok sağlam

istekliliği ile beğeni topluyor. BMW 218i sınıfının en
düşük sürtünme katsayılarından birine sahip olup onu
aynı sınıftaki rakiplerinden ayrı kılıyor. BMW motoru, alt
devirlerden itibaren kullanıma sunulan yüksek denilebilecek torku ile çekiş gücü ve dinamik yapısı son derece
iddialı. Keyif veren karakteri performans konusunda göz
doldururken, 220 Nm’lik yüksek tork ve bu torkun alt
devirlerden itibaren kullanıma sunuluyor olması otomobilde yüksek bir çekiş gücünün ortaya çıkmasını sağlıyor
ve tüm karakteri sürücünün keyif alacağı özellikleri
barındırıyor. 1499 litre’lik benzinli motor, rakiplerdeki bu

butonlarından sürüş modlarını düzenleyebiliyorsunuz,

ama sarsmıyor…

hacimdeki motorlar arasında en iddialı olanlardan biri.
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Alt devirlerde verdiği performansla sınıfındaki
motorlar arasında en çok dikkatimi çeken otomobillerden birisi oldu. Elbette 8 ileri otomatik
şanzımanın sürüş keyfine kattığı olumlu etkiyi de
unutmamak gerekiyor. 8 ileri otomatik şanzımanın
çalışma karakterini çok beğendim. Motor çok sessiz,
spor moda aldığınızda ise yüksek devirlerde tatlı
bir sesle varlığını belli ediyor ve hız ibresi kesintisiz
olarak yükselişe geçiyor. Otomobil ona sahip olmakla
yetmeyeceğini önemli olan onu kullanabilmek hissini
uyandırıyor, onunla yapılan sürüş zamanlarında
yapılan her km de yetenekleri ortaya çıkıyor. BMW
218i Coupe, önceki modelleri gibi, oldukça kapsamlı
bir BMW EfficientDynamics paketini standart olarak
barındırıyor. Bu daha iyi bir çevresel performans için
hem düz sürüş modu hem de otomatik viteslerde
otomatik Start/Stop işlevini ve sürüş deneyimi
düğmesiyle (standart) etkinleştirilen ECO PRO
modunu da içeriyor. ECO PRO modu, verimli bir sürüş
tarzı elde etmeniz için geliştirilmiş. Sürüş deneyimi düğmesini kullanarak düşük tüketim modunu
seçtiğinizde, sistem harekete geçer ve sürüş stilinize
bağlı olarak yakıt tüketimini azaltmanıza olanak
sağlıyor. Hangi tasarruf potansiyellerinin uygulamaya
konacağına sürücü olarak siz karar verirsiniz. ECO
PRO ipuçlarının uygulanması, yakıt tüketiminin %20
’ye kadar azaltılmasını mümkün kılıyor. Araç içi
bilgisayardaki ilave menzil, o anda aracınızı fazladan
kaç kilometre daha sürebileceğinizi size tam olarak
gösteriyor. Ayrıca yeni BMW 2 Serisi’nin isteğe bağlı
sürücü destek ve mobilite hizmetleri paketi olan
ConnectedDrive da bu segmentte benzersiz.
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BMW 218i Coupe bir otomobilin ne kadar ekonomik ve çevre dostu
olabileceğini gösteriyor. Otomatik start/stop fonksiyonu araca, akıllı
ve etkili teknoloji olarak yansıyor. Bu fonksiyon, sürücü fren yaptığında ve aracın hızı 5 km/saat’in altına düştüğünde, aracın motorunu
otomatik olarak durduruyor ve o anda yakıt tasarrufu başlıyor. Sürücü
fren pedalından ayağını çektiği anda ise motor hiç vakit kaybetmeden
yeniden çalışıyor. Böylelikle yolculuk performans ve konfordan
ödün vermeden trafik durumuna göre şehiriçi trafiğinde % 20 ye,
ortalamada ise % 8’ e kadar daha az yakıt tüketimi sağlayarak yola
devam ediyor. Daha düşük yakıt tüketimi daha düşük CO2 emisyonuna sebep oluyor ve CO2 emisyonu 100 g/km’nin altına düşüyor.
CO2 emisyon oranları ve doğaya salınan zararlı maddelerin miktarı
düşüyor. Buraya kadar mekanik kısımlardan konuştum şimdi biraz
işi elektroniğe dökelim. Bu çok başarılı motor ve şanzıman ikilisine

İdrive sisteminin sunduğu 4 farklı sürüş modu eklenmesiyle BMW
mühendisleri 4 farklı karakteri otomobilin altında barındırmaktalar.
Eco Pro, Comfort, Sport ve Sport+ modları tek bir tuşla vites kolunun
hemen yanında bulunmakta. Her mod otomobilin farklı özelliklerini
ortaya çıkartmakta. Eco pro tüketim açısından en minimalist değerleri
sunarken, Comfort modu huzur dolu bir sürüşe yardım ediyor, Sport
modunda otomobil adeta bir atlete dönüşmekte iken Sport+ modunda ise sanki sihirli eller bu atlete doping uyguluyor gibi… 4 farklı
modun 4 farklı motor, şanzıman, süspansiyon ve direksiyon tepkileri
sunması kendinizi daha özel hissetmenize yardımcı olmakla beraber,
otomobili her türlü hizmete uygun hale getiriyor. Eco Pro ve Comfort
modlarında ilerlerken idrive sisteminden aktif edebildiğimiz “Seyir
modu” özelliği ise tamamen tüketimi düşürmeye yarayan harika bir
özellik.

Sonuç olarak; BMW 218i Coupé'yi tercih
ettiğiniz andan itibaren lüksü, konforu,
kaliteyi hissediyorsunuz kesinlikle.
Motoru çalıştırıp ilerlediğiniz zaman
ise güç, kuvvet, adrenalin size eşlik
ediyor. Kırmızı ışıkta durduğunuzda
insanların bakışları, trafikte ilerlerken
diğer sürücülerin dikkati. Ödeyeceğiniz
her kuruşu sonuna kadar hak eden bu
otomobil BMW showroomların da sizleri
bekliyor sevgili okurlarım, bu taptaze
BMW modelini lütfen inceleyin.
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Red Bull Racing şov aracı bu gösteri için
özel olarak hazırlandı. Özel kar lastiklerinin
monte edildiği araçta motor da baştan aşağı
yenilendi. Kısacası, Max’in kar üstünde araca
tam olarak hakim olabilmesi için gereken
tüm düzenlemeler kusursuzca yapıldı.

Max Verstappen, Avusturya Alpleri'nde kar
üstünde unutulmaz bir gösteriye imza attı.
Scuderia Toro Rosso pilotu Max Verstappen,
özel bir gösteri için geçtiğimiz günlerde
Avusturya Alpleri’ndeydi. Ünlü Hahnenkamm
Festivali’ne katılan genç pilot özel bir F1
şovu ile izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Hahnenkammrennen World Cup Alpine turnuvası Alp disiplininin en iyi sporcularını bir
araya getiren bir etkinlik. Kayakçılar bu zorlu
parkurda büyük iddialara girerken, Verstappen aracıyla kayakçıların aldığı parkuru kat
etti ve ortaya muhteşem görüntüler çıktı.
“Kar üstünde hiç araç sürmemiştim,” diyor
etkinlik sonrasında Verstappen, “gerçekten
zorlu bir iddiaydı. Lastikleri zincirlemek zorundaydık. Ama çok eğlenceliydi.
Kitzbühel’deki seyirciler de harikaydı.” Red
Bull Motorsporları direktörü Helmut Marko
da Max ile birlikteydi. “F1 için kusursuz
bir reklamdı. Bu, biraz hayal gücüyle neler
yapılabileceğini kanıtlayan bir organizasyon
oldu. Bunu gençken yapmayı ben de çok
isterdim ama şu an o kadar genç değilim
maalesef.” diyor Marko. Avusturyalı F1
efsanesi Gerhard Berger de bu özel şov
sırasında Avusturya’daydı: “Buradaki insanlar
çok şanslı. Çünkü belki de hiç kimse bu
kadar yakından bir F1 aracını izleme şansına
sahip olmamıştı. Hem de buzlar üstünde! Bu
aslında biraz da mühendislik zaferi.”
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Dakar 2016'da Şampiyonlar Belli Oldu!
Stéphane Peterhansel 12. kez Dakar'ı kazanırken, Toby Price motosiklet kategorisinde zafere ulaştı.
Dakar 2016’da iki haftalık heyecan
sona erdi. Her yıl olduğu gibi dört kategoride binlerce yarışmacının katıldığı
rallide son etap Arjantin’in Villa Carlos
Paz ile Rosario kentleri arasındaki 180
kilometrelik özel parkurda koşuldu.
Otomobil: Stephane Peterhansel 12.
kez şampiyon Peugeot oldukça iddialı
geldiği Dakar’da mutlu sona ulaşmayı
başardı. İlk günden itibaren etapların
birçoğunda zirveye çıkan Peugeot
pilotları Dakar 2016’nın otomobil
kategorisine hükmetti.
Her ne kadar bu kategorinin en iddialı
ismi olan Sebastien Loeb zirvede
götürdüğü rallide takla atarak zaferden uzaklaşsa da takım arkadaşları
zirve mücadelesinden kopmadı.
Stephane Peterhansel oldukça dengeli
götürdüğü yarışta tecrübesini de
konuşturarak şampiyonluğa ulaştı.
Peterhansel, bu şampiyonlukla
muhteşem bir rekora da imza attı
ve Dakar’ı hem motosiklet hem de
otomobil kategorisinde altışer kez
kazanarak ulaşılması zor bir başarı
elde etti. Peterhansel’in ardından
Dakar’ı ikinci bitiren isim geçen yılın
şampiyonu Nasser Al-Attiyah olurken,

üçüncülüğü Toyota takımından Giniel
de Villiers elde etti.
Dakar’ın son etabında ise birinciliği
Sebastien Loeb alırken onu bir başka
WRC efsanesi Mikko Hirvonen takip
etti. Hayli nostaljik bir sıralamayla
sonuçlanan son etabın üçüncüsü ise
Nasser Al-Attiyah oldu.
“Bu olağanüstü. Üzerimizdeki baskı
oldukça yüksekti ama bir şekilde
kazanmayı başardık. Bazı zaferlerimi diğerlerinin önüne koyarım. Bu
kesinlikle ilk üç içine girecek bir
şampiyonluk. Geleceği düşünmek için
ise henüz erken.”

-Stephane Peterhansel
Dakar 2016 Otomobil Kategorisi Sonuçları:
1. Stéphane Peterhansel (FRA), Peugeot, 45 saat 22 dakika
10 saniye
2. Nasser Al-Attiyah (KAT), Mini, +34 dakika 58 saniye
3. Giniel de Villiers (RSA), Toyota, +1 saat 2 dakika 47
saniye
4. Mikko Hirvonen (FİN), Mini, +1 saat 5 dakika 18 saniye
5. Leeroy Poulter (RSA), Toyota, +1 saat 30 dakika 43
saniye

Loeb'den
Monte Carlo
Rallisi İçin
Taktikler

1- İyi bir ekiple yola çıkmak başarı şansını yükseltir
İyi pilotlar her zaman için önceden bazı planlar yapmak
zorundadır. Tabii bunu yalnız başlarına yapmazlar. Yol ile
ilgili en iyi notları alan, iyi bir plan yapan insanlarla çalışmak
zorundadır.
2- Dikkatle seçilmiş lastikler
Monte Carlo Rallisi özelinde mükemmel bir lastik seçmenin
imkanı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden yapılabilecek
en iyi şey en azından üç etap boyunca sorun çıkartmayacak
kusursuz lastiği bulmaktır.
3- Araç içinde kendinizi güvende hissedin
Otomobil içindeyken kendinize güvenli olmanız her zaman önemli. Ama eğer Monte Carlo’da
kazanmak istiyorsanız daha da önemli! Bir virajı aldığınızda ya da hızınızı daha da artırmaya karar
verdiğinizde kendinize duyduğunuz güvenle hareket etmelisiniz. Agresif ya da sakin kalmak sizin
elinizde ve bazen cesur olmak zorundasınız... – Sébastien Loeb
“Bir şeyden eminim, Dakar’da motosiklet ve otomobil kategorilerindeki
şampiyonluklarımı eşitlemem kariyerimin en önemli anı. Bundan daha
fazla motive edici bir şey olduğunu
sanmıyorum.”
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WRC Monte-Carlo’da
Volkswagen ekibi
Michelin ile zirveye
taşındı..
2016 Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) ilk ayağı zorlu hava ve
yol koşulları altında Monte- Carlo’da gerçekleştirildi. 5 gün süren
ve 1,474.34 km.’ye yayılan bir alanda toplamda 375 km’yi aşan
16 etaptan oluşan Monte-Carlo Rallisi takımlar için beklenmedik
süprizlerle doluydu. Yarışlarda rekabet Volkswagen Polo R WRC
takımında yarışan Sébastien Ogier-Julien Ingrassia ve Andreas
Mikkelsen-Jaeger Synnevag ikililerinin arasında geçerken 4 gün
sonunda liderliği Fransız ikili Sébastien Ogier-Julien Ingrassia
elde etti. Hyundai i20 WRC takımı Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul
da podyumda üçüncü olarak yer aldı. Zorlu ve değişken hava
ve zemin şartlarına rağmen 2 tip lastiğin kullanıldığı Monte-Carlo’da pilotlar lastiklerin performanslarına sağlayacağı her
türlü avantaja ihtiyaç duyarken; Michelin farklı koşullara uyum
sağlayan lastikleri ile bu yıl da WRC’ye büyük destek sağladı.
Yarışların üçüncü günü Monte-Carlo’nun en zorlu anlarında
lastiklerin hem karlı kuru zemine uyum sağlaması sonuçları
doğrudan etkiledi. Buzlu zeminde Andreas Mikkelsen-Jaeger
Synnevag ikilisi rakiplerinin aksine çivili MICHELIN Pilot Alpin PA4
CLs kullanarak turu başarıyla atladı. Monte-Carlo Rallisi “süper
soft” olarak nitelendirilen MICHELIN Pilot Sport SS5’in de ilk yarışı
niteliğindeydi. Lastiklerin süper yumuşak yapısı, düşük sıcaklıktaki en yüksek noktalarda bile takımlara dayanıklılık ve tutarlı
bir performans sunarak başarısını kanıtladı. Sport SS5 bir önceki
jenerasyona göre hem yapısı hem de bileşenlerinde önemli bir
gelişme göstererek hem ıslak hem de kuru zeminle daha uyumlu
hale getirildi. Michelin’in hem pist hem yollara uygun olarak
geliştirdiği MICHELIN Pilot Alpin PA4, yüksek teknolojisi sayesinde
karlı zeminde pilotlara yüksek performans sunuyor.
MICHELIN Pilot Alpin PA4 CL ise, üzerindeki 200 metal çivi ile
buzlu zeminde zemine tutunmasını kolaylaştırırken 2 gram daha
hafif çivileri sayesinde zemine de zarar vermiyor.

54 automobilemagazine.com.tr

2016 Şubat

MotorSporları

De Rooy takımı, dünyanın dört bir yanından
50’den fazla kamyonun katıldığı, en büyük
off-road yarışı Dakar’ı, Goodyear ORD
kamyon lastikleriyle kazandı.

De Rooy Takımı, Dakar
2016 Yarışlarını Goodyear
Lastikleriyle Kazandı!
3-16 Ocak 2016 tarihleri arasında Arjantin ve Bolivya’da yapılan, toplamda 9000
km’lik bir mesafeyi kapsayan ve dünyanın
en zorlu yarışı olarak bilenen Dakar’ın bu
seneki şampiyonu Hollandalı De Rooy Takımı
oldu. Takım, yarışı 501 numaralı Powerstar
Iveco kamyona takılan 375/90R22.5 ebatlı
Goodyear ORD off-road kamyon lastikleri ile
kazandı.
Hollandalı sürücü Gerard De Rooy, İspanyol
yardımcı sürücü Moises Torrallardona ve
Polonyalı mekaniker Darek Rodewald’dan
oluşan De Rooy ekibinin yarışlarda kamyon
kategorisini birinci tamamlamasının yanı
sıra, ekibin Ton Van Genugten tarafından
kullanılan Goodyear ORD ekipmanlı yüksek
hızlı destek kamyonu da, yarışları kendi
kategorisinde 5. olarak tamamladı.
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Gerard De Rooy ve takımını Dakar 2016 yarışlarının kamyon kategorisinde elde ettikleri bu harika başarıdan dolayı kutladıklarını ifade eden Goodyear Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Ticari Lastik Pazarlama Direktörü Benjamin Willot, aynı zamanda bu yarışın Goodyear
ORD off-road kamyon lastikleri için de zorlu ve gerçek bir deneyim
olduğunu söyledi. Willot; “De Rooy takımı, kamyon kategorisinde
birincilik elde ederek, Goodyear lastiklerinin en zorlu off-road koşullarında bile yüksek performans gösterdiğini kanıtlamış oldu” dedi.

Renault, Monte-Carlo
Historique 2016 Rallisi’ne
dört takım ile katılıyor..
Renault Classic 2011 yılından beri ünlüRallye Monte-Carlo
Historique’te mücadele ediyor. Bu yıl dört takım Renault 5
Turbo yarış otomobili ile 29 Ocak tarihinde start alacak. 70
yaşına girecek olan Jean Ragnotti dillere destan sürüş becerilerinden hiçbir şey kaybetmedi. Üstelik tam 35 yıl önce zafer
elde ettiği Renault 5 Turbo’nun direksiyonuna geçerek Rallye
Monte-Carlo’ya katılıyor. Zaferin 35. yıldönümünü kutlamak
için Fransız sürücü bir kez daha ‘dokuz’ kapı numarası ile
yarışacak! Renault Classic pilotlarıMichelLeclère, AlainSerpaggiveChristianChambordGrup 2’de, altın çağını yaşarken
‘kaykay’ olarak anılan Renault 5 Alpine ile yarışacak.
Renault Classic Takımı Monte-Carlo Historique 2016 Rallisi’ne20 Ocak’ta başlayacak Fransa Reims’denstart alacak ve
3 Şubat’ta günü Monaco’da sona erecek.
- OtomobilN°1 (Grup 2 Renault 5 Alpine):1969 senesinde
Premier Pas DunlopCoupeGordiniyarış bursunu kazanan ve
bu sayede Formula 1’de yarışan MichelLeclère.Michel’inco-pilotu Monte-Carlo Historique’in tanınan pilotlarındanFrançois-Paul Forgeoux.
- OtomobilN°9 (Renault 5 Turbo): Jean Ragnotti’ninco-pilotu1981 FransızRenault Cross ElfTrophyve 1986 Renault 5 GT
Turbo Trophygalibi Michel Duvernay olacak.
- OtomobilN°12 (Grup 2 Renault 5 Alpine):AlainSerpaggi’ninco-pilotu Jean-Pierre Prevost olacak.

TOK SPORT WRT SEZONU
FİNLANDİYA’DA AÇIYOR

TOK SPORT WRT, 2016 yarış sezonuna Finlandiya Ralli Şampiyonası’nın
ilk yarışı olan Arctic Lapland Rally ile başlıyor. Dünyanın en soğuk rallisi
olarak bilinen ve 50. Yılını kutlayan yarış-30 derece hava sıcaklığında
organize ediliyor. Bu efsane yarışa katılan tek Türk takım olan TOK SPORT
WRT’nin sahip olduğu son spec Ford Fiesta RS WRC otomobillerin direksiyonunda ise Fin pilotlar yer alıyor.145 ekibin kayıt yaptırdığı yarışta 2 kapı
numarası ile Matti Koskelo ve Rami Suorsa, 3 kapı numarası ile de Kimmo Kurkela ve Markku Tuohino TOK SPORT WRT adına TOSFED (Türkiye
Otomobil Sporları Federasyonu) lisansı ile katıldıkları yarışı kazanmak
için mücadele edecekler. 29 Ocak Cuma günü start alacak olan 50. Arctic
Lapland Rally, 233’ü özel etap olmak üzere toplam 829 kilometreden
oluşuyor. Orta doğu ve Avrupa Ralli Şampiyonaları da dahil olmak üzere
uluslararası arenada en prestijli motorsporları organizasyonlarında Türkiye’yi başarıyla temsil eden ekip, 2014 yılında da bu organizasyonda yer
almıştı. TOK SPORT WRT, garajında bulunan rekabetçi otomobiller, servis
ve lojistik desteği sağladığı Türk ve yabancı pilotlar ile takip ettiği tüm
şampiyonaları en üst sırada tamamlamak hedefiyle yeni sezona başlıyor.
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LAND ROVER,
RANGE ROVER
SENTINEL MODELİNİ
TANITTI...

Land Rover, standart aks aralığına sahip Range Rover Autobiography modelini temel alan
ve bir SUV aracın sunabileceği en yüksek koruma seviyesini sunan Range Rover Sentinel
modelini yarattı. En yüksek düzeyde zarar verebilecek ve hedef alınarak yönelebilecek
tehditlere karşı koyabilen araç, balistik tehditlere karşı VR8 standardıyla da uyumlu.

Yani zırhı parçalama gücüne sahip DM51 el
bombası kurşununa ve patlamasına karşı da
dayanıklı. Range Rover Sentinel bu güvenlik
seviyesini korurken, Land Rover’ın yüksek
kapasitesininin yanı sıra sunduğu lüks ve
kaliteden de ödün vermiyor. Sunduğu koruma seviyesine rağmen, aracın dış tasarımı
standart Range Rover Autobiography ile
birebir aynı görünüme sahip. Jaguar Land
Rover Özel Operasyonlar genel müdürü John
Edwards’ın da dediği gibi Yeni Range Rover
Sentinel, bugüne kadar üretilen en sıradışı
Range Rover modeli. Zorlu saldırılara karşı
sınıfının öncüsü seviyede koruma düzeyi
sunmak üzere Özel Araç Operasyonları
tarafından geliştirilen model aynı zamanda
Range Rover’ın arazi kapasitesiyle beraber
lüks ve konfor seviyesini de birlikte sunuyor.

Araçta yüksek dayanımlı
çelikten yapılmış altı parçalı
zırhlı yolcu hücresi ve mermiye
karşı koruma sağlayan çoklu
lamine zırhlı gizlilik camı ve
beraberinde müdaheleye karşı
korumalı egzoz, sızdırmaz yakıt
deposu, yedek akü ve aracın
lastikleri inik durumdayken bile
sürülmesine olanak sağlayan
lastikler üzerinde run flat eklentileri yer alıyor.
Range Rover Sentinel, tamamen
Land Rover Özel Araç Operasyonları Bölümü tarafından
tasarlanan ilk lüks zırhlı araç
modeli.
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