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İMTİYAZ SAHİBİ
MEDICON GRUP

gulamalarımızı hiç saymıyorum bile.
Carmedya ile başlayan yolculuğumuzda artık beş dijital dergi ve altı yayına sahip büyük bir aileyiz. Söz bu
noktaya gelmişken Turkcell Dergilik’te beş dergimizin
toplam indirme rakamının 104 bini geçmiş olması da
tesadüf değil ve arkasında büyük bir başarı öyküsü
yatıyor. Sadece bu uygulamada Carmedya’nın payı
ise yaklaşık 30 bin indirme rakamına denk geliyor.
Durum böyleyken, müthiş bir mücadele ve çalışma
ile bugüne gelebilen ve bizim için çok anlamlı 100.
sayısıyla karşınızda olan dergimizde, yanımızda olan
tüm markalara teşekkür ediyorum. Buraya kadar herşey güzel…

Dijital dergicilikte tam 100 sayı…
Evet yanlış duymadınız, medyanın tüm kollarının zorlu
bir süreçten geçtiği bu dönemde 100. sayımızla karşınızdayız.
Dile kolay, 4 Mayıs 2010’da yayınlanan ilk dergimizle
çıktığımız yolculuğumuzda, Türkiye’de dijital otomobil dergiciliğini başlatan ilk yayınlardan birisi olarak,
sektörün oluşmasına öncülük etmiştik.
Kişisel olarak, 2000 yılı Ocak ayında tanıştığım dijital
yayıncılık ile ülkemizde bu alanın ilk temsilcilerinden
biri olma ayrıcalığına da sahip olmanın mutluluğunu
yaşıyorum.
Yola çıktığımızda önce zihinlerdeki, sonra sektördeki
önyargıları bir bir aşarak, bugün 100. sayısına ulaşan
bir dijital otomobil dergisini sunabilmek, bizler için oldukça zorlu bir mücadele, ancak bir o kadar da tarifi
mümkün olmayan bir mutluluk kaynağı.
Uzun süredir dar bir boğazdan geçen medya sektöründe birçok basılı ve hatta çok sayıda dijital derginin
kapandığına şahit olduk. İşte böyle bir ortamda hem
100. sayıya ulaşmak, hem de kurumsallaşmak kolay
bir iş değil.
Carmedya, bugün dijital otomobil dergiciliğinde sektörün her ayın ilk günü yayınlanan tek örneği… Bununla birlikte web sitesi www. carmedya.com, sosyal
medyada instagram, facebook, twitter, linkedin, google+ hesapları ve youtube kanalıyla Carmedya, 360
derece yayın anlayışına sahip güçlü bir dergi. Diğer
yandan yakında 20 adet TAV istasyonunda basılı olarak yer alacak olmamızı, Turkcell Dergilik, Vodafone
DMags Dergilik, Magzter, Issuu ve Joomag platformlarından indirilebiliyor olmamızı, iOS ve Android uy-

Ancak madalyonun diğer yüzüne de bakmak ve geride bıraktığımız 100 ayda sektörü de sorgulamak gerekiyor.
Her fırsatta dijitalleşmeden, dijital yayınlara yönelik
planlamalardan bahseden çoğu büyük sektör temsilcilerini biz yıllardır sayfalarımızda göremedik. Bunun
için bu markaların dijital yayınlar derken neyi anladıklarını ben kendi adıma çözebilmiş değilim.
Sektörde dergileri sadece basılı ve global yayın olarak görüp, dijitalleşmeden bahseden markalar bizim
tarafımızdan bakıldığında oldukça ironik bir bakış açısına sahip.
Gerçi biz sektörün en kurumsal ve en güçlü rakamlarına sahip yayın grubumuzla, bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da tek başına mücadelesini
sürdürebilme gücüne sahibiz.
Tabi buradaki gücümüzü de öncelikle siz değerli
okurlarımızdan ve her zaman sözde değil gerçek anlamda yanımızda olan markalardan alıyoruz.
Sektörün bugün en güçlü dijital otomobil dergisi haline gelen Carmedya’nın her adımda daha da güçleneceğinin ve daha da güçlü bir medya grubu olarak
yolumuza devam edeceğimizin de sözünü şimdiden
verebilirim.
Sloganımızda ne demiştik; “Türkiye’nin En Prestijli
Dijital Otomobil Dergisi”
Bizi izlemeye devam edin, daha yapacak çok işimiz
var.
Keyifle okumanız dileğiyle…

GENEL KOORDİNATÖR
Sinan Ocak
sinanocak@medicongrup.com

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Önder Canözer
onder.canozer@carmedya.com
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EDİTÖR
100. SAYI...
Kolayca söyleniyor değil mi? Bir anda ağızdan çıkıyor... Ancak işte işin arka planı öyle değil maalesef. Arada
çevredeki bazı arkadaşların “Çok zor iş yapmıyorsunuz.. Ne yapıyorsunuz ki?” dedikleri zamanlar da oluyor.
Böyle diyen arkadaşlarım gelin size aylık olarak neler yaptığımızdan bahsedelim.
Haber için koşturmaca içinde olursun. Devamında yurt içi ve yurt dışından yağan haberler var. Bunları takip eder,
derler ve bazılarını web sitesi, sosyal medya ve benzeri kanallardan yayına alırsın. Ay öncesi test planlamalarını
yaparsın, devamında bu araçların alım işlemleri var. Aldıktan sonra ‹stanbul gibi bir metropolde çekim için yer ara.
Bazen bu çekim için 500 km üzerinde yol tep. Fotoğrafçı ayarlayıp güzel kareler hazırla. Aracın tüm detaylarını not
al. Muhakkak yazıda baahsedeceğin ayrıntıları belirle.
Video işi için metin hazırla. Bazen defalarca kez aynı sahne için tekrar yap. Tabi ki fotoğraf gibi video için de yer
ara. Araçtan araca videoları çek. Sabit detaylar çek. Sonrasında bunları sorunsuzca bilgisayarında sakla. Yüzlerce
video arasında düzgün olanları seç ve bilgisayarında montajla. Gözlerin kör oluncaya kadar...
Fotoğraf işlemleri için aynı durumlar geçerli. Binlercesi arasından en iyilerini seç. Tasarımcı arkadaş ile bu fotoları
dergiye işle. Test ve haberler için sayfalarca yazı yaz. Özellikle testlerde tuttuğun özel notları da unutma!
Tüm dergiyi yeniden kontrol et. 5 gün kala yapılan bu işlemi her noktasına virgülüne kadar kontrol et. YouTube
kanalı için video yükleme işlemlerini yap. Sonrasında dergi için tüm yayın kanallarına tek tek yükleme yap. Evet
okurken yoruldunuz mu? ‹şte biz de tüm bu işlemleri yaparken yoruluyoruz. Ancak tabi ki en büyük güç kaynağımız
siz okurlar. Dergilerin indirilme sayıları, sitelerde geçen rakamlar, video izlenmeleri ve o videoların altına gelen
yorumlar bizi fazlasıyla ateşliyor. Yorgunluğumuzu fazlasıyla unutturuyor bize.
Tabi ki unutmadan geride kalan 100 ay içerisinde Carmedya’ya emek veren, destekleyen ve tüm ekibimize
teşekkürü bir borç bilirim.
Nice mutlu 100. sayılara!!!
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HABERLER

AUDI

E-TRON
A

udi’nin elektrikli otomobil
prototipi e-tron, sürücü
ve yolcuların çevrelerini
bambaşka bir biçimde
deneyimlemelerini sağlıyor. Geniş iç mekanı ve minimalist
tasarımının yanı sıra, Audi’nin bu ilk
elektrikli otomobili son derece sessiz
ve sakin. Bu sayede, Bang & Olufsen
3D Premium Ses Sistemi için mükemmel bir sahne olma özelliği taşıyor.
Audi’nin bu yeni SUV’u ayrıca yeni bir

dijital kontrol ve görüntüleme deneyimi sunuyor. e-tron, sanal yan ayna
sisteminin kullanıldığı ilk seri üretim
otomobil olacak.
2.928 milimetrelik geniş aks mesafesi
sayesinde Audi e-tron prototipi, beş
kişinin çantalarıyla birlikte rahatça yerleşebileceği geniş bir iç mekana sahip.
İç mekan; uzunluğu, ön ve arkadaki
tavan yüksekliği ve arka koltuk mesafesi yönünden, SUV segmentinin en
iyilerinden biri.

ttp://carmedya.com/wp-content/uploads/2017/02/Volvo-electric-vehicle-.jpg http://carmedya.com/wp-content/uploads/2017/02/Volvo-electric-vehicle-.jpg

PORSCHE REKOR KIRDI

YILIN MOTORU ÖDÜLÜ BMW i8’İN

Porsche’nin prototip hibrit yarış otomobili Porsche 919 Hybrid Evo dünyanın en zorlu
pisti Nürburgring’de rekor kırdı. Porsche 919 Hybrid Evo 20,832 metrelik Nürburgring
Nordschleife’yi 5 dakika 19,55 saniyelik tur zamanıyla tamamlayarak 35 yıllık rekoru
kırdı.

BMW i8’in plug-in-hybrid motor sistemi dünyanın önde gelen “Engine Of The
Year (Uluslararası Yılın Motoru)” yarışmasında kendi kategorisinde üst üste dördüncü kez birinci oldu.

20 CARMEDYA AĞUSTOS 2018
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HABERLER

JAGUAR’IN
İLK

ELEKTRİKLİ

POP-UP SHOWROOM’U

BODRUM’DA

JAGUAR, MARKA TARİHİNİN ELEKTRİKLİ
İLK SUV MODELİ I-PACE’İ BODRUM’DA AÇILAN
JAGUAR ELECTRIC ZONE’DA
TANITIYOR.

J

aguar’ın tamamen elektrikli
ilk SUV’u I-PACE, Bodrum’da
Jaguar Electric Zone’da tanıtılıyor. 13 Temmuz-2 Eylül tarihleri arasında Bodrum Yalıkavak Marina’da yer alacak Jaguar Electric
Zone, Jaguar I-PACE’i yakından tanımak,
elektrikli araç dünyası hakkında bilgi almak ve tüm soru işaretlerine cevap vermek amacıyla açılıyor.
Jaguar’ın 480 km’ye ulaşan menziliyle
sektörde standartları değiştiren tamamen
elektrikli, performans SUV’u Yeni Jaguar
I-PACE, Bodrum Yalıkavak Marina’da kurulan konsept showroom “Jaguar Electric Zone”da 13 Temmuz-2 Eylül tarihleri
arasında meraklılarıyla buluşuyor.
Güçlü spor otomobil performansı ve beş
koltuklu SUV rahatlığını bir araya getiren
22
22 CARMEDYA
CARMEDYAAĞUSTOS
AĞUSTOS2018
2018

tamamen elektrikli Yeni Jaguar I-PACE,
dört çeker özelliği ve yükselebilen süspansiyonları sayesinde asfalt yolların
dışında da performans sergileyebiliyor.
400 BG güç sağlayan elektrikli motoru
ile 0’dan 100 km/sa hıza 4,8 saniyede
ulaşabiliyor ve bunu sessiz bir şekilde
sağlıyor. Yeni Jaguar I-PACE’i yakından
tanıma imkanının sunulduğu ve elektrikli
araç dünyasıyla ilgili soruların cevap bulduğu Jaguar Electric Zone’da, ön satış
işlemleri de gerçekleştiriliyor.

Jaguar Electric Zone

Yer: Bodrum Yalıkavak Marina
Ana Giriş Kapısı
Tarih: 13 Temmuz - 2 Eylül 2018
Saat: Hafta içi
18.00-00.00
Hafta sonu 18.00-01.00

YENİ JAGUAR I-PACE
NEDC ve WLTP testlerinden başarıyla
çıkan I-PACE, 90 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon batarya sayesinde, 480
km’ye ulaşan menziliyle sınıfının en iyi
değerlerinden birisine imza atıyor.
I-PACE’in bataryası yüksek enerji yoğunluklu lityum iyon hücrelerinden meydana
geliyor. Tasarımı ve son teknoloji termal
yönetim sistemi, uzun ömrü ve sürdürü-

lebilir maksimum gücü destekliyor. Yeni
Jaguar I-PACE’te bulunan iki sabit mıknatıslı senkron elektrikli motor 400 BG
güç ve 696 Nm tork üretiyor.
Aynı zamanda rejeneratif (geri kazanımlı)
fren sistemi sayesinde araç yavaşlarken
de elektrik üretebilme kabiliyetine sahip.
http://www.jaguar-turkiye.com/jaguar-range/i-pace/index.html
AĞUSTOS
AĞUSTOS2018
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YENİ MACAN SAHNEYE ÇIKTI

P

orsche Macan’ın yeni
nesli Şanghay Otomobil
fuarında görücüye çıktı.
Yeni Macan, tam bağlanabilirlik, yeni tasarım dili
ve genişletilmiş donanım özellikleriyle
dikkatleri üzerine çekiyor.
Porsche, yeni Macan’ı ilk defa Şanghay’da görücüye çıkardı. Bu kompakt
sınıf SUV, 2014 yılında ilk kez piyasaya
sürülmesinden bu yana büyük bir başarıya imza attı. Şimdiyse tasarım özel24 CARMEDYA AĞUSTOS 2018

likleri, konfor, bağlanabilirlik ve sürüş
dinamikleri bakımından büyük bir değişim geçiren Macan, kendi segmentinde Porsche’nin sportif amiral gemisi
pozisyonunu koruyor.
Üç boyutlu LED şerit arka farlarıyla yeni
Macan, Porsche’nin tasarım DNA’sını
taşıyor. LED teknolojisi ise ön farlarda
standart olarak sunuluyor. Yeni dokunmatik 11 inçlik Porsche Communication Management (PCM) ekranı, yeniden
tasarlanmış ve yeniden konumlandırıl-

mış olan hava menfezleri ve 911 serisinden görmeye alışık olduğumuz GT
spor direksiyon otomobilin içinde yapılan en çarpıcı değişiklikler arasında.
PCM, standart olarak sunulan online
navigasyon sistemi ve akıllı sesli komut
özelliği gibi yeni dijital fonksiyonlara
erişim sağlıyor.
Otomobilin konfor sağlayan ekipman
yelpazesi ise artık yoğun trafik asistanı,
iyonlaştırıcı ve ısıtmalı ön cam özelliklerini kapsıyor.

HABERLER

... KISA KISA ... KISA KISA ... KISA KISA ...

RENAULT GRUBU’NDAN REKOR
SATIŞ ADEDİ

R

YENİ PANAMERA 4 SPORT TURISMO

P

orsche prestijini 1996 yılından bu yana Porsche tutkunları ile buluşturan Doğuş Otomotiv, marka için
büyük önemi bulunan bir
modeli daha Porsche Showroom’larında
sergilemeye başladı. Porsche Panamera
Ailesi’nin en yeni üyesi Yeni Panamera 4
26 CARMEDYA AĞUSTOS 2018

Sport Turismo, geçen yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılmasının ardından,
Porsche Showroom’larında yerini aldı.
Ayırt edici tasarımıyla lüks segmentte bir
kez daha güçlü bir etki yaratan Panamera 4 Sport Turismo, geniş bagaj kapağı,
alçak yükleme olanağı, artırılmış bagaj
bölmesi alanı ve 4+1 oturma düzeniyle

günlük kullanışlılığın ve maksimum esnekliğin mükemmel birleşimini sunuyor.
Yeni Panamera 4 Sport Turismo, üç arka
koltuğa sahip olan ilk Panamera... İki dış
koltuk, bağımsız koltuklar haline geliyor
ve böylece arkada bir 2+1 yapılandırması oluşturuluyor, Panamera Sport Turismo ayrıca seçenek olarak, arkada iki

elektrikle ayarlanabilir bağımsız koltuğa
sahip dört koltuklu bir yapılandırmayla da
sunulabiliyor.
Yeni Panamera 4 Sport Turismo, sürekli 4
tekerden çekiş sistemine sahip 3.0 litrelik motoruyla, 450 nm tork üretirken, 330
hp’lik gücüyle sıfırdan 100 km hıza sadece
5,5 saniyede çıkıyor.

enault ve Dacia markaları ilk yarıda satış rekoruna imza attı. Grup,
1 milyon 378 bin 583 adet Renault, 378 bin 095 adet Dacia olmak
üzere 2 milyon 67 bin 695 adet araç satışı gerçekleştirdi.
Renault Samsung Motors satışları yüzde 26,9 azalırken LADA satışları yüzde 24 artış gösterdi. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Renault Grubu aynı zamanda toplamda 85 bin satış rakamına
ulaşan Jinbei ve Huasong markalarının satış rakamlarını da bünyesine dahil etti.
Renault Grubu İcra Kurulu üyesi ve Satış&Pazarlama Başkan Yardımcısı Thierry
Koskas,”Yılın ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 2,1 milyon araç satışı ile,
üst üste üçüncü yılda da yeni bir satış rekoruna imza attık. Grup bir yandan
Avrupa’da pazar payını artırmaya devam ederken, diğer yandan da uluslararası
alanda, özellikle Latin Amerika, Avrasya Bölgesi ve Afrika’da olağanüstü bir performans gösteriyor.” dedi. Yüzde 2.8 büyüme gösteren Avrupa pazarında, yılın
ilk yarısındaki 1 milyon 70 bin 718 adet araç satışı ile, Grup’un satışları yüzde
4,4 artış göstermiş oldu. Renault Grubu, Avrupa pazarındaki payını 0,2 puan
artırarak yüzde 11 pazar payına ulaştı.
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FORD TRUCKS’UN ÖN GÖSTERİMİ YAPILDI

F

ord Trucks, uluslararası pazarlara uygun olarak Türkiye’de geliştirip ürettiği yeni
çekicisinin ön gösterimini
İstanbul Sancaktepe’deki
Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirdi.
Ford Trucks’ın yeni çekicisi, 500 PS’lik
gücü ile yüksek performans sunarken,
uzun yol kullanıcılarına ev konforu sağlamaya odaklı 2,5 m. kabin genişliği ve
ileri teknolojileri ile üst segmentte standartları yeniden belirleyecek.
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar
Yenigün, “Ürün ve tesis yatırımlarımız
karşılığını buluyor ve müşterilerimiz
tarafından liderlikle ödüllendiriliyoruz.
28 CARMEDYA AĞUSTOS 2018

Hedefimiz inşaat ve yol kamyonlarında olduğu gibi çekici pazarında da lider olmak. Eylül ayında Almanya’da
Hannover Uluslararası Ticari Araçlar
Fuarı’nda dünyaya tanıtacağımız yeni
çekicimiz, uluslararası büyüme stratejimiz doğrultusunda çok büyük öneme
sahip.” dedi.
Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford
Trucks, uluslararası uzun yol taşımacılığına uygun olarak geliştirdiği yeni çekicisinin ön gösterimini yaptı.
Ford Otosan’ın İstanbul’daki Ar-Ge
Merkezi’nde gerçekleştirilen törene
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar
Yenigün, Ford Otosan Genel Müdür

Başyardımcısı Lisa King, Ford Otosan
Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik ve
Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı
Serhan Turfan katıldı.
Ford Trucks’ın Ekim ayında pazara sunacağı yeni çekicisinin ilk tasarımından
üretimine kadar geçen 5 yıllık süreçte,
1.200 Ford Otosan mühendisi görev
aldı.
Gerek Türkiye gerekse de dünya pazarlarında Ford Trucks müşterilerinin
beklenti ve taleplerini en üst düzeyde
karşılamak üzere geliştirilen yeni çekici
Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak.
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HABERLER

VOLKWAGEN TİCARİ ARAÇ’IN BÜYÜK BAŞARISI

V

olkswagen Ticari Araç’ın
ana üretim tesisi olan
Hannover
fabrikası,
Transporter
modelinin
6’ıncı neslinin üretimine
başlanmasından yalnızca üç sene sonra, 500.000’inci aracı banttan indirdi.
Serinin ilk kez üretilmeye başlandığı 8
Mart 1956 tarihinden bu yana ise Hannover fabrikasında yaklaşık 8,8 milyon
Transporter üretildi.
Volkswagen Ticari Araç Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eckhard Scholz, markanın ulaştığı bu noktanın müşteri odaklı
çalışmalarının bir sonucu olduğunu be30 CARMEDYA AĞUSTOS 2018

lirtti. Konuşmasının devamında, “Üretimimiz, daha önce hiç olmadığı kadar
müşterilerimizin istek ve beklentilerine
cevap vermeye odaklanmış durumda
ve kullandığımız akıllı çözümler sayesinde onların günlük çalışma ortamlarına ve boş zaman aktivitelerine değer
katıyoruz.
Olağanüstü üretim rakamlarımız ise
çalışanlarımızın işlerine bağlılığını ve
tesisin ne kadar verimli işlediğini gösteriyor.” dedi. Yalnızca 2017 yılında
Hannover ve Poznań fabrikalarında
sırasıyla 175 bin 290 ve 33 bin 137
adet olmak üzere toplamda 208 bin

427 adet Transporter’ın 6. nesli üretildi.
Bu sonuç, Transporter model serisinin
44 yıllık tarihindeki en yüksek üretim
rakamı. Bu yılki toplam üretim miktarı
yüzde 4,5 artışla, geçen seneki rekoru
geride bırakmış durumda. Transporter’ın 6.neslinin başarısı, aralarında
“Yılın Aile Otomobili”, “Yılın En Çevre
Dostu Ticari Aracı” ve en iyi ticari araç
kategorisinde “Auto Trophy” ödülünün
de dahil olduğu 30’un üzerinde uluslararası ödül ile kanıtlanmış durumda. Yıl
içinde bu ödüllere yenilerini eklemeyi
başaran model serisi, “2018’in En İyi
Otomobili” unvanını da kazandı.

Değerli Anlar, Bizim Size Sözümüz
Ödüllü otellerimiz Burgu & Tango Arjaan by Rotana, büyüleyici
Adalar manzaralı modern odaları ve candan Türk misafirperverliğiyle
size değerli bir konaklama deneyiminin sözünü veriyor.
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ROYAL-MOTORS AILESI OLARAK

“GELIŞIMI ESAS
ALIYORUZ”
ROLLS-ROYCE VE LOTUS CARS TÜRKİYE
DİSTRİBÜTÖRÜ ROYAL MOTORS’UN
ORTAKLARINDAN ARGUN AYSAL İLE
LÜKS OTOMOBİL PAZARI ÜZERİNE KEYİFLİ
BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK.
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RÖPORTAJ: ÖNDER CANÖZER & FOTOĞRAFLAR: MEDICON
MEKAN: LOTUS CARS TÜRKİYE / CADDEBOSTAN - İSTANBUL

982 yılından bu yana lüks
araç ithalatı ve 2. el satışı
yapan Royal-Motors, bugün
Rolls-Royce ve Lotus Cars’ın
Türkiye distribütörlüğünü de
yürütüyor. Kuruçeşme ve Caddebostan’da faaliyet gösteren şirketin ortaklarından Argun Aysal, bizi Lotus Cars modellerinin satışa sunulduğu Caddebostan’daki şık showroomda ağırladı.
Otomotiv sektöründe Royal Motors
olarak ilk Rolls-Royce ile distribütörlüğe geçiş yaptınız. Distribütörlük fikri
nasıl doğdu? Bu süreçten bahsedebilir
misiniz?
Royal Motors 1982 yılından beri lüks araç
32 CARMEDYA AĞUSTOS 2018

ithalatı ve satışı yapan bir firmadır. Distribütörü olmadan önce de Rolls-Royce
araç satışını Royal Motors bünyemızde
gerçekleştiriyorduk.
2012 yılında Rolls-Royce, Türkiye’de
kendine partner aradığını beyan ettiğinde adaylığımızı koyduk, 2013 yılında da
Rolls-Royce’un resmi olarak Türkiye’deki
temsilcisi olduk .
Royal Motors ailesi olarak Türkiye pazarında böyle bir markayı temsil etmekten
gurur duyuyoruz.
Daha önce distribitörlük Borusan’da
değil miydi?
Hayır, Türkiye’ye ilk Royal Motors ile geldi. Globalde Rolls-Royce Motor Cars

BMW’nin sahip olduğu bir marka olduğu
için Borusan’da var olan araçların satış
sonrası hizmetlerinden dolayı servis hakları verilmişti, sonrasında tüm haklar temsilci firmaya devredildi.
Lotus markasını yıllar sonra yeniden Türkiye pazarıyla buluşturdunuz.
Spor otomobil modelleriyle zor bir
segmentte yer alıyorsunuz. Lotus ve
Rolls-Royce markalarının ülkemiz otomotiv pazarındaki geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Lotus Türkiye’de bilinen ve çok sevilen
bir marka. Markanın temsilciliğine 2017
yılının Aralık ayında başladık. Türkiye’deki genç, spor otomobil tutkunu kitleye
AĞUSTOS 2018 CARMEDYA 33
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ulaştığımızı düşünüyoruz.
Rolls-Royce tüm dünyadaki hedef kitlesine gençleri dahil ederek portföyünü genişletmiştir.
Hatta kalıplarının dışına çıkan ilk lüks
otomobil markası olmuştur. Genç kitleye yönelik çalışmaları ile otomobil pazarı
beklentilerine hızlı adapte olup dünyada
değişen trendlerin öncüsü olmaktadır.
Biz de Royal Motors ailesi olarak iki markanın da Dünya’da yarattığı imajını oturtarak, Türkiye’de de bu değişimin öncüsü
olmayı hedeflıyoruz. Gelişimi esas alan
anlayışımızla yolumuza devam ediyoruz.
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Genel pazardan ayrı olarak, yıllardır
lüks otomobil pazarında faaliyet gösteriyorsunuz. Özellikle pazarın etkilendiği kur artışları ve dalgalanmalar
gündemdeyken, lüks segmentin performansını değerlendirir misiniz?
Yurtiçinde kur dalgalanmasından dolayı
artan fiyatlar talebi baskılıyor. Buradaki en önemli nokta istikrar, kurda istikrar
yakalandıktan sonra taleplerin eski seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Piyasadaki
bu olumsuz etkinin önümüzdeki aylarda
azalmasını bekliyoruz.
Her ne kadar şu an lüks segmenti bire bir
etkilemese de genel olarak hayata geçirilen teşviklerin sektörde iyi bir başlangıç
olduğuna ve geliştirilerek, lüks segmentte

de etkin hale gelebileceğini düşünüyoruz.
Dünyada otomotiv sektöründe özellikle Tesla ile başlayan ve artık lüks
ve spor araç segmentini de etkileyen
bir elektrikli araç furyası var. Lotus ve
Rolls-Royce markaları elektrikli araç
teknolojisinin neresinde ve gelecek ile
ilgili bu konuda vizyonu neler?
Rolls-Royce elektrikli araç geliştirme konusunda çalışmalara başladığını duyur-

du. Marka 90 yılı aşkın süredir otomotiv
sektöründe en üst noktayı temsil ediyor.
Dünyadaki seçiçi ve güçlü insanların tercih ettikleri lüks marka olmasının temeli
altında Rolls-Royce’un her döneminde
lüksün kişiye özel olduğuna dair izlediği
perspektifi olmuştur.
Lotus’un açıkladığı gelecek dönem planı,
şehirlerde de kullanılabilen elektrikli performans otomobilleri üretmektir.
Mevcut Lotus üretimlerinde elektrikli spor
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otomobil üretimi kullanmaktadır. Elektrikli
spor otomobillerin üretimi ve satışı hala
devam etmektedir. 2016 yılında sınırlı sayıda ürettikleri Lotus Elise Cup 250 elektrikli spor otomobil tanıtımları çok beğenilmiştir.
Her iki markanın da önümüzdeki süreçte model ailesi konusundaki yeniliklerinden bahsedebilir misiniz?
Rolls-Royce bu yıl dünyada en çok merak edilen ve beklenen arazi aracı SUV
otomobili ‘’Cullinan’’ı piyasaya sürdü.
Araca yoğun ilgi ve talep mevcut.
Bu araç önümüzdeki aylarda Türkiye’ye
geliyor.
Lotus ise geçtiğimiz yıl çizimleri basına
sızdırılan SUV modelinin üretileceğini bu
yıl açıkladı. Gelişen SUV pazarına iddialı
girmeye hazırlanıyor.

Distribütörlük dışında bildiğimiz kadarıyla lüks segmentte sıfır ve ikinci el
pazarında da faaliyet gösteriyorsunuz.
Lüks sınıfta iki pazarı da değerlendirebilir misiniz?
Biz Royal Motors olarak 36 yıldır lüks
segmentteki tüm otomobillerin ithalatını ve satışını gerçekleştirmekteyiz. Sıfır
araç pazarı kur dalgalanmasından biraz
olumsuz etkilenmiş olsa da önümüzde ki
aylarda ertelenmiş talep bekliyoruz.
Son dönemlerde ikinci el piyasasında
talep artışı oldukça yüksek ancak artan
talebi karşılayacak arz olmadığından fiyatlar biraz yüksek.
İkinci el pazarında asıl etkiyi yeni yönetmelik taslağının tam anlamıyla uygulanmaya başlaması ile göreceğiz.
Piyasanın güç kazanacağını ve olumlu
etkileneceğini düşünüyoruz.

m a g a z i n e
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BMW

8

SERİSİ

TÜRKİYE’DE

L

üksü ve sportifliği birleştiren
Yeni BMW 8 Serisi’nin ön
gösterimi de BMW M Sürüş
Etkinliği’nde gerçekleştirildi.
Türkiye’de ilk kez görücüye
çıkan Yeni BMW 8 Serisi Coupé tasarımıyla göz kamaştırdı.
Otomobilin bir taşıttan bir kültüre doğru
evrildiği Grand Tourer (GT) konseptinin
en modern yorumu kabul edilen Yeni
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BMW 8 Serisi gövde ve kabin tasarımıyla
da diğer BMW modellerinin geleceğine
ışık tutuyor. BMW’nin yeni tasarım dilinin en çarpıcı özelliklerini barındıran Yeni
BMW 8 Serisi BMW tarihinin en ince ön
farlarına sahip. Yeni tasarım dilinin bir diğer önemli parçası ise yekpare böbrek ızgaraları. Ön gösterimi yapılan Yeni BMW
840d xDrive Coupé bu segmentte ilk kez
kullanılan dizel motoruyla yüksek perfor-

mansın yanında eşsiz konforu ile hem yarışçı hem centilmen karakterini bir araya
getiriyor, üstün çekiş gücü ve olağanüstü
yakıt ekonomisinin bir bileşimini sunuyor.
Motor teknolojisinin pistlerden caddelere
inerken ilk durağı olan Yeni BMW 8 Serisi
TwinPower Turbo teknolojisine sahip 3.0
litrelik sıralı altı silindirli dizel motoru ile
235 kW/320 bg maksimum güç ve 1750
dev/dk kadar düşük devirlerde bile 680
Nm azami tork üretiyor.
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BMW M
OTOMOBİLLERİ
İSTANBUL PARK
PİSTİ’NDE

B

MW modelleri her zaman
ilgi çekici araçlardan oldu.
Ancak bir de M versiyonları yok mu? İşte tadından
yenmez olan modeller aslında bunlar. Tüm M otomobillerini İstanbul Park Pisti’nde kullanma şansını yakaladım. Tabi ki birde burada BMW’nin
bir sürprizi daha vardı.

Yeni BMW 8 Serisi…
4 Yıl Aradan Sonra

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen BMW M Sürüş Etkinliği 4
yıl aradan sonra yeniden Borusan Otomotiv ev sahipliğinde, Shell ve Pirelli
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sponsorluğunda düzenlendi. BMW M
dünyasının tüm modellerinin uzman sürücülerin eşliğinde ve bir yarış atmosferinde test edildiği etkinlikte katılımcılar
adrenalin yüklü bir gün yaşadı.
BMW tutkunları M otomobilleri birer
safkan yarış makinesi haline getiren kusursuz teknolojisini ve eşsiz tasarımını
bizzat deneyimlerken ayrıca ileri sürüş
tekniklerini de öğrenme fırsatı buldu.
Pistte ilk olarak M3 ve M4 modelleri ile
çıkıyorum.
M3 sedan 460 HP güç ve 600 Nm tork
değerini size sunuyor.
Tasarımının yanı sıra efsaneleşmiş performansını size rahat bir şekilde yansıtı-

yor. 100 Km/saat hıza çıkma ise sadece
3.9 saniye sürüyor.
BMW M4 Cabrio’nun direksiyonuna
geçtiğimizde ise performans ve zariflik
bir arada oluyor. Gönül isterdi ki tüm pisti üstü açık dolanmak, ancak çok sıkı bir

güvenlik buna izin vermiyor.
6 silindirli benzinli motor 431 HP güç sunuyor. Otomobilde dikkat çeken detaylardan biriside şanzıman ve direksiyonun
karakterlerini değiştiren seçenekler.
Buna göre farklı sürüş koşullarında direksiyonu ve şanzımanı ayrı ayrı ayarlayabilme opsiyonu size sunulmuş. BMW M5
ise yine M3 gibi efsaneleşmiş modellerden biri.
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600 HP güç ve dört tekerlekten çekiş sistemi modelde yer alıyor. Otomobilin en
spesifik özelliği 600 HP gücü ister dört
tekerlekten isterseniz sadece arka tekerleklerden yere aktarabilme opsiyonunuz.
Bu sayede özellikle kombine virajlarda
drift yaparak eğlenmeniz mümkün.
Ancak aktivite sırasında bunu maalesef
deneyimleyemedik. BMW M550i xDrive
ile farklı bir sürüş deneyimi yaşadık Daracık parkurlarda bu modelin nasıl kıvrak olduğu sürüş eğitmenleri vasıtasıyla
bize gösterildi. Buradaki parkurda M550i
X-Drive kıvrak yapısıyla beğenimizi fazlasıyla kazandı diyebilirim. BMW M6 Gran
Coupé ile ise pistin tozunu aldık. Twin
Power Turbo V8 benzinli motor 560 HP
güç ile size eşlik ediyor.
Opsiyonel olarak sunulan karbon seramik
frenler üretilen bu perfromansı dizginlemek için geliyor.
Son olarak BMW M2 Coupé ile fazlasıyla
kaygan bir zeminde drift yapmayı simule
ettik. Bir ıslak daire içinde otomobilin tüm
dinamiklerini 30 km/s hızı geçmeden yaşamak oldukça hoş.
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HONDA

CIVIC

OTOMATİK
KOMBİNASYONA
KAVUŞTU
HONDA CIVIC TUTKUNLARININ UZUN SÜREDİR
MERAKLA BEKLEDİĞİ DİZEL OTOMATİK
KOMBİNASYONU NİHAYET YOLLARA ÇIKTI.
YAZI: ALPER GÜLER & FOTOĞRAFLAR: HONDA
MEKAN: KAPLANKAYA / MUĞLA
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016 yılında 10. nesiliyle karşımıza çıkan Honda Civic,
tasarımı ve dinamik yapısıyla
dikkat çekiyordu. Model iki
yılın ardından merakla beklenen dizel motora kavuşurken, Honda
Civic müşterileri bu kez de otomatik şanzıman opsiyonunun beklentisi içerisine
girdi. Temmuz ayının ortasından sonra bu
beklentilere cevap veren Civic, nihayet
yeni 9 ileri otomatik şanzıman ile satışa
sunuldu. Modeli İzmir-Bodrum arasında
bol virajlı ve otobanın olduğu bir parkurda kullanma şansı yakaladım. Honda
Civic Sedan Dizel Otomatik 157 bin 600
TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Tasarımda Değişen Yok

Aracın tasarımına baktığımızda dinamik
ve keskin hatlara sahip bir model karşımıza çıkıyor. Dinamik yapısının yanında
yere yakın olması otomobili sportif kılmış.
Executive donanımda sunulan jant gru46 CARMEDYA AĞUSTOS 2018

buyla otomobil sporcu ruhunu ön plana
çıkarıyor. Arka bölüme bakıldığında özellikle hatchback kasanın oldukça iddialı
durduğunun altını çizmek gerek.

Dizel motor revize edildi

Otomobilde sunulan dizel motor eski
kasa Civic HB karoserdeki makine ile
ufak farklılıklar dışında aynı. Fark anlamında motorun verimliliğini arttırmak için

Honda Civic Dizel
Otomatik Sedan,
NSX’den tanıdığımız
9 ileri otomatik
şanzımana sahip.

adımlar atılmış. İlk olarak alüminyum piston kolları çelik olarak değiştirilmiş. Bu
sayede geç soğuyan motorun yakıt verimliliği ilk çalıştırma anından itibaren artmış. Bunun yanında motorun turbo sisteminde de ufak değişimler yapılmış. 1.6
litrelik dizel motor 120 HP güç ve 300 Nm
tork değeri üretiyor. Motor 9 ileri otomatik
şanzıman ile kombine edilmiş. 9 ileri otomatik şanzımanı CR-V modelinden çok
net hatırlıyoruz. 0-100 hızlanma değeri
otomobilin donanımlarına göre farklılık
gösteriyor. Elegance ve Executive donanım olarak sunulan Honda Civic dizel
otomatik versiyonunu sedan karoser ve
Elegance paket olarak alırsanız hızlanma değeriniz 10.7 saniye oluyor. Eğer
ki Executive donanımda alırsanız 0-100
hızlanma değeriniz 10.9 saniye oluyor.
Bu motor ve otomatik şanzıman fabrika
verilerine göre 4.1 litrelik karma tüketim
değerine sahip. Biz testimiz sırasında 7.5
litrelik bir değer elde ettik.
AĞUSTOS 2018 CARMEDYA 47
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İHTİYACIN OLAN HER ŞEY
İSTEMEDİĞİN HİÇBİR ŞEY
Daha fazlanın, daha iyi olduğu zamanlar vardı.
Her şeye sahip olmak, her şeydi. Zaman değişti. Şimdi
istediğimiz her şeye ulaşabiliriz. Ancak insanlar daha
stresli, hayat daha karmaşık. Ne oldu?
Sahip olduğumuz bunca şeyin bize huzur vermesi
gerekmiyor muydu? Teknoloji bizi özgür kılacaktı.
Bunca seçeneğin olduğu bir dünyada sahip
olacaklarımızın sınırı yok ama belki de gerçekten
ihtiyacımız olan, düşündüğümüzden daha azdır.
Sahip olduklarımızı daha değerli kılmak için
daha az şey, bizi aşağı çekecek daha az ağırlık.
Çünkü hayat daha kolay yaşanmalı.
Honda Civic Dizel Otomatik Alınır mı?
Dizel motor ilk kez HB karosere geldiğinde beklentiler bu motorun sedanda da
sunulması olmuştu. Ancak sedan karoserde bu motorun sunulması uzunca bir
süre tartışıldı. Marka 2 yılın ardından bu
motoru yeni kasada manuel şanzımanlı
versiyon ile müşterilere kavuşturdu. Beklentiler otomatik şanzımanın da bu motora eşlik etmesiydi. Honda CR-V’de kullanılan şanzıman Civic Sedan ve Hatchba-
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ck karosere de konumlandırıldı. İlk olarak
sedan modelini test etme şansım oldu.
Tasarımda herhangi bir değişim yok.
Büyük değişim içeride. İlk olarak markanın performanslı hibrit oyuncusu NSX’te
kullanılan şanzıman butonları yapısı bu
otomobilde sunulmaya başlanmış. Bu
tuşların erişimi ve yeri oldukça güzel.
Şanzıman 9 kademeye sahip olduğu için
özellikle otoban hızlarında devri aşağıda
tutarak size maksimum ekonomi yaptı-

YENİ VOLVO XC40

rıyor. Ayrıca ara hızlanmalarda da elinizi
kuvvetlendiriyor. Hatcback karoserde dizel otomatik kombinasyonu ile süspansiyonun sertliğini ayarlayabildiğiniz bir tuş
konumlandırılmış. Vites seçici tuşların
yanına konumlandırılan bu buton sayesinde modelin süspansiyonunu sertleştirebiliyorsunuz. Bu tuşa bastığınızda
süspansiyonun içindeki sıvının karakteri
değişiyor ve gövde salınımları minimuma
iniyor. Bu “sportif sürüş arıyorum ama
aynı zamanda az yaksın” diyenler için
biçilmiş kaftan. Gelelim fiyatlara. Honda
Civic Sedan Dizel Otomatik, Elegance
donanımı ile 157 bin 600 TL, Executive
donanımı ile 169 bin 800 TL’ye satın alınabiliyor. 5 kapılı hatchback modeli ise
Elegance donanımı ile 158 bin TL, Executive donanımı ile 172 bin TL’ye tercih
edilebiliyor. Rakip analizi yaptığımızda
fiyatlar rakipleriyle benzer. Ancak dizel
manuel sedan karoser seçeneği yaklaşık olarak 20 bin TL daha ucuz. Ayrıca
Honda markasının ekonomi yapmak için
müşterilere sunduğu bir de Civic ECO
LPG’li versiyon var. Bu seçenek otomatik şanzıman kombinasyonuyla 39 bin TL
daha ucuza veriliyor. Dizel otomatik kombinasyon satışları ne yönde etkileyecek,
hep birlikte göreceğiz.

Service
by Volvo

Volvo Car
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VOLVO CAR PRIME
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PSA GRUBU ETKİLERİNİN HİSSEDİLDİĞİ İLK OPEL
MODELLERİNİ ALMANYA OPEL ARENA’DA
YAKINDAN İNCELEDİK.
YAZI: ÖNDER CANÖZER FOTOĞRAFLAR: OPEL
MEKAN: MAINZ - FRANKFURT / ALMANYA
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XPSA

AILESINE

DOPİNGİ
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A

lman otomobil üreticisi
Opel’in PSA Grubu bünyesine katılmasının ardından
markada Fransız etkileri
giderek daha çok hissedilmeye başlandı. İşbirliğinin somut olarak
ilk örneğini ise Opel’in X model gamını
oluşturan Mokka X, Crossland X ve son
olarak Grandland X’de kullanılan motor
ve şanzıman oluşturuyor.
Opel’in yeni motor yelpazesi ve EAT8
şanzıman sistemiyle güncellenen X model ailesini Almanya Mainz’da gerçekleşen X-Champs etkinliğinde inceleme
ve aileye yeni katılan 1.5 litre turbo dizel
motor seçeneğini deneme fırsatı buldum.
Mainz’da bulunan Opel Arena Stadı’nda ve çevresinde düzenlenen etkinlikte,
markanın X model gamının gelişim süreci
ve gelecek vizyonları paylaşıldı.
2016 yılında tanıtılan Mokka X ile birlikte
kullanılmaya başlayan X takısı, Crossland
X ve Grandland X modellerinin de aileye
katılmasıyla ortaya X model gamını çıkardı. PSA ile başlayan süreçle birlikte bu
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model gamı Fransız etkilerinin de ilk kez
görünmeye başladığı modellere ev sahipliği yapıyor. PSA tarafından geliştirilen
EMP2 ve PF1 platformlarının kullanıldığı
Crossland X ve Grandland X bu sayede
önemli avantajlara da sahip.
Frankfurt Havalimanı’nda bizi ilk karşılayan 2.0 litrelik dizel motor ve EAT8 şanzıman kombinasyonuna sahip Grandland
X oldu. Vergi dilimi nedeniyle Türkiye’de
satışa sunulmayacak olsa da, etkinlik

PSA tarafından
geliştirilen EMP2
ve PF1 platformları
modelin elini
güçlendirmiş

alanına kadar bana eşlik eden bu aracı sürmek gerçekten müthiş keyif verdi.
Umarım vergi dilimleri tekrar gözden geçirilir ve biz de bu modelleri Türkiye yollarından kullanma şansına sahip olabiliriz.
177 HP güç üreten motor, oldukça seri
kullanıma olanak tanıyan 8 ileri kademeli
otomatik şanzımanın da katkısıyla SUV
bir araçtan sportif bir sürüş tadı almanızı
sağlıyor. Bu güce rağmen 109 g/km CO2
emisyon oranı yakalanmış olması da takdire değer.
Opel Arena’da sürüş öncesi gerçekleşen
bilgilendirme toplantısında yeni motor
seçeneklerinin şimdiden Euro 6d standartlarını karşıladığı vurgulandı. Opel,
PSA Grubu ile birlikte her zamankinden
daha verimli motor seçenekleriyle pazardaki iddiasını arttırmaya hazırlanırken, 6
ileri kademeli otomatik şanzımanın yerini
alan 8 ileri kademeli otomatik şanzıman,
öncekinden 2 kilo daha hafif olmasıyla da
öne çıkıyor.
Mokka X, 1.4 litre turbo 120 HP benzinli
motor ve 4x4 versiyonunda kullanılan 1.6

LANSMAN

litrelik 136 HP dizel motor seçeneğine
sahipken, Crossland X’de 110 HP ve 130
HP güce sahip iki farklı 1.2 litrelik PureTech motor seçeneği bulunuyor. Crossland X’de dize seçenekte ise 1.5 litrelik
turbo dizel 102 HP güç üreten bir motor
yer alıyor.
Grandland X’de ise 1.2 litrelik 130 HP
güç sunan PureTech motor, 8 ileri otomatik şanzımanla benzinli versiyonu oluştururken, yukarıda bahsettiğimiz 2.0 litreli
turbo dizel motorun yanında, ülkemizde
de satışa sunulacak ve yine 8 ileri otomatik şanzımana sahip olacak tamamen
yeni 1.5 litrelik turbo dizel motor seçeneği kullanılacak.
Bu motorun gücü ise 130 HP. Marka
kısa süre içinde 1.6 litrelik 180 HP yeni
bir motor seçeneğini tanıtmaya hazırlanırken, en büyük sürprizi plug-in hibrid
versiyonunu ise 2020 yılında duyurmayı

0-100 km/s
hızlanması ise
12.3 saniyede
gerçekleşiyor.
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planlıyor.
Markanın yeni motor seçenekleri, New
European Driving Cycle (NEDC) ve Worldwide Harmonised Light Vehicle Test
(WLTP) sınavlarından başarıyla çıktı. Bu
testler katı emisyon kuralları için markaları oldukça zorluyor ve tüm dünyada kabul görüyor.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

İlk Sürüş

Bu kadar geniş bir yelpazede tabi ki bütün yol boyunca en çok merak ettiğim
model, 130 HP güç sunan, 1.5 litrelik turbo dizel motora sahip Grandland X oldu.
Opel Arena çevresinde 8 ileri otomatik
şanzıman kombinasyonuyla tepkilerini
incelediğim model, kısa süre içerisinde
Türkiye yollarıyla da buluşuyor olacak.
X model ailesinin en geniş hacimli modeli, 1.6 litrelik dizel motorun yerine kullanılan 1.5 litrelik versiyonla hem daha düşük
yakıt tüketimlerine, hem de daha yüksek
bir ivmelenme ve performansa imza attı.
100 kilometrede ortalama 4.2 litrelik yakıt tüketen motor, alt devirlerden itibaren
gücünü hissettirebiliyor.
109 g/km CO2 emisyon oranı da turbo
destekli dizel bir motor için çok önemli
bir değer. 1750 d/d’de 300 Nm tork değeri sunan motor sayesinde aracın son
hızı 192 km/s ve 0-100 km/s hızlanması
ise 12.3 saniyede gerçekleşiyor. Bu arada Opel Grandland X’de 19 inç jant seçe-

K

neği de sunuluyor.
8 ileri otomatik şanzımanın tepkileri ise
oldukça başarılı. Sarsıntısız geçişler ve
seri kullanıma olanak vermesiyle bu yeni
şanzımanın ülkemizde şimdiden çok sevileceği kesin.
Sonuç olarak benim Mainz’da gördüğüm, PSA Grubu’nun motor ve şanzıman
konusundaki yetenekleri, Alman teknolojisiyle buluşmuş ve artık Opel’i parlak bir
geleceğin beklediğini şimdiden rahatlıkla
söyleyebilirim.

YENİLİK

ASTON MARTIN

DBS

3 Farklı Sürüş Modu

SUPERLEGGERA
İ

ngiliz Efsanesi Aston Martin, yeni
amiral gemisi olarak açıkladığı
‘DBS Superleggera’yı tanıttı.
715 beygirlik V12 motoru ile dikkat çeken otomobil, İngiliz üreticinin şu ana
kadarki ürettiği en hırçın tasarımına
sahip. Kıvrımlı hatlarıyla oldukça ateşli
görünen aracın kaputunun altında 715
beygirlik V12 ünite bulunuyor.
DBS Superleggera, 0’dan 100 km/s
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hıza 3.4 saniyede ulaşıyor. İngiliz lüks
otomobil üreticisi Aston Martin, asfaltlar yeni efendisi 2019 model DBS
Superleggera’yı tanıttı.
Çift renk kullanımı, aracın çok daha
dinamik bir görünüme sahip olmasını
sağlarken, oval tasarımın keskin çizgiler ile birleşmesi, DBS Superleggera’yı
alışık olunan dışında çok daha agresif
bir görüntüye kavuşturdu.

Twin turbo beslemeli 5.2 litrelik V12
motoru bulunan DBS Superleggera,
715 beygirlik bir güce ve 900 Nm torka sahip.
8 ileri tam otomatik şanzımana sahip
olan araç, 0’dan 100 km/s hıza 3.4
saniyede, 0’dan 160 km/s hıza ise 6.4
saniyede ulaşabiliyor.
Aracın maksimum hızı ise saatte 339
kilometre.

Aston Martin, DBS Superleggera ile V12
motorun egzoz sistemini de güncellemiş
durumda.
Dört çıkışlı yeni egzoz sistemi, gazın dışarıya daha iyi atılmasını sağlarken çıkardığı
sesle de dosta güven, düşmana korku
salıyor. Ayrıca egzoz valfi de değiştirilen
sürüş moduna göre açılıp kapanabiliyor.
DBS Superleggera’nın GT, Sport ve Sport
Plus adında üç farklı modu bulunuyor.
Aracın alüminyum şasisi, DBS Superleggera’nın çok daha hafif ve güçlü olmasını
sağlarken, güçlendirilmiş olan çift salıncaklı çoklu bağlantılı süspansiyon sistemi, aracın yol tutuşunu ve zemin geri bildirimlerini çok daha iyi hale getiriyor.

‘Unutulmaz Sürüş Deneyimi’

DBS Superleggera’da Standart donanımda deri döşeme, anahtarsız giriş, anahtarsız motor çalıştırma, lastik basıncı izleme
sistemi ve park yardımı ile 360 derecelik
bir kamera dahil olmak üzere bir çok ekstra yer alıyor.
Elbette bilgi eğlence sistemi, navigasyon,
Bluetooth, telefon hattı, iPod, iPhone ve
USB çalma özellikleri de bulunuyor. Şirketin “Unutulmaz bir sürüş deneyimi yaşatmak için tasarlandı” dediği yeni amiral
gemisi, şimdiden global çapta tüm gözleri üzerine çekmiş durumda.
Aston Martin Türkiye distribütörü olan
D&D Motorlu Araçlar’ın Yönetim Kurulu
Başkanı Nevzat Kaya “İngiliz devi Aston
Martin’in Türkiye satış ve servis operasyonlarını büyük bir başarı ile devam ettiriyoruz.
Tüm Aston Martin modelleri Türk otomobil tutkunları tarafından heyecan ile
bekleniyor ve karşılanıyor. DBS Superleggera ile Aston Martin satış grafiğinde
önemli yer tutacak bir model olarak öne
çıkıyor. Yıl sonu olmadan Türkiye’deki
showroomlarımızda yerini almasını planlıyoruz” dedi.
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RADIKAL
DEĞIŞIM

PEUGEOT

508

58 CARMEDYA AĞUSTOS 2018

TEPEDEN TIRNAĞA YENİLENEN PEUGEOT
508 SEDAN’I NICE - MONACO
ROTASINDA YAKINDAN İNCELEDİK
YAZI: ÖNDER CANÖZER & FOTOĞRAFLAR: PEUGEOT
MEKAN: NICE / FRANSA - MONTE CARLO / MONACO
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F

ransız otomobil üreticisi
Peugeot’yu D segmentinde
temsil eden 508 Sedan yeni
yüzüyle yollara çıktı.
Dünya lansmanı kapsamında ilk sürüşünü Nice’den Monte Carlo’ya uzanan keyifli bir parkurda gerçekleştirdiğimiz aracı, gerek sahil yollarında,
gerek otoban şartlarında, gerekse de
virajlı dağ yollarında yakından inceleme
fırsatı buldum.
Öncelikle radikal bir değişim geçiren ve
EMP2 platformundan yükselen otomobilin selefine göre boyutları artmış. Şık
tasarımıyla bizi karşılayan model, yerini
aldığı otomobile göre daha olgun ve dinamik bir görünüm sergiliyor.
Alçalan burun yapısı ve geriye doğru
eğimli tavan, kısa arka bölümle birlikte
coupe tarzı bir görünüm sunuyor. Peugeot tasarım ekibi, aracı yeniden yorumlarken, geleneksel dört kapılı sedan yerine beş kapılı bir fastback gövde tipini
daha uygun bulmuşlar.
Bu sayede arka camla birlikte açılabilen
bagaj kapağı daha geniş bir yükleme
alanı sunuyor. Bu arada hemen belirtelim; aracın bagaj hacmi 487 litre.
Aracın 1403 mm’lik yüksekliği, önceki
modele göre oldukça alçalan bir gövde
yapısına işaret ediyor.

Yeni Peugeot 508 Sedan’ın yüzü agresif
tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Markanın imzası niteliğinde olan merkezi
‘Aslan’ logosuna sahip gösterişli ön ızgarayı, tam LED ön farlar çevreliyor.
Markanın en güncel konsept otomobili
Peugeot Instinct’ten esinlenilen otomobil, ince ve keskin bir ifadeye sahip ön
far gibi tasarım detaylarıyla aynı zamanda Peugeot 504 ve 504 coupe modellerine de gönderme yapıyor.
Dikey konumlu LED gündüz farları özgün bir kimlik kazandırırken, keskin hatlar ve geniş hava girişleri dinamik olduğu
kadar agresif bir görünümü de beraberinde getiriyor.
Yeni Peugeot 508’in dinamizmine vurgu yapan yatay konumlu motor kaputu
mümkün olduğunca alçak tutulurken
büyük bir titizlikle işlenen gövde detayları kalite algısını artırıyor ve daha premium bir görünüm katıyor.
4750 mm uzunluğundaki ve önceki nesilden 8 cm daha kısa olan yeni Peugeot
508 Sedan’da yüksek omuz çizgisi ve
dar cam alanlar kadar çerçevesiz kapılar
da dinamik bir görünümü beraberinde
getiriyor.
Arkadan bakıldığında üç bölüm olarak
tasarlanan ve ince yapısıyla ön farların
tasarım dilini devam ettiren üç boyutlu

tam LED stop lambalarının arasını boydan boya dolduran parlak siyah panel
dikkat çekiyor. Peugeot’nun güncel tasarım dilini yansıtan bu mimari, dinamik
bir görünümü beraberinde getirirken kalite algısını da yükseltiyor.

Kokpit oldukça
şık. Kullanılan
malzeme kalitesi
ve işçilik başarılı.
Yeni Nesil I-Cockpit

Araç dışı kadar iç mekan tasarımında da
önemli bir değişim geçirmiş.
Kullanılan malzemelerin kalite algısı artarken, Peugeot 508 Sedan, en güncel
Peugeot i-Cockpit versiyonuna ev sahipliği yapıyor. İlk olarak 2012 yılında
Peugeot 208 ile yollara çıkan i-Cockpit
yıllar boyunca pazara sunulan her yeni
modelle daha da gelişti.
Peugeot 2008 SUV’dan Peugeot 308’e
ve Peugeot ürün gamının en yeni SUV
modelleri 3008 ve 5008’e kadar üç farklı
i-Cockpit nesli markanın ürün gamında
hayat buldu.
Peugeot i-Cockpit; kompakt boyutlu direksiyon simidi, 8:3 formatında 10
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inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik
ekran ve 12,3 inç büyüklüğünde yüksek
çözünürlüklü yükseltilmiş gösterge paneli olmak üzere, üç temel yapı elemanını bünyesinde barındırıyor.
Altı farklı ekran moduyla kişiselleştirme
imkanı sunan yükseltilmiş gösterge paneli direksiyonun hemen üzerinde konumlandırılıyor ve sürüş ile ilgili tüm bilgileri sürücünün görüş alanında olacak
şekilde gösteriyor. Böylece sürücü gözünü yoldan ayırmadan sürüşle ilgili tüm
bilgilere kolaylıkla erişim sağlıyor.
Aşağı yukarı gösterge paneli ile aynı
yükseklikte bulunan merkezi dokunmatik ekran kullanım ergonomisiyle sürücünün hayatını kolaylaştırıyor.
Active donanım seviyesinde 8 inç büyüklüğünde bir ekran sunulurken Allure
ve daha üst donanım seviyelerinde 10
inç büyüklüğünde daha büyük bir HD
ekran devreye giriyor.
Ekranın ve sürücünün elinin altında konumlandırılan ve orta konsola mükemmel bir şekilde entegre edilmiş olan parlak siyah şalter tipi kısa yol düğmeleri;
müzik sistemi, klima, navigasyon, araç
ayarları, telefon, mobil uygulamalar ve

i-Cockpit® Amplify gibi temel fonksiyonlara hızlı erişim sağlıyor.
Yeni Peugeot 508’de ayrıca “Boost” ve
“Relax” olmak üzere kişiselleştirmeye
uygun iki farklı ambiyansıyla i-Cockpit®
Amplify özelliği de sunuluyor.
Bu donanım; ortam aydınlatma yoğunluğunu ve ekran rengi ayarları ile görme,
müzik ambiyans ayarları ile işitme ve
çok nokta masaj özelliği ile dokunma
duyularını harekete geçiriyor. i-Cockpit® Amplify aynı zamanda ECO, Sport,
Comfort ve Normal olmak üzere 4 sürüş
modu seçimi üzerinden aracın sürüş stiline de müdahale etme imkanı tanıyor.
Sistem, motor tepkileri dışında elektrikli
süspansiyonla donatılan araçlarda, süspansiyon sertliğine de müdahale ediyor.

İç Mekan

Sürücü koltuğu ve Allure donanım seviyesinden itibaren ön yolcu koltuğu ergonomisi, kapsamlı pozisyon ayarı ve
bel desteğiyle AGR (Aktion für Gesunder Rücken) etiketine sahip. Bu özellik
Active donanım seviyesinde opsiyonel
sunuluyor.
Ayrıca sekiz yönlü ve iki adet hafıza
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iyi CO2 emisyon salınım değerlerine imza
atıyor. 1.6 litre PureTech motordan geliştirilen; PureTech 180 S&S EAT8 ve PureTech 225 S&S EAT8 olmak üzere iki yeni
benzinli motor sunuluyor.
Dizel cephesinde ise 1.5L ve 2.0L BlueHDi motorlardan geliştirilen; BlueHDi 130
S&S 6 ileri manuel, BlueHDi 130 S&S
EAT8, BlueHDi 160 S&S EAT8 ve BlueHDi 180 S&S EAT8 olmak üzere dört farklı
alternatif bulunuyor.
Yeni otomobil, önceki nesil ile kıyaslandığında aşağı yukarı 70 kg ağırlık avantajına sahip. GT versiyonunda ve tüm
benzinli motor seçeneklerinde standart
olarak ve 2.0 litrelik motor seçeneğinde
isteğe bağlı olarak sunulan Aktif Süspansiyon Kontrolü konfor seviyesini daha
da arttırıyor. Her bir motor seçeneği için
uygulanan süspansiyon ayarı sayesinde
araç bozuk zeminde oldukça başarılı bir
grafik çiziyor.
Yenilenen 508 Sedan’da sekiz kademeli EAT8 otomatik şanzıman kullanılıyor.
Vites geçişlerine direksiyon arkasında
kulakçıklarla da müdahale edilebiliyor.
İlk gün kullandığım 2.0 litrelik EAT8 versiyonunda motor ve şanzıman uyumunun başarısı sürüş konforunu arttıran
önemli etkenlerden biri oldu. Aracın ses
yalıtımı geliştirilmiş ve iyi bir görüş alanı
sunuyor. Çoğu sedan modelin aksine en
zorlu virajlarda bile başarılı bir performans ortaya koyan araç, sportif kullanım
konusunda da sürücüyü tatmin ediyor.
ECO, Comfort, Normal, Sport ve Manuel
sürüş modları yanında Comfort, Normal
ve Sport süspansiyon modları kullanım
tarzınıza göre aracı kişiselleştirebilmenize olanak tanıyor.

fonksiyonuna sahip elektrikli koltuklar,
beş farklı masaj programına sahip sekiz
keseli masaj koltukları da sunuluyor.
Her bir detayın büyük bir özenle ele alındığı kokpitin farklı noktalarına serpiştirilen
saklama alanları 32 litreye varan hacimleriyle araç içerisindeki küçük eşya karmaşasının önüne geçerken USB girişi, Aux
girişi, biri bagajda olmak üzere iki adet 12
Volt soketi modern çağın gereksinimlerini
yerine getiriyor.
Panoramik sunroof kabin içine ferah bir
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ambiyans kazandırırken Fransız ses sistemi uzmanı Focal imzasını taşıyan premium ses sistemi yolculukları keyfe dönüştürüyor.

Donanım ve Sürüş
Destek Sistemleri

Yeni Peugeot 508 Sedan, Euro NCAP kriterlerini de yerine getiren en güncel sürüş
destek sistemleri ve zengin bir donanım
seviyesiyle yollara çıkıyor. Segmentinde
bir ilk olan Gece Görüş Sistemi’ne sahip

araçta, yeni sistem, gece sürüşlerinde de
140 km/s hıza kadar yayaları ve bisikletlileri algılayarak, sürücüyü uyarıyor.
Yeni nesil Otomatik Acil Durum Fren
Sistemi ve Çarpışma Uyarı Sistemi, Aktif Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi, Sürücü
Yorgunluk Uyarı Sistemi, Otomatik Far
Kontrolü, Hız Sınırı Tanımlaması ve Önerisi, Gelişmiş Trafik İşareti Tanımlama
Sistemi, EAT8 otomatik şanzıman ile durkalk desteği de sunan Uyarlanabilir Hız
Sabitleme Sistemi, Şerit Takip Sistemi ve

Kör Nokta Uyarı Sistemi de aracın zengin sürüş destek sistemleri listesinde yer
alıyor.
Sürüş güvenliğine yönelik donanımlar dışında şehir içinde sürücünün hayatını kolaylaştıran 360° görüş açısına sahip park
yardımcısı Visiopark 2 ve tespit ettiği park
yerine direksiyon, gaz ve frene müdahale ederek kendi kendine park eden yeni
nesil Full Park Assist gibi donanımlar da
sunuluyor. Yenilenen otomobilde ayrıca
Android Auto ve Apple Carplay Mirror-

Link uyumlu Mirror Screen yer alıyor. “Qi”
normlarına uyumlu akıllı telefonlar için
sunulan kablosuz şarj noktası araç içerisindeki kablo karmaşasına son veriyor.
Peugeot Connect paketi kapsamında
TomTom® Traffic 3-Boyutlu internet bağlantılı navigasyon devreye giriyor.

Motor ve Performans

Yeni Peugeot 508, yeni nesil Euro 6.c
normuna uyumlu PureTech ve Blue HDi
motor seçeneklerine sahip ve sınıfının en

Made in France

Yeni Peugeot 508’in üretimi Mulhouse
tesislerinde gerçekleşirken, motor ve
aktarma organları Trémery ve Douvrin
tesislerinde üretilecek. Bu nedenle yeni
Peugeot 508, Fransa’da üretildiğini teyit etmek için “Origine France Garantisi”
sertifikası ile lanse edilecek. 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimi gerçekleşecek olan Yeni Peugeot 508 Eylül
ayından itibaren global pazarlarda satışa
sunulacak. Aracın Türkiye yollarına çıkması da yine sonbaharı bulacak.
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PEUGEOT PARTNER MODELİNİN
YERİNİ ALAN RIFTER, SINIFINDA ZENGİN
DONANIM ÖZELLİKLERİ VE SÜRÜŞ
KONFORUYLA ÖNE ÇIKIYOR.

PEUGEOT

YAZI: ÖNDER CANÖZER & FOTOĞRAFLAR: PEUGEOT
MEKAN: NICE - FRANSA / MONTE CARLO - MONACO

RIFTER
TİCARİDE BİNEK KONFORU
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H

afif ticari araç pazarında
önemli bir yeri olan Peugeot Partner tepeden
tırnağa yenilenerek, Rifter adıyla karşımıza çıktı.
Peugeot Rifter ile birlikte, uzun süredir
kullanılan Partner adı da tarihe karışmış
oldu.
Monaco ile Nice arasındaki eşsiz güzellikteki rotamızda yaklaşık 400 km boyunca Peugeot Rifter bize eşlik etti.

Tasarım

Markanın yeni tasarım dilini başarıyla
yansıtan ve EMP2 platformunu kullanan
Rifter, dikey konumlanan ön ızgarasının
ortasındaki Aslan logosuyla karakteristik
bir yüze sahip.
Aslan pençesinden esinlenilen tasarım
ön farların orta kısmında LED imzası ile
bütünleşiyor. Kısa ve yatay konumlu mo66 CARMEDYA AĞUSTOS 2018

tor kaputu, yüksek omuz çizgisi, kısa ön
ve arka aks çıkıntıları araca güçlü bir görünüm sunuyor.
Gövdeye entegre edilen tavan rayları ise
bu yenilikçi tasarımı tamamlıyor. Şişkin
çamurluk ağızları ve plastik kaplamalar
güçlü ve modern görünümü desteklerken bazı donanım versiyonlarında 17
inçlik elmas kesimli alaşım jantlar tercih
edilebiliyor.
Arkada ise markanın imzası niteliğinde
olan üç pençe şeklindeki stop lambaları
markanın yeni tasarım çizgisini vurguluyor. Standart olarak, 4403 mm. uzunluğa, aynalar dahil 2107 mm genişliğe ve
tavan raylarıyla birlikte 1879 mm. yüksekliğe sahip otomobilde standart gövde tipi ile yetinmeyen ve daha büyük bir
araca ihtiyaç duyanlar için ayrıca 35 cm
daha uzun ikinci bir gövde tipi de mevcut.

İç Mekan

Yeni nesil Peugeot i-Cockpit ile donatılan Rifter, 5 veya 7 koltuklu olmak üzere iki farklı gövde uzunluğuyla üretiliyor.
i-Cockpit, iki kenarı düz kompakt boyutlu direksiyon simidi, sürücünün doğrudan görüş alanında bulunan 8 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran ve krom
çerçeveyle kalite algısı artırılan yükseltilmiş gösterge paneli olmak üzere birbirini
tamamlayan farklı donanımların birleşiminden oluşuyor.
Donanım seviyesine bağlı olarak bazı
versiyonlarda sunulan elektrikli el freni
sayesinde kazanılan alan, saklama alanı olarak değerlendiriliyor. İklimlendirme
sistemi kumandaları ise sportif tasarımı ve krom kaplamasıyla kalite algısını
yükseltiyor. Her biri çocuk oto koltuğu
uyumlu ikinci koltuk sırasındaki koltuklar

“Magic Flat” (2019 ikinci çeyrekte sunulacak) sistemi sayesinde bagajdan kolaylıkla katlanabiliyor. Uzun versiyonda
üçüncü koltuk sırasında sunulan kızaklı
ve sökülebilir iki adet bağımsız koltuk
araç içi fonksiyonelliği destekliyor.
Ön yolcu koltuğunun da katlanabilir olması sayesinde uzun nesneler kolaylıkla taşınabiliyor. Yeni Peugeot RIFTER’ın
bagaj kapasitesi beş koltuklu versiyonun
standart kullanımında sunulan 775 litre
ile yedi koltuklu versiyonda arka koltukların katlanmasıyla oluşan 4000 litre arasında değişiyor. İki farklı konuma
sahip olan bagaj perdesi fonksiyonelliği
destekliyor ve gerektiğinde ikinci koltuk
sırasının arkasına kaldırılabiliyor.
Sürücü ve beraberindeki yolcular, orta
konsol, ön baş üstü, kapı panelleri ve
hatta birinci ve ikinci koltuk sırasının
zemininde olmak üzere erişimi kolay bir
dizi saklama alanından yararlanabiliyorlar. Yenilikçi bir çözümle tavan döşemesine entegre edilen ön yolcu hava yastığı; kapalı, soğutmalı, yüksek kapasiteli
bir saklama alanı yaratılmasına imkan
sağlıyor.
Bu sayede donanım paketine bağlı olarak 186 litreye varan bu sınıfta daha
önce görülmemiş bir saklama alanı kullanıma sunulabiliyor.
2002 yılında ilk kez kullanıma sunulan
ve kullanıcılar tarafından çok beğenilen
Zénith tavan daha çekici bir yaşam alanı
sunmak üzere nesiller boyunca gelişmeye devam ediyor.
Elektrikli güneş perdesi ile desteklenen
tek parça sunroof, saklama alanlarına
sahip yarı şeffaf kemer de kabin içi fonksiyonelliği destekliyor.
14 litre saklama alanı sunan ve tavandaki saklama alanına bağlı olan bu bölüme,
ikinci koltuk sırası veya bagajdan ulaşı-

labiliyor. LED ambiyans aydınlatması kabin içerisindeki modern hissi destekliyor.
Geliştirilen yan sürgülü kapılar daha
geniş eşiği ile kabin içine erişimi kolaylaştırıyor. Rayların yeni mimarisi omuz
seviyesindeki alanı daha ferah tutarken
aynı zamanda görsel açıdan da daha ferahlık sağlıyor. Bu sınıfta bir ilk olan ve
bagaj kapağından bağımsız açılan arka
cam, bagaj kapağını açmadan bagaja
kolay bir erişim sunuyor. Aynı zamanda
aracın sürgülü yan kapılarının da camları
bağımsız olarak açılabiliyor.

GT Line

GT Line versiyonunda ise ön ızgara çerçevesi, yan ayna kapakları, tavan rayları
ve yan gövde eklentilerinde süslemeler
olmak üzere bir dizi Oniks Siyah eklentiye sahip. 17 inçlik “Aoraki” alaşım
jantlarla desteklenen paketi ‘GT Line’
logoları tamamlıyor. İç mekanda ise deri
direksiyon simidi, özel renkleri ve döşemesi ile göze çarpan konsol tasarımı,
desenli arka plana sahip kadranlar dikkat çekiyor.

da arttırıyor.
Kapsamı genişletilen Aktif Trafik Levhası
Tanımlama Sistemi, hız levhalarını da algılarken aracın hızını, algılanan hız limitine göre ayarlayabiliyor. Aktif Şerit Takip
Sistemi, sürücünün reaksiyon göstermemesi halinde devreye girerek aracı
tekrar şeridine sokuyor.
Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, yorgun
olduğunu tespit etmesi halinde sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarırken, Aktif
Güvenlik Freni olası bir çarpışma halinde
devreye giriyor. Römork Çekme Stabilite
Kontrol Sistemi, salınımları dengelerken
gerektiğinde aracı yavaşlatıyor.
Akıllı Far Asistanı kısa ve uzun farları otomatik olarak devreye girmesini sağlıyor.
Visiopark 180° geri görüş kamerası, 180
derecelik geniş bir açıyla arkayı gösterirken ayrıca aracı kuş bakışı görünüm
veya bir engele yaklaşıldığında görüntüyü büyütme imkanı da sunuyor.
Kör Nokta Uyarı Sistemi, kör noktada bir
aracın olması halinde sürücüyü görsel

Sürüş Destek Sistemleri

Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, belirlenen mesafeden öndeki aracı takip etmeye imkan tanırken, 8 kademeli Tam Otomatik Vites kutusuyla sistem tamamen
durma özelliği ile sürüş güvenliğini daha

Sürüş destek
sistemleri
modelin elini
kuvvetlendiriyor.
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nüştürüyor. Mirror Link, Apple Carplay
ve Android Auto uyumlu sistem Mirror
Screen özelliğini destekliyor.
Sesli komut sistemi üzerinden de kullanılabilen internet bağlantılı 3D navigasyon sistemi özel ilgi alanlarına göre
arama yapma veya gerçek zamanlı trafik
durumu bilgisi (TomTom) ile sürücüyü
desteklerken ayrıca park yeri ve akaryakıt istasyonu dışında bölgesel hava durumu bilgisi de veriyor.

olarak uyarırken, araçta ayrıca Anahtarsız Giriş Sistemi de kullanılıyor.

Teknolojik Donanım

8 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranlı bilgi ve eğlence sistemi, iki adet
USB soketi, bir adet Aux soketi, Bluetooth bağlantısı ve kablosuz şarj gibi
kapsamlı bağlanabilirlik özellikleriyle
araç içerisinde geçen süreyi keyfe dö68 CARMEDYA AĞUSTOS 2018

Motor ve Performans

Yeni Peugeot Rifter, iki farklı güç alternatifine sahip ödüllü 1.2 PureTech benzinli
motor seçeneğine sahip. Giriş seviyesinde sunulan PureTech 110 HP S&S 5
ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor. Partikül emisyon değerlerini azaltmak için benzin partikül filtresiyle donatılan PureTech motorların 130 HP S&S
versiyonu ise 8 kademeli tam otomatik
şanzıman EAT8 ile (2019 itibariyle sunu-

lacak) devreye giriyor.
Dizel cephesinde ise üç farklı güç alternatifiyle 1.5 BlueHDi sunuluyor. Giriş
seviyesi olarak sunulan BlueHDi 75hp 5
ileri manuel şanzımanla kombine edilirken, yine 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilen BlueHDi 100 HP motorun bir
de daha yüksek yakıt ekonomisi sunan
S&S versiyonu da bulunuyor.
Ürün gamının tepe noktasını oluşturan
BlueHDi 130hp S&S, standart olarak 6
vitesli manuel şanzımanla kombine edilirken isteğe bağlı olarak 8 kademeli tam
otomatik şanzıman EAT8 ile donatılabiliyor. Ayrıca tüm dizel motor seçenekleri
partikül filtresi ve seçici katalitik indirgeme sistemiyle donatılıyor.
Bu sistem motor çalışır çalışmaz emisyon değerlerini düşürmek üzere devreye
girerken partikül filtresi katkısına ihtiyaç
duymuyor.
İyi bir görüş alanı ve sınıfı için oldukça
başarılı manevra kabiliyeti sunan Rifter,

İçeride Peugeot
modellerinden
hatırladığımız
bir kokpit bizleri
karşılıyor.

binek bir otomobil kadar rahat ve keyifli
bir sürüş hissi veriyopr.
Tabi bunda Pseudo MacPherson ön
süspansiyon ve çapraz bağlantılı arka
süspansiyonların da katkısı büyük. Rifter’da bu hissi verebilmek için süspansiyon geometrisi ve direksiyon hassasiyeti
özel olarak ayarlanmış.
EAT8 şanzımanın geçişleri sarsıntısız
ve seri. Dolayısıyla sürüş konforunun
önemli oranda arttığını ve yol tutuş kabiliyetinin geliştiğini söylemek mümkün.
Bu arada arazi tutkunları için, isteğe bağ-

lı olarak Michelin Latitude Tour lastiklerle
desteklenen Advanced Grip Control ve
Yokuş İniş Desteği (HADC) tercih edebiliyorsunuz.
Rifter ürün gamında isteğe bağlı olarak
sunulan dört tekerlekten çekiş sistemi
de Peugeot’nun uzun zamandır işbirliği
yaptığı Dangel ile birlikte geliştirilmiş.
2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya lansmanı yapılan Yeni Peugeot Rıfter
Vigo (İspanya) ve Mangualde (Portekiz)
tesislerinde üretilecek ve senenin son
çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak.
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HONDA

PCX
HYBRID
SCOOTER

D

ünyanın önde gelen
motosiklet üretici Honda, tasarımı kadar çevre dostu motorlarıyla
da çok sevilen PCX
sersinin hibrit sistemiyle donatılan bir
türevini seri üretim programına dahil
etti. Dünyanın ilk kitlelere yönelik seri
üretim hibrit sisteme sahip motorlu
scooteri Eylül ayı itibariyle Japonya
pazarında satışa sunulacak.
Dünyanın ilk kitlelere yönelik seri üretim hibrit motorlu scooter modeli PCX
HYBRID teknik olarak, Nisan 2018’de
lanse edilen PCX modelini esas alıyor.
Motoru çalıştıran ve eş zamanlı olarak elektrik de üreten ACG marş motorunu yüksek performanslı 48 Volt
lityum-iyon bataryalar besliyor. ACG,
Power Drive Unit
(PDU)
tarafından
kontrol ediliyor ve
enerji akışı dijital ekranda gösteriliyor.
ACG, gaz emri
ile birlikte 4
saniye boyunca
içten yanmalı motoru destekliyor ve destek motorunun sağladığı
ilave tork değerinin de
70 CARMEDYA AĞUSTOS 2018

katkısıyla standart PCX’e oranla daha
atak ve daha seri bir hızlanma tesis
ediyor.
İçten yanmalı motoru destekleyen
elektromotor sayesinde PCX HYBRID eşdeğer sınıftaki içten yanmalı bir
scooter ile kıyaslandığında gaz emirlerine çok daha hassas cevap veriyor
ve daha performanslı bir sürüş sunuyor. Sistem sürücü “D” ve “S” olmak
üzere iki farklı motor desteği modu
sunuyor. “D” motor desteği modu

konforlu bir sürüş sunarken, “S” motor
destek modu ise daha sportif sürüşleri
destekliyor. PCX serisinde son derece
rijit şasiye monte sessiz ve yüksek yakıt verimliliği seviyesine sahip markanın
küresel scooter motoru “eSP” devreye
giriyor. Tüm LED aydınlatma elemanları
da dahil olmak üzere scooterin önden
arkaya doğru uzanan kıvrımlı hatları şık
ve modern bir görünümü beraberinde
getiriyor. Honda SMART Key gibi markaya has çözümler kullanım kolaylığını
destekliyor.
Sürüş ergonomisini ve sürüş dinamiklerini olumsuz etkilememek adına lityum-iyon bataryalar 23 litrelik bagajın
arkasına entegre edilirken Power Drive
Unit (PDU) ön granajın altına gizleniyor. Gösterge paneli ergonomik
tasarımıyla sürücünün hayatını
kolaylaştırıyor. Hız, saat ve ortalama tüketim gibi değerler
dışında gösterge paneli destek
motoruna ve lityum-iyon bataryaya ait verileri de gösteriyor.
Honda, ABS fren sistemi ve
Honda SMART Key de dahil zengin bir ekipman
seviyesiyle
Japonya
pazarında yılda 2.000
adet PCX HYBRID satmayı planlıyor.

SÜRÜŞ İZLENİMİ

SUV SEGMENTİ GİDEREK DAHA DA BÜYÜYOR.
MARKALAR KÜÇÜK SINIFLAR İÇİNDE
KOLLARI SIVADI. KONA DA BU İDDİALI
MODELLERDEN BİRİ.
YAZI: ÖNDER CANÖZER & FOTOĞRAFLAR: MEDICON
MEKAN: SÜLÜKLÜ GÖL / SAKARYA / ABANT GÖLÜ / BOLU
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Robotik bir
tasarıma sahip
Kona, konsept
araca benzerliği ile
dikkat çekiyor.

H

yundai’nin SUV sınıfındaki yeni temsilcisi Kona
geçtiğimiz ay Türkiye
yollarına çıkmıştı. Bodrum’da gerçekleşen İlk
sürüş izlenimine yer verdiğimiz modelin
bu kez 1.6 litrelik turbo benzinli versiyo-
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nu sayfalarımıza konuk oldu. Dilerseniz
Kona test aracımızın incelemesine geçmeden önce Hyundai’nin SUV yolculuğunu kısaca hatırlayalım.
Koreli üretici ilk kez Santa Fe modeliyle SUV sınıfına giriş yaparken, tarihler
2001 yılını gösteriyordu. Daha sonra
aileye katılan ix55 ve ix35 modellerinin
ardından bu ismi terk eden Hyundai,
2015 yılında karşımıza ix35 yerine geliştirilen Tucson modeliyle çıkmıştı.
Bu dönemde Avrupa’daki imajını pekiştiren Hyundai, Avrupa pazarında SUV
satışlarında yaklaşık iki milyon rakamına ulaştı. Bu rakamın 335 bin adedini
ise Tucson modeli oluşturdu.
Elde edilen bu başarının ardından SUV
model gamını genişletme kararı alan

markanın, 2020 yılına kadar üreteceği
8 yeni modelin ilki olarak Kona aileye
katıldı.
Hyundai’yi B-SUV sınıfında temsil eden
Kona, ülkemizde 1.0 ve 1.6 litrelik benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuluyor. Modelin Avrupa’da elektrikli bir
versiyonu da bulunuyor.

Tasarım

Tamamen yeni bir platformdan yükselen Kona, yukarıda da bahsettiğim gibi
markayı B-SUV sınıfında temsil ediyor.
Dünyanın en prestijli iki tasarım ödülü
olan IF Design ve Red Dot ödüllerini
elde eden Kona, markanın gelecekteki
tüm modellerinde fazlasıyla göreceğimiz yeni tasarım çizgisiyle oldukça şık

ve dinamik bir görünüme sahip.
Adını Hawaii’de bulunan Kona Adası’ndan alan otomobil, yöreye uygun oldukça eğlenceli bir tasarıma sahip.
Kendisine has karakteristik bir yüze sahip aracın önde çoklu far grubu, ince
led gündüz farları, geniş ön ızgara, tampon altında ortaya konumlu sis farları
gece sürüşünde görsel bir şölene imza

Kokpit, ailedeki
modellerden tanıdık
geliyor. Kırmızı
şeritler içeriyi
dinamik göstermiş.

atıyor. Yanlarda gövdeden farklı renkteki şişkin çamurluk kaplamaları arkada
sis farlarını da içine alarak, araca güçlü
bir görünüm katarken, gövdeyle kontrast tavan ve tavan barları sportif bir
etki yaratıyor.
Arkada spoyler, farklı renkteki tampon
alt koruması ve kaslı hatlara sahip bagaj kapağı da bu güçlü görünümü destekliyor.
Tavan rengini siyah alabileceğiniz gibi,
9 farklı gövde tipi arasında tercih yapabiliyorsunuz. İç mekanda da kırmızı, yeşil ve gri renkler arasında seçim yapma
imkanı mevcut. Benim kullandığım Elite
Smart donanıma sahip otomobilde kullanılan kırmızı dikişli deri koltuklar ve
kırmızı emniyet kemerleri kalite algısını
oldukça yükseltiyor.
4165 mm. uzunluğa, 1800 mm. genişliğe ve 1565 mm. yüksekliğe sahip araç,
2600 mm.’lik aks mesafesiyle de içeride sınıfı için yeterli bir kullanım alanı
sunuyor.

İç Mekan

Aracın içerisinde de yenilikçi çizgiler sizi
karşılıyor. Style, Elite ve Elite Smart olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle
satışa sunulan otomobilde, Elite Smart
donanıma sahip test aracımızın iç mekanında kaliteli malzemeler ve başarılı
işçilik ilk bakışta kendisini hissettiriyor.
Yukarıda da bahsettiğim kırmızı dikişli
deri koltuklar ve kırımızı emniyet kemerlerinin yanı sıra, havalandırma ızgaralar, anahtarsız çalıştırma düğmesi,
vites bölümünün çerçevesi ve daha
birçok alanda kırmızı renkli dokunuşları
görmek mümkün.
Renkli gösterge panelinde 4.2 inçlik
bilgi ekranı yer alıyor. Diğer donanım
seçeneklerinde bu ekranın boyutu 3.5
inç… Bu ekran aracılığıyla aktif güvenlik özellikleri, yakıt tüketimi, sıcaklık vb.
bilgiler takip edilebiliyor. Önde renkli
Head-Up Display ekran yer alırken, orta
konsolun üst kısında ise 7 inçlik dokunmatik renkli bilgi ve eğlence sisteminin
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HYUNDAI

KONA

1.6 T-GDI DCT 4X4
ELITE SMART
ekranı bulunuyor.
Orta konsolun altında, vites bölümünün
önündeki boşluk kablosuz şarj sisteminin yuvası olarak kullanılıyor. Kablosuz
şarj pedinin Qi standardına uygun olduğunun da belirtmekte yarar var. Bu
arada Apple Car Play ve Android Auto
sayesinde akıllı telefonlarınızı sisteme
entegre edebiliyorsunuz.
Aracın içerisindeki irili ufaklı eşya gözleri küçük olsa da, içecekler için yeterince alan bulunuyor.
Önde ve arkada yeterli baş ve diz mesafesi sunan araç iyi bir görüş alanına
sahip. Aracın 361 litrelik bagaj hacmi
ise koltuklar katlandığında 1143 litreye
kadar genişleyebiliyor.

Donanım

Style, Elite ve Elit Smart donanım paketleriyle satışa sunulan araçta yokuş
iniş ve yokuş kalkış sistemleri, led gündüz farları, ısıtmalı ve elektrikli dış aynalar, otomatik hız sabitleyici gibi özellikler standart ancak Elit Smart donanımda bu listeye ek olarak, kör nokta çarpışma uyarı sistemi, arka çapraz trafik
çarpışma uyarı sistemi, deri koltuklar,
yağmur sensörü, elektrikli katlanır aynalar ve Head Up Display da yer alıyor.

Sürüş ve Performans

Test aracımızın kalbinde yer alan 1.6 lit-

relik turbo benzinli motor, 5500 d/d’de
177 Hp güç üretirken, 1500 ile 4500 d/d
aralığında 265 Nm tork değeri sunuyor.
7 ileri DCT şanzımanla kombine olan
motor, yeterli gücü alt devirlerden itibaren hissettiriyor. Sürekli dört tekerden
çekiş sistemine sahip aracımızda vites
bölümünün yan tarafında diferansiyel
kilidinin düğmesi yer alıyor. Yokuş iniş
sistemini de yine bu alanda yer alan bir
düğme ile kontrol edebiliyorsunuz.
Ben aracın ses yalıtımını beğendim ancak süspansiyon ayarı serte dönük olan
araçta yoldan gelen darbeleri fazlasıyla
hissediyorsunuz. Ancak bu yol tutuşa
olumlu katkı sağlıyor ve sert virajlarda
güvenle yol almak ve eğlenmek mümkün. 0-100 km/s hızlanmasını 7.9 saniyede gerçekleştiren araç, 205 km/s
hıza ulaşabiliyor.
Ben Hyundai Kona ile şehir içi trafikte
8.5 litrelik bir değer yakalarken, otoban
şartlarında 6.3 litreye kadar yakıt tüketimini indirebildim. Ancak gün sonunda
ortalama 7.1 litrelik bir değeri yakaladım ki, bu rakam aracın fabrika değerleriyle bire bir aynı.
Türkiye satış fiyatı 108 bin 800 TL’den
başlayan Hyundai Kona, 156 bin 600
TL’ye kadar çıkan bir fiyat aralığına sahip. Siyah tavan tercih edilirse bu opsiyonun maliyeti ise 1200 TL…

TEKNİK
TABLO
Motor
Maksimum güç
Maksimum tork
Son hız
0-100 km/s
Şanzıman
Boyutlar (uz./gen./yüks.)
Boş ağırlık
Bagaj hacmi
Tüketim (ort.)
Emisyon (CO2)
Aks mesafesi
Fiyat

1591 cc		
177 hp/5500 d/d
265 Nm/1500-4500 d/d
205 km/s
7.9 sn
7 ileri DCT
4165/1800/1565 mm
1477 kg
361 lt.
6.2 lt / 8.4 lt. / 7.1 lt.
160 g/km
2600 mm
156.600 TL

tasarım.
+ Çekici
Güçlü benzinli motor.

Tüketim.
Sert süspansiyon.

Pratik kokpit.
Türkiye satış fiyatı 108 bin 800
TL’den başlayan Hyundai Kona,
156 bin 600 TL’ye kadar çıkan
bir fiyat aralığına sahip. Siyah
tavan tercih edilirse bu opsiyonun
maliyeti ise 1200 TL...
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KONSEPT

GOLEM
DSD DESIGN & MOTORSPORT

D

SD Design & Motorsport’tan geçen yıl
Boreas’ı piyasaya sürdüğü için fazla bir şey
duymadık. Ancak marka yeni Golem modelini tanıtarak geri
döndüğünün sinyallerini verdi.

Yardımlar İle Yapıldı

Model Universidad Politécnica de Va-

lencia’dan Ulaştırma Tasarımı Yüksek
Lisans öğrencilerinin yardımıyla oluşturuldu. Sınırlı bir üretimin 1: 1 ölçekli bir prototipiydi. Lamborghini LM
002’ye benzetilen Golem, adını köklü
bir geçmişe sahip Yahudi mitolojisinden alıyor.
X-Files’ın aksine, DSD Golem, ince
farların bulunduğu ön cepheye sahip. Aracın agresif stili oldukça dikkat

çekici. Araç 700 HP güç üreten V8
motora sahip. Modelde sekiz ileri otomatik şanzıman bulunuyor.
Ayrıca dört tekerlekten çekiş sistemi sunulacak. Araç öğrencilerle yapılan ve yakın zamanda sergilenen birkaç farklı modelden biriydi.
Diğer 21 model ise Audi , Bentley , Kia
ve Ferrari gibi markalara ait konseptleri içeriyordu.

ELEGANCE - PRESTIGE - CHIC
www.avenuerouge.net
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TIKLA
İZLE

BMW 530i
BMW’nin başarılı modellerinden olan 5 Serisi, artık
daha modern görünüyor. 520i modeli ile hacimsel olarak benzer olan model, performans anlamında artık
daha doyurucu. Performans severlerin yakından ilgilendiği model ile neler yaşadık?
Tüm detaylar için videomuzu izleyin!
Tüm videolardan anında haberdar olmak için Carmedya
youtube kanalına üye olmayı unutmayın. Ayrıca
kanaldaki zil butonunu da açmayı sakın unutmayın.

NISSAN X TRAIL
Nissan markasının başarılı modellerinden olan X-Trail
Carmedya dergimizin test konuğu oldu. Nissan X-Trail’i
tüm yönüyle inceledik.
Nissan X-Trail’in artıları neler?
Nissan X-Trail’in Eksileri neler?
Nissan X-Trail 100 kilometrede ne kadar yakıyor?
Nissan X-Trail kaç para?
Nissan X-Trail’in malzeme kalitesi nasıl?
Tüm bu soruların cevapları için videomuzu izleyin.

ELEGANCE - PRESTIGE - CHIC
FORD FOCUS RS

www.avenuenoir.net

Ford markası ürettiği modeller ile günümüze kadar başarılı işler çıkarmıştı. Ralli konusunda ise geçmişi başarılar ile doluydu. Daha sonrasında binci nesil Ford
Focus, RS versiyonuna kavuşmuştu.
Model tasarım konusunda iddialı değildi. Sonrasında
ise ikinci nesil Ford Focus RS ortaya çıktı. Bu model
hem tasarım hem de performans anlamında gönülleri
fethetmeyi başarmıştı.
Tasarım konusunda etkileyici olan modeli sizler için değerlendirdik.
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JAGUAR

E-PACE
ATOM KARINCA

KÜÇÜK SINIF SUV MODELLER ÇOK SEVİLMEYE
BAŞLANDI. PERFORMANS KONUSUNDA
İDDİALI OLAN JAGUAR’DA,
BU SINIFA EL ATTI.
YAZI: ALPER GÜLER & FOTOĞRAFLAR: MEDICON
MEKAN: KURTKÖY /İSTANBUL
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J

aguar bu zamana kadar performanslı otomobilleriyle gündemdeydi. Son dönemlerde
SUV modellerin trend olması
Jaguar’ı da etkiledi. F-Pace
ile başlayan macera E-Pace ile devam
ediyor.
Aracın tasarımı adeta bebek bir Jaguar’ı
andırıyor. Model tasarım olarak da şirin
görünüyor. Zaten bebek Jaguar olduğunu camın kenarlarına bakınca da anlayabiliyorsunuz.
Burada bir anne Jaguar ile bebek Jaguar’ın silüetleri yer alıyor.
Tasarımda geniş ızgaralar kullanılmış.
Bu da modeli iddialı kılan detaylardan.
Yan bölümde büyük jantlar onu sportif
göstermeyi başarmış. Bolca yuvarlak
hat kullanılmış.
Ancak kaput bölümünde de daha sivriltilmiş hatlar dikkatlerden kaçmıyor.
84 CARMEDYA AĞUSTOS 2018

Arkaya doğru alçalan tavan otomobile
Coupe havası katmış. Arkada ise şerit
şeklinde stop grubu yer alıyor.
Sportiflik burada difizör ile sağlanmış.
Jaguar E-Pace 4395 mm. uzunluğa,
1984 mm. genişliğe, 1649 mm. yüksekliğe ve 2681 mm. aks mesafesine sahip.
İçeride klasik Jaguar modellerinden hatırladığımız bir kokpit bizleri karşılıyor.
Malzeme kalitesinin fazlasıyla başarılı
olduğunu söyleyebiliriz. Hemen hemen
her noktada deri detaylar kullanılmış. Dikişler ise kalite çıtasını yükseltiyor. Orta
konsoldaki ekran dokunmatik hassasiyeti konusunda başarılı.
Ek olarak klima kumandalarına erişimde oldukça kolay. Bu klima kumandaları üzerinde koltuk ısıtma opsiyonu
yer alıyor. Vites topuzunun yanında sürüş modları kontrol edilebiliyor. Jaguar
E-Pace eşya gözü konusunda vitesin

önünde bir alan sunmuş.
Kapı içlerinde de yeteri kadar alan sunan model, kolçakta da sınırlı da olsa bir
alan sunmuş. Önde ve arkada sunulan
alan sınıf standartlarında.
Modelin bagaj hacmi ise 577 litre.
Otomobilin kalbinde 2.0 litrelik turbo
benzinli bir motor yer alıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemiyle sunulan bu motor 250 HP güç ve 365 Nm tork değeri
sağlıyor. 0-100 hızlanmasını 7 saniyede tamamlayan model maksimum 230
km/s hız değerine ulaşabiliyor.
Fabrika verilerine göre karma test tüketimi 7.7 litre. 2.0 litrelik motor 9 ileri tam
otomatik şanzıman ile başarılı bir uyum
içerisinde. Model vites geçişlerini size
hissettirmeden yapıyor. Şanzıman vites
üzerinden kumanda edilebildiği gibi direksiyon arkasındaki kulakçıklardan da
değişimi sağlanabiliyor.

Modelde sürüş modlarıda yer alıyor.
Otomobilin performansını en iyi yansıttığı yer Dinamik mod oluyor. Bu modlar
vitesin yanındaki seçiciyle tercih edilebiliyor. Dinamik modda vites geçişleri
daha da hızlı ve sert olurken konfor modunda otomobil size daha yumuşak bir

0-100 hızlanmasını
7 saniyede
tamamlayan model
maksimum 230
km/s hız değerine
ulaşabiliyor.

yapıyla cevap veriyor. Eco modunda ise
gaz tepkileriniz yumuşuyor, şanzıman
en üst viteslerde daha çok kalıyor. Çim
çakıl kar modunda da gaz tepkileriniz
oldukça yumuşak oluyor.
Tork farklı lastikler arasında zeminin
durumuna göre dağıtılıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi başarılı bir şekilde
çalışıyor.
Gücün değişen yol koşullarına göre ön
ve arka aks üzerinde dağıldığını görebiliyorsunuz. Ayrıca arka ve ön aksa aktarılan güç tek lastiğe de aktarılabiliyor.
Yalıtım konusunda model başarılı bir
performans sunuyor. Yalnızca otoban
hızlarında rüzgar sesini biraz fazla kabin
içine alıyor. Yüksek devirlerde motor sesinin kabin içine biraz fazla yansıdığının
da altını çizmeliyim. Konfor konusunda
model başarılı işler çıkarıyor. Ancak bozuk zeminlerde süspansiyon sisteminin

biraz sesli çalıştığını belirtmem gerek.

Karar

SUV segmenti deyim yerindeyse “Patladı
gitti!” Markalar da bu segmentte yarışmaya başladılar. E-Pace’de bu modellerden
biri. Tasarımıyla model bir hayli etkileyici.
İç mekan da oldukça şık. Ağırlık olarak
ise model 1832 kg değerine sahip. Model
performans konusunda başarılı. Ancak
ağır gövde yapısının performansa etkisi
hissediliyor. Bunun sebebi E-Pace’in alt
yapısı. E-Pace, F-Pace gibi yeni platform
üzerinde değil, Evoque platformu üzerinde yükselmesinden kaynaklı. 9 ileri tam
otomatik şanzıman geçişleriyle etkileyici.
Modelin tüketim değeri ise 9 litre civarında. Fiyatı ise 552.757 TL. Rakipleri ile
kıyaslandığında pahalı kalıyor. Ayrıca bu
fiyata bir üst segmentte daha iddialı modeller yer alıyor.
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JAGUAR

E-PACE

2.0 PD250
R-Dynamic SE

TEKNİK
TABLO
Motor
Maksimum güç
Maksimum tork
Son hız
0-100 km/s
Şanzıman
Aks mesafesi
Boyutlar (uz./gen./yüks.)
Boş ağırlık
Bagaj hacmi
Tüketim (ort.)
Emisyon (CO2)
Fiyat

+ Performans.
Çekici tasarım.

1998 cc		
250 hp/5500 d/d
365 Nm/1200-4500 d/d
230 km/s
7.0 sn
Otomatik
2681 mm
4395/1984/1649 mm
1832 kg
577 lt.
6.7/9.5 /7.7 100 km
174 g/km
562.337 TL
Ağırlık.
Fiyat.

Fiyatı ise 552.757 TL. Rakipleri
ile kıyaslandığında pahalı
kalıyor. Ayrıca bu fiyata bir
üst segmentte daha iddialı
modeller yer alıyor.
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FORD

ECOSPORT
KUGA’YA ÇEYREK KALA

SON TREND İLE BİRLİKTE DEYİM YERİNDEYSE
YER GÖK SUV OLDU. MARKALAR HER
SEGMENTE YENİ SUV SEÇENEKLER GETİRMEK
İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞIYOR. ECOSPORT DA
BUNLARDAN BİRİ. MODEL KÜÇÜK AMA ETKİLİ Mİ?
YAZI: ALPER GÜLER & FOTOĞRAFLAR: MEDICON
MEKAN: KARTAL / İSTANBUL
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T

asarım
anlamında
Ford
Ecosport, iddialı renkler ile
ön plana çıkıyor. Ayrıca çift
renk uygulaması ile 17 farklı
kombinasyonu size sunuyor.
Otomobile önden baktığınızda küçük bir
Kuga görüyorsunuz. Klasik ön ızgara ve
geriye doğru uzayan farlar otomobili çekici gösteriyor. Yan bölümde köşeli hatlar
kullanılmış.
Bunun yanında arkada en büyük dikkat
çeken ayrıntı bagaj kapağının yan tarafa
açılıyor olması. Bu durum bagaj yükleme konusunda ve farklı bir tasarım dili
sunma konusunda size avantaj sağlıyor.
Ancak dar otoparklarda ve akan trafikte bu kapağı açtığınızda dezavantajınız
olmuş oluyor. Ford Ecosport 4096 mm.
uzunluğa, 1816 mm. genişliğe, 1713 mm.
yüksekliğe ve 2519 mm. aks mesafesine
90 CARMEDYA AĞUSTOS 2018

sahip. Modelde 356 litrelik bagaj hacmi
sunuluyor.
İçeriye geçtiğimizde Fiesta modelinde
hatırladığımız bir iç mekan bizleri karşılıyor. Gösterge paneli, ön konsol birebir
Fiesta ile aynı. Gösterge paneli okunaklı
ve üzerinden birçok farklı bilgiye erişim
sağlanıyor.
Bunun yanında orta konsoldaki ekran kullanım açısında yeterli. Menü geçişleri konusunda da sorunsuz. Eşya gözü konusunda vitesin önünde ve arkasında yeteri
kadar alan sunulmuş. Yetmediği durumlarda kapı içlerinde de alanlar kullanımınıza amade. Arka bölüme geldiğimizde ise
baş ve diz mesafesi konusunda Ecosport

rakipleri gibi sınırlı bir alan sunuyor. Ancak bu sınıfta daha başarılı modeller yer
alıyor. Ayrıca açılabilir sunroof’un da küçük olduğunun altını çizmem gerek.
Ford Ecosport 2 farklı motor seçeneği ile
müşterilere sunuluyor.
Teste aldığımız model, Ford’un ödüllü
motoru olan üç silindirli ve 1.0 litre hacminde olan Ecoboost motoru. Bu motor
125 HP güç 170 Nm tork değeri üretiyor.
0-100 hızlanmasını model 11.6 saniyede
tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise
180 km/s. 6 illeri otomatik şanzımanın
geçişleri konforlu.
Sportif kullanımlarda biraz yavaş kalıyor.
Şanzıman üzerinde sadece S konumu

olan modelin vites seçicileri direksiyon
arkasına kulakçık olarak konumlandırılmış. Fabrika verilerine göre karma tüketim değeri 5.8 litre.
Biz kullanımlarımızda 6.7 litrelik tüketim

Fabrika verilerine
göre karma tüketim
değeri 5.8 litre.
Biz kullanımlarımızda
6.7 litrelik tüketim
değerleri elde ettik.

değerleri elde ettik. Ancak sakin olmazsanız tüketim verileri 10 litre bandına
kolayca ulaşıyor. Modelde orta sertlikte
bir süspansiyon kullanılmış. Zemin çok
bozulmadığında size konforlu sürüşler
yaptırıyor. Virajlarda ise orta sertlikteki
süspansiyonlar size fazlasıyla yardımcı
oluyor. Model Fiesta modeline yakın bir
yol tutuş performansı yakalayabiliyor. Yalıtım konusunda da modelin rüzgar sesini
bir parça kabine yansıttığını belirtmem
gerek.

mans konusunda artısı var. Model üzerindeki donanımlar ile 145 bin TL fiyat seviyesini geçiyor. Evet tüm yönleriyle model
başarılı. Ancak fiyat konusunda rakiplerine göre biraz pahalı kalıyor.

Ford Ecosport Alınır Mı?

B-SUV segmenti artan maliyetler gereği
trend olmaya başladı. Markalar küçük
sınıfta SUV üreterek maliyet ve kazanç
dengesini değiştirebiliyor. Ecosport tasarımıyla iddialı bir model.
Çoğu rakibine göre tasarım ve perforAĞUSTOS 2018 CARMEDYA 91
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FORD

ECOSPORT

1.0 EcoBoost
ST-Line

TEKNİK
TABLO
Motor
Maksimum güç
Maksimum tork
Son hız
0-100 km/s
Şanzıman
Aks mesafesi
Boyutlar (uz./gen./yüks.)
Boş ağırlık
Bagaj hacmi
Tüketim (ort.)
Emisyon (CO2)
Fiyat
tasarım.
+ Sportif
Performans.

998 cc		
125 - 6000 d/d
170 - 1400-4500 d/d
180 km/s
11.6 sn
Otomatik
2519 mm
4096/1816/1713 mm
1324 kg
356 lt.
5.0 lt / 7.2 lt. / 5.8 lt.
134 g/km
146.100 TL
Bagaj kapağı.
Arka diz mesafesi.

Model üzerindeki donanımlar
ile 145 bin TL fiyat seviyesini
geçiyor. Evet tüm yönleriyle
model başarılı. Ancak fiyat
konusunda rakiplerine göre
biraz pahalı kalıyor.
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GÜVENLİK KONUSUNU AMAÇ EDİNMİŞ
MARKALARDAN OLAN VOLVO, XC60
İLE YENİDEN KARŞIMIZDA. MODELİN
AVANTAJLARI NELER?

XC60
YAZI: ALPER GÜLER & FOTOĞRAFLAR: MEDICON
MEKAN: ÇANAKKALE

VOLVO

2.0 T6 R-DESIGN
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V

olvo ürettiği modellerde
şıklık çıtasını arttırarak yoluna devam etti. Markanın
yeni tasarım dili bu kez
XC60’da.
Tasarıma baktığımızda ailenin son nesil
tasarımlarına benzeyen bir ön yüz bizleri karşılıyor. Diğer modellerden en etkilendiği yapı hiç kuşkusuz farları olmuş
Marvel’daki Thor karakterinin çekicini
andıran far grubu LED teknolojisiyle
bezenmiş.
Devamında yine markada adeta bir
imza haline gelmiş ön ızgara, krom
kaplama ile oldukça şık duruyor. R-Design donanım olarak satın aldığınız modelde 19 ve 21 inç büyüklüğünde jantlar seçenek olarak size sunuluyor. Eğer
ki test aracımızdaki gibi jantlar tercih
ederseniz tüm gözler sizin üzerinizde
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olacaktır. Geriye doğru kapı altında çift
şeritli bir hat dikkatlerden kaçmıyor.
Arka bölümde ise yine R-Design donanımda dikkat çeken krom egzoz çıkışları yer alıyor. Volvo XC60 4688 mm.
uzunluğa, 1902 mm. genişliğe ve 2865
mm. aks mesafesine sahip.
İçeriye geçtiğimizde modelde siyah delikli Nappa deri ve Nubuk karışımı koltuklar dikkatlerden kaçmıyor.
Koltukların baldır destekleri oldukça
başarılı. Ayrıca yan destekleri özellikle
virajlarda sizi koltuğa adeta sabitliyor.
Hayalet göstergeler modeli teknolojik
göstermiş. Orta konsoldaki tablet ekran
ise S90 modelinden tanıdık geliyor. Bu
ekran S90’a göre daha küçük.
Ancak işlevsellik anlamında oldukça
başarılı. Özellikle bu ekran üzerinden
sunulan 360 derece kamera görüş açı-

ları ve park konusunda elinizi kuvvetlendiriyor. Ayrıca bu ekran üzerinden
otomobilin birçok özelliğini kontrol etmeniz mümkün. Önde ve arkada sunulan alan başarılı.
Ayrıca açılabilir cam tavan opsiyonu
da otomobilin iç mekanını ferah kılmış.
Arka bölümde ayarlanabilen havalandırma sistemi arka koltukta yer alan
yolcuların konforunu bir hayli arttırmış.
Bagaj hacmi olarak ise Volvo XC60 505
litrelik bir alanı kullanımınıza sunuyor.
Otomobilin kalbinde 2.0 litrelik turbo
destekli bir motor yer alıyor.
Volvo’nun T6 kodu ile adlandırdığı bu
motor 310 HP güç ve 400 Nm tork değerine sahip. 8 ileri tam otomatik şanzı-

8 ileri tam otomatik
şanzıman ile
kombine edilen
bu motor 0-100
hızlanmasını 5.9
saniyede tamamlıyor.

man ile kombine edilen bu motor 0-100
hızlanmasını 5.9 saniyede tamamlıyor.
Modelin ortalama tüketim değeri ise 7.5
litre. Vites geçişleri hızlı ve sarsıntısız.
Ayrıca dinamik modu seçtiğinizde şanzıman geçişlerinin daha net ve hızlı olduğunu göreceksiniz.
Motor alt devirlerde biraz isteksiz. Ancak üst devirlere çıktığınızda size doyurucu cevaplar veriyor.
Modelde dört farklı mod var. ECO modunda modelin gaz tepkileri yumuşuyor
ve otomobilde bulunan havalı süspansiyonlar sayesinde model yere daha da
yaklaşıyor. Comfort modunda süspansiyonlar orta kademe bir seviyede yumuşak tepkiler veriyor. Dinamik modda

ise vites geçişleri daha hızlı oluyor ve
gaz pedalınız daha tepkili.
Off-Road modu ise elinizi kuvvetlendiren bir başka ayrıntı. Volvo XC60 ile
yollarda harikalar yaratırken, Off-Road
modu sayesinde zorlu arazilerde de
eliniz bir hayli güçlü oluyor. Bu modda
araç yerden yükseliyor ve engellere takılma riskiniz azalıyor.
Model ile kombine kullanımlarda 11.5
litrelik yakıt tüketim değeri elde ettik.
Bu değeri çok çok aşağılara düşürmek
bir hayli zor.
Otomobilde dört tekerlekten çekiş sistemi sunulmuş. Farklı zeminlerde çekişin azaldığı durumlarda lastikler arası
güç otomatik dağıtabiliyor. Çoğunlukla
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VOLVO

XC60

2.0 T6 R-DESIGN

TEKNİK
TABLO
Silindir hacmi
Maksimum güç
Maksimum tork
Son hız
0-100 km/s
Şanzıman
Aks mesafesi
Boyutlar (uz./gen./yüks.)
Boş ağırlık
Bagaj hacmi
Tüketim (ort.)
Emisyon (CO2)
Fiyat
önden çekişli gibi davranan model, gerektiğinde gücü arka lastiklere aktarabiliyor.
Gerek On-Road gerekse Off-Road kullanımda model dört tekerlekten çekiş sisteminin avantajını bolca kullanıyor.
Konfor konusunda model orta sertlikteki
süspansiyonlar ile geliyor.
Konfor modunda otomobil size rahatlık
konusunda destek oluyor. Ancak ince yanak lastikler sebebiyle çok bozuk zeminlerde sıkıntı yaşayabiliyorsunuz.
Model yol tutuş konusunda da isteklerinize cevap veriyor. Ancak çok hızlı dönülen
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Kokpit oldukça
şık. Orta
konsoldaki
ekran kullanım
konusunda işlevsel.

virajlarda direksiyonun hissizleştiği bir gerçek.Volvo bu zamana kadar hep güvenli
olma yönüyle ön plandaydı.
XC60’ta da marka hiçbir güvenlik önleminde kaçınmamış. Güvenlik hanesi bir hayli
dolu. Çarpışma öncesi fren, Adaptif Cruise
Control, Pilot Asist, Çapraz Trafik Algılama,
360 derece kuş bakışı kamera…
Bunların hepsi zaten sizi fazlasıyla güvende
tutuyor. Bunların yanında saymadığım daha
bir çok güvenlik asistanı da devrede sizi
bekliyor. T6 motor performans konusunda
doyurucu. Ancak onla ekonomi yapmak bi-

raz zor. Koltukların 2+2 oturma düzenine
göre düzenlenmesi güvenlik açısında
modele artı katmış.
Ancak zorunlu 5 kişilik seyahatlerde orta koltukta oturanın vay
haline… Tüm bunların yanında
gelelim fiyata. Volvo XC60 üzerindeki opsiyonlar ile birlikte
600 bin TL seviyesini geçiyor.
Bu fiyata aynı performansı sunan rakipler var. Ancak kalite ve
güvenlik arıyorsanız doğru adrestesiniz.

+ Performans.
Malzeme kalitesi.

1969 cc		
310 - 5700 d/d
400 - 2200-5100 d/d
230 km/s
5.9 sn
Otomatik
2865 mm
4688/1902/1658 mm
1961 kg
505 lt.
6.4 lt / 9.3 lt. / 7.5 lt.
174 g/km
601.479 TL
Tüketim.
Fiyat.

Volvo XC60 üzerindeki
opsiyonlar ile birlikte 600
bin TL seviyesini geçiyor. Bu
fiyata aynı performansı sunan
rakipler var.
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KIA

1.6 T-GDI DCT AWD

SPORTAGE
KIA’NIN B-SUV SEGMENTİNDEKİ
TEMSİLCİSİ SPORTAGE, 1.6 DCT AWD
VERSİYONUYLA SAYFALARIMIZA KONUK OLDU.
YAZI: ÖNDER CANÖZER & FOTOĞRAFLAR: MEDICON
MEKAN: KARAMÜRSEL / KOCAELİ
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K

IA’nın
dördüncü
nesil
Sportage modelinin 1.6
litrelik turbo benzinli motor
seçeneği, 7 ileri DCT şanzıman ve AWD çekiş sistemine sahip versiyonu ile keyifli bir hafta
sonu geçirdik.İstanbul’dan Bursa - Tirilye’ye uzanan yolculuğumuzda, Sportage’in sürüş dinamiklerini zaman zaman
otoban, zaman zaman ise bozuk satıhlı
bol virajlı sahil ve dağ yollarında deneme
imkanı buldum. Ancak test aracımızın
motor ve performansından bahsetmeden önce gelin tasarıma bir göz atalım.

Tasarım

Yenilenen dördüncü nesille birlikte radikal bir değişim geçiren KIA Sportage,
her zamankinden daha güçlü ve kaslı
bir yapıya kavuşmuş. Hyundai Tucson
ile aynı platformu paylaşan Sportage,
yükseltilmiş kaput, küt burun yapısı ve
büyük ön ızgara ile sis farlarının da yer
aldığı bölüme konumlanan geniş hava
girişleri araca güçlü bir yüz kazandırıyor.
Geriye doğru eğimli tavan yapısı ve üzerindeki tavan raylarının yanında, krom
cam çerçeveleri, özel tasrarım sportif
jantlar yanda kusursuz bir SUV profili çiziyor. Arka bölümde ise spoyler, ince ve
LED stop lambalarını birbirine bağlayan

krom çıta, farklı renkteki tampon alt koruması dinamik ve güçlü görünümü destekliyor. 4480 mm uzunluğa, 1855 mm.
genişliğe ve 1645 mm. yüksekliğe sahip
araç, 2670 mm.’lik aks mesafesiyle de
önde ve arkada yeterli bir kullanım alanı
sunuyor. Aracın 466 litrelik bagaj hacmi
ise arka koltuklar katlandığında 1455 litreye kadar genişleyebiliyor.

İç Mekan

Aracın içerisinde yenilikle birlikte bir parça artan kalite algısı hemen dikkati çekiyor. Sürücü koltuğuna oturduğunuzda,
bir önceki modele göre daha geniş bir
kokpit algısı hissediyorsunuz. Yenilenen
gösterge paneli rahat okunuyor ve takibi
kolay. Direksiyon ise üzerindeki kuman-

da düğmeleriyle ergonomik kullanım
sağlıyor ve tepkileri ile turu daha başarılı.
Orta konsolun en üst kısmında 7 inçlik
dokunmatik bir ekran yer alıyor.
Bu ekran aracılığıyla multimedya ve navigasyon sistemlerini de kullanabiliyor-

sunuz. Ekranın altında ise kademeli olarak yer alan bir dizi kumanda düğmesi
mevcut. Düğme sırasının üst tarafındaki
kumandalarda multimedya, navigasyon
vb. kumandalar yer alırken, alttaki ikinci
bölümde otomatik klima sisteminin kumandalarına yer verilmiş.
Daha altta ise ön koltuk ısıtmaları ve vites kolunun önündeki boşlukta ise aux
ve usb bağlantı yuvası yer alıyor.
Otomatik vites kolunun sağ tarafında iki
adet bardak tutucunun bulunduğu bir
bölüm yer alıyor.
Vites kolunun arkasındaki bölümde ise
spor ve normal kullanıma olanak tanıyan
sürüş modları arasında geçiş yapmanızı

Kokpit sade ve şık
görünüyor. Eşya gözü
konusunda yeterli
alan sunulmuş.
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sağlayan kumanda yer alıyor.
Yanında ise iniş eğim sistemi, diferansiyel kilidi ve park sensörü kumandaları bulunuyor. Yarı sert koltuklarda yanal
destek bulunuyor ve uzun yolculuklarda
yeterli ergonomiye sahip. Arka koltuklar ise panoramik cam tavan ve sunroof yanında geniş ön ve yan camlar da
iç mekanda aydınlık ve ferah bir ortam
oluşturuyor. Cool, Elegance, Prestige ve
Prestige Turbo donanım seçenekleriyle
satışa sunulan araçta, 7 ileri kademeli
DCT şanzıman sadece 1.6 litrelik turbo
benzinli motor ve Prestige Turbo donanım seçeneğinde bulunuyor.

Sürüş ve Performans

Test aracımızın kalbinde, Hyundai modellerinden de tanıdığımız 1.6 litrelik turbo benzinli motor, 5500 d/d’de 177 Hp
güç üretirken, 1500 ile 4500 d/d aralığında 265 Nm tork değeri sunuyor. 7 ileri
DCT şanzımanla kombine olan motor,
gücünü alt devirlerden itibaren hissettiriyor. Sürekli dört tekerden çekiş sistemine sahip aracımızda ses yalıtımı konusunda da önemli iyileştirmeler yapılmış

ancak halen 100 km/s hızın üzerinde bir
parça rüzgar sesini duymak mümkün.
Süspansiyon ayarı konfor ve yol tutuş
arasındaki dengeyi iyi sağlıyor. İyi bir görüş alanı sunan araç, park ve manevra
konusunda da sıkıntı yaratmıyor. 0-100
km/s hızlanmasını 9.1 saniyede gerçekleştiren araç, 201 km/s hıza ulaşabiliyor.
Şehir içi trafikte 9.5 litrelik bir değer yakalarken, otoban şartlarında 6.1 litreye
kadar yakıt tüketimini indirebildim. Bu
arada fabrika verilerine göre aracın şehir
içi yakıt tüketimi değeri 100 kilometrede
9.2, şehir dışında ise 6.5 litre olarak gerçekleşiyor.
Türkiye satış fiyatı 119 bin 900 TL’den
başlayan KIA Sportage, 189 bin 900
TL’ye kadar çıkan bir fiyat aralığına
sahip. Marka bu modelde 5 yıl veya
150.000 km garanti sunuyor.
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KIA

SPORTAGE
1.6 T-GDI DCT AWD
PRESTIGE

TEKNİK
TABLO
Silindir hacmi
Maksimum güç
Maksimum tork
Son hız
0-100 km/s
Şanzıman
Aks mesafesi
Boyutlar (uz./gen./yüks.)
Boş ağırlık
Bagaj hacmi
Tüketim (ort.)
Emisyon (CO2)
Fiyat
ekran.
+ Dokunmatik
Ergonomik koltuklar.

1591 cc		
177 - 5500 d/d
265 - 1500-4500 d/d
201 km/s
9.1 sn
7 ileri DCT
2670 mm
4480/1855/1645 mm
1704 kg
466 lt.
6.5 lt / 9.2 lt. / 7.5 lt.
175 g/km
189.900 TL
Bagaj hacmi küçük.

Türkiye satış fiyatı 119 bin 900
TL’den başlayan KIA Sportage,
189 bin 900 TL’ye kadar çıkan
bir fiyat aralığına sahip. Marka bu
modelde 5 yıl veya 150.000 km
garanti sunuyor.
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FIAT

PRATICO
1.6 MULTIJET PLUS

TİCARETTE RAKAMLAR ÇOK ÖNEMLİDİR. TABİ Kİ BİR DE
NE KADAR YÜK TAŞIYABİLDİĞİNİZ. FIAT HAFİF TİCARİ
ARAÇLARI İLE UZUN SÜREDİR YOLLARDA. SON OLARAK
ARALARINA PRATICO’YU DA EKLEDİ.
YAZI: ALPER GÜLER & FOTOĞRAFLAR: MEDICON
MEKAN: KARTAL / İSTANBUL
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F

iat, Ticari araçlarıyla özellikle
Türkiye pazarında başarılı işler çıkarıyor.
Hemen hemen tüm kullanıcıların beğenisini kazanan Fiat
ticari araçlar, ekonomik yönüyle de dikkat çekiyor. Pratico ülkemizde iki kasa
seçeneği ile geliyor. Sadece şasi alabildiğiniz modeli kasalı olarak da alabiliyorsunuz.
Kasalı versiyon için 6000 TL ek bir bütçe
ayırmanız gerek.Tasarıma baktığımızda
model önden Doblo modeli ile birebir

benzer görünüyor. İki farklı donanım ile
gelen Pratico, şasi versiyonunda renkli
tampon ve klima özelliklerini opsiyonel
olarak sunuyor. Arka bölüme geldiğimizde ise alüminyum olarak alabileceğiniz
kasa sistemi karşınızda.
Aracın sağında ve solunda olan basamaklar sayesinde kasaya tırmanmak hiç
de zor değil. Kasa kapakları da plastik
kollar ile kolayca açılabiliyor.
Her kapağın açılabilme opsiyonu özellikle forklift makinasıyla yükleme işlemini bir hayli kolaylaştırıyor. 1 Ton taşıma

kapasitesi ile Pratico işinizi bir hayli kolaylaştıracak. İçeriye geçtiğimizde yine
Doblo modeli ile birebir benzer bir iç
mekan bizleri karşılıyor. Bolca sert malzeme modelde kullanılmış. Bu iç meka-

na dayanıklılık katmış. Orta konsoldaki
müzik sistemi oldukça pratik.
Otomobil adına yakışır bir şekilde pratik olmayı başarıyor. İlk olarak tavandaki
büyük dosyalarınızı koyabileceğiniz bir
alan size sunulmuş.
Bunun yanı sıra kapı içlerinde ve ön
konsolun üst tarafında eşya gözleri sunulmuş. Eğer ki dosya ve benzeri bir
şey dolduruyorsanız şoför koltuğunun
yanındaki koltuğun sırtlığını yatırıp buradaki sıkıştırma aparatını kullanarak
evraklarınızı daha rahat doldurabilirsiniz.
Bunun yanında yolcu koltuğunun altın-

Fiat Pratico, düşük
yakıt tüketimi ile
kobilerin yüzünü
güldürüyor.
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daki alanda sunulan geniş bölümü de
kullanabilirsiniz.
Otomobilin kalbinde 1.6 litrelik turbo dizel bir motor yer alıyor. Fiat’ın uzunca
yıllar kullandığı bu motor 120 Hp güç ve
320 Nm tork üretiyor.
6 ileri manuel şanzıman ile kombine edilen araç 0-100 hızlanmasını 13.4 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı
ise 149 km/s. Multijet motor alt devirde
yüksek torkun avantajını başarılı bir şekilde kullanıyor.
Yüksek devirleri sevmeyen motor sakin kullanımlarda ekonomik olmayı başarıyor. Modelin fabrika verilerine göre
karma test tüketimi 5.8 litre. Biz testimiz
sırasında sakin kullanımlar ile 6 litre bandına kadar inebildik.
Yalıtım konusunda model başarılı. Ancak motor sesini fazlasıyla içeri yansıtıyor. Set süspansiyonlarına rağmen, çok
bozuk zeminlerde bile süspansiyonların
sessiz kaldığını söylememiz gerek.
Bu tarz bir otomobilde yol tutuş konusunda çokta büyük şeyler beklemek
yersiz olur.

Ancak doblo ile büyük benzerlik taşıdığının altını çizmem gerek. Fiat Pratico
ticarette bol bol yük taşıyacak olan kişilere fazlasıyla deste olacaktır. Dolu dolu
bir model aldığınızda 85 Bin TL seviyesini geçen fiyat etiketi karşınıza çıkıyor.
Bu sınıfta çok fazla rakibi yok.
Ancak tek kabinli Pick-Up modellerinin
fiyatları değerlendirildiğinde model bir
hayli avantajlı.
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FIAT

PRATICO

1.6 MULTIJET
PLUS

TEKNİK
TABLO
Silindir hacmi
Maksimum güç
Maksimum tork
Son hız
0-100 km/s
Şanzıman
Aks mesafesi
Boyutlar (uz./gen./yüks.)
Boş ağırlık
Bagaj hacmi
Tüketim (ort.)
Emisyon (CO2)
Fiyat

+ Yüksek çekiş gücü.

1598 cc		
120 - 3750 d/d
320 - 1750 d/d
149 km/s
13.4 sn
Manuel
3105 mm
4981/1872/2049 mm
1510 kg
1000 lt.
5.2 lt./6.8 lt./5.8 lt.
149 g/km
85.400 TL
Bagaj hacmi küçük.

Dolu dolu bir model aldığınızda
85 Bin TL seviyesini geçen fiyat
etiketi karşınıza çıkıyor.
Bu sınıfta çok fazla rakibi yok.
Ancak tek kabinli Pick-Up fiyatları
değerlendirildiğinde model bir
hayli avantajlı.
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İLGİYLE OKUDUĞUNUZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ
TEMMUZ 2018 TARİHLİ 99. SAYIMIZ 94 BİN 127 KEZ
İNDİRİLMİŞTİR

