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Bundan böyle Macaristan’da her kilonun önemi var
Yol güvenliği daima öncelik olacaktır. Macaristan Hükümeti
yakın zamanda Ulusal Aks Tartım Sistemini hayata geçirmiştir.
Bu sistemin amacı, trafikte suç işleyenleri araçlarını durdurmadan tespit edebilmektir. Macaristan genelinde toplamda
89 adet ölçüm noktası geliştirilmiştir.

Lütfen IAA Ticari
Taşıtlarda bize katılın
Hannover
19 - 27 Eylül
24. Salon, E0 Standı

Harekete geçin
Macaristan içinde ve Macaristan üzerinden yapılan, ağırlık
açısından kritik taşımacılık faaliyetleri için, Arconic hafif
Alcoa Wheels’i sunar. Bu jantlar, taşıtların orijinal yapısında
değişiklik yapmaksızın normal bir kamyon/treyler kombinasyonunda 250 kiloya (ya da 300 litre yakıta) kadar ağırlık
tasarrufu sağlamaktadır. Alcoa Wheels’e geçiş yaparak
cezalar ve gecikmeler azaltılabilir.
Alcoa Wheels tüm önde gelen kamyon ve treyler üreticilerinin fabrikada teslim seçeneğinde bulunmaktadır. Değişim
işlemleri için ise Arconic yaygın distribütör ağına güvenmektedir. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin.

Yer altına kurulan hareket halinde tartım işlemi yapabilen
şerit sensörler, araçların sürüldüğü esnada aks yükünü ve
taşıtların toplam ağırlığını belirleyebilmektedir. Getirilen bu
yenilik ile, aşırı yüklü taşıtların idari denetimindeki verimlilik
önemli düzeyde artarak %2’den %51’e yükselmiştir. Bu proje
2016’da başlatılmıştır ve Eylül 2017’den itibaren faal biçimde
yürütülmektedir. Bu projedekine benzer bir sistem uzun
süredir Hollanda’da başarıyla kullanılmaktadır.
Aşırı yüklenmiş araçlar çok tehlikelidir. Aşırı yüklü araçların trafikten kaldırılmasının gerekliliği oldukça açıktır. Aşırı
yükleme yollara zarar verir ve bunun yanında kazalarda yaralanma riskini arttırır. Aşırı yüklemenin cezaları ağırdır.

Yeni: Alcoa Jant 19.5x14.00
offset 120 mm

Arconic Wheel and Transportation Products, piyasaya
yeni bir jant sundu: 19.5x14.00 offset 120 mm. Hacimli taşımacılık faaliyetleri için ideal çözüm.
Sınıfının en hafifi!
Buna hiç şüphe yok! 19.5x14.00 offset 120 mm jant sınıfının
en hafifidir. Bu jant, 44 kg olan çelik eşdeğerine kıyasla
yalnızca 21.6 kg ağırlığındadır.
Parlıyor, parlak, en parlağı
19.5x14.00 offset 120 mm değerlerine sahip Alcoa Jant, 2
farklı parlak kaplama ile alınabilir: LvL ONE® (ref. 748527)
ve Dura-Bright® EVO (ref. 748521DB).

Alcoa Wheels yollarda
BYD toplu taşımayı elektrikli hale dönüştürüyor ve Alcoa
Wheels ile yeşili koruyor

Günümüzde maliyet uygunluğu daha önce
hiç olmadığı kadar önem arz ediyor. Elektrikli otobüsler için orijinal malzeme üreticisi olan BYD, toplu taşımanın sıfır emisyona dönüşümüne ciddi şekilde odaklanmaktadır. Bir BYD şehir içi otobüsü, yoğun
saatlerin dışındaki uygun maliyetli elektriği
kullanarak tek bir şarj ile tüm gün çalışabilir.
Şarj edilebilir akü üreticisi olarak faaliyet
hayatına başlayan BYD, temelini bilgi tekno-

lojileri, otomotiv, yeni enerji ve raylı taşımacılık alanlarına doğru genişleterek gereken
kurum içi uzmanlığa sahip olmuştur.
Şehir içi otobüslerin özellikleri göz önüne
alındığında, çelik jantlar her zaman en
mutlak seçenek gibi görünse de, en işe
yarar olanı değildir. Çelik jantları alüminyum
Alcoa Wheels ile değiştirmek toplam sahip
olma maliyetini önemli ölçüde düşürür.
Ağırlıktan tasarruf, dayanıklılık, bakım kolay-

lığı ve daha az lastik aşınması gibi faktörlerin bu durumda payı vardır.
BYD, 2012’den itibaren Avrupa’daki şehir
içi otobüslerinde Alcoa Wheels’i kullanmaya başlamıştır ve bu işbirliği hâlâ aktif
olan Avrupa’nın en eski elektrikli şehir içi
otobüs filosunu da (Schiermonnikoog
Adası, Hollanda) kapsadığı için Arconic’in
tarihinde yerini almıştır. Bugün 130’dan fazla
BYD şehir içi otobüsü Avrupa yollarında
kullanılmaktadır ve İskoç otobüs orijinal
malzeme üreticisi Alexander Dennis ile
yapılan başarılı iş ortaklığı sayesinde Birleşik
Krallık’ta da 100’e yakın otobüs bulunmaktadır. Ancak kuşkusuz ki hikaye burada
bitmiyor. 100’den fazla BYD otobüsü hazırlanmakta ve kat kat fazlası da yolda. BYD
Avrupa Genel Müdürü Isbrand Ho, “Alcoa
Wheels, şirketimizin Daha Fazla Sür ve Daha
Fazla Tasarruf Et vizyonu ile çok iyi şekilde
uyuşuyor” diyor. “Jantlar hem daha fazla
insanın otobüse binmesine imkan vererek
kapasiteyi arttırıyor hem de daha az jant ve
lastik değişimi neticesinde işletme maliyetlerini doğrudan düşürüyor.”
BYD hakkında daha fazla bilgi için, web sitesini ziyaret edin: www.bydeurope.com.

Müşterilerimiz önemlidir
Distribütörlerimizin gösterdiği gayreti takdir ediyoruz
Başarı gelip sizi bulmaz, sizin gidip onu elde etmeniz gerekir. Aynı zamanda bu yıl içinde 3 Alcoa
Wheels Distribütörünü üstün performanslarından dolayı ödüllendirdik. Ignotus D O O, Bulthuis
Truck- en Traileronderdelen ve Alwheel s.r.o., sizi tebrik ediyoruz! Sıkı çalışmanıza ve azminize
değdiğini görmekten gurur duyuyoruz. İşbirliğimizin devam edeceği yılları sabırsızlıkla bekliyoruz!
Ve kazananlar!
Distributor of the year: Ignotus D O O, Hırvatistan
Alcoa Wheels Passion: Bulthuis Truck- en
Traileronderdelen, Hollanda
Rising Star: Alwheel s.r.o., Çek Cumhuriyeti
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