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Ford Mustang Mach-E’ye 5 yıldız

Ford Mustang Mach-E güvenlik ve çevre konusunda, bağımsız Euro NCAP ve Green NCAP
kuruluşları tarafından iki derecelendirmeye birden layık bulundu.

F

ord’un ilk tam elektrikli
SUV’si Mustang Mach-E,
gittikçe büyüyen ödüller
ve başarı listesine, Euro
NCAP ve Green NCAP’ten 5
yıldızlı iki önemli derecelendirme
daha ekledi. Ford’un yeni tam
elektrikli SUV’u bağımsız araç
güvenliği kuruluşu ile enerji
açısından verimli ve çevre
dostu ‘temiz’ otomobillerin
geliştirilmesini destekleyen
bağımsız girişim tarafından
yapılan değerlendirmelerde
maksimum derecelendirme olan 5
yıldız aldı. Mustang Mach-E’nin
en sıkı kriterlerin uygulandığı
çarpışma testlerindeki
performansı yetişkin yolcular için
%92, çocuk yolcular için %86
güvenlik puanıyla değerlendirildi.
Otomatik Başlat-Durdur ve
Şerit Hizalama özellikli Akıllı
Adaptif Hız Kontrolü,1 Aktif
Frenleme özellikli Çarpışma
Önleme Yardımcısı1, Kör Nokta

Uyarı Sistemi ve Şeritte Kalma
Yardımcısı gibi standart sürücü
destek teknolojileri de maksimum
güvenlik derecelendirmesine
katkıda bulundu. SUV, şerit
destek teknolojilerinde de tam
puan aldı.
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Sıfır emisyonlu, 610 km’ye
(WLTP)2 kadar elektrikli sürüş
menziline sahip batarya elektrikli
güç aktarma organıyla çalışan
Mustang Mach-E, Green NCAP
tarafından gerçekleştirilen
değerlendirmeler kapsamındaki
temiz hava ve sera gazı emisyon
testlerinde de tam not almayı
başardı. Enerji verimliliğinin
%94 olarak değerlendirmesine
soğuk ve sıcak laboratuvar
testlerinde çalışma için tam puan
da katkı sağladı.
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Kemalettin Bulamacı

Senenin son
sayısından merhaba,
Türkiye’nin içinde bulunduğu
bilinmezlik ve belirsizliklerin piyasaları
iyice şekillendirdiği bu günlerde ileriye
dönük plan ve projeler yapmak çok zora
girdi.
Tüm piyasalarda sıkıntı yaşanırken,
hiçbir kaçağı olmayan tek sektör
olan otomotiv sektörü ise, gerek
vergilendirmeden gerekse hatalı
uygulamalardan; büyük sekteye uğradı.
Neredeyse duran otomobil satışları
2021 senesinin satış rakamlarını da
aşağılara çekti. Bakalım bu sene sonu
satış rakamları, sene başında söylenen
tahminlerin ne kadar yakınında kalacak.
Bu arada 2022 senesi başındaki OSD’nin
açıkladığı satış rakamlarını da yeni sene
sayısında paylaşacağım.

SON DAKİKA:
Türkiye’nin en köklü otomobil
firması olan TOFAŞ, el
değiştiriyor. FIAT’ın bağlı olduğu
STELLANTIS Grubu’nun verdiği
teklifi değerlendiren KOÇ GRUBU
sonunda teslim oldu. Artık TOFAŞ,
PSA’ya geçti. Bu gelişme ile,
Türkiye’nin en çok otomobil satan
grubu artık KOÇ HOLDİNG’in
değil. Bursa’daki fabrikanın
durumu ise, haberi hazırladığım
sırada netleşmemişti. Önümüzdeki
günler de hep beraber göreceğiz
sonucu.
GLOBAL KRİZ 2023’e kadar sürecek:
Çip krizi pandemiden önce patlak
vermiş ve yaşanan kapanmalarla birlikte
zirve noktalara ulaşmıştı. Sınırların
kapatılması çip üretimini ve malzemeye

ulaşımı engellerken
çip krizinden
etkilenen firmalar
yeni bir yol haritası
çıkardı.
Çip krizi bütün
dünyada en
önemli gündem maddelerinden birisi.
Milyonlarca kişi yeni nesil araçları
beklerken bir anda yüksek fiyatlarla
ikinci el otomobil araştırmaya başladı.
Öte yandan çip krizi ile birlikte otomotiv
sektörü önemli bir karar aldı. Alınan
karara göre yeni nesil araçlar bir süre
daha eski teknoloji ile üretilecek. Çip
üretimi istenen seviyeye ulaşınca yeni
araçlara bu özellikli çiplerden takılacak.
Pandeminin En Büyük Kaybı Yüksek
Teknolojili Çipler Oldu
Pandemi tüm dünyada birçok şeyin
önüne geçti. Bir yandan üretim düşerken
bir yandan da salgın önlemleri hayatı
oldukça zorlaştırdı. Bu sürecin en büyük
teknolojik kaybı ise çip krizi oldu.
Yeni Model Araçlarda Eski Teknoloji
Olacak
Çip krizinin derinleşmesi ve fiyatların
rekor derecede artması otomobil
üreticilerini yeni kararlar almaya zorladı.
Alınan karara göre yeni modellerin
çoğunda son teknoloji çipler olmayacak.
Bu da yeni modellerde bazı özelliklerin
olmayacağına işaret.
Bazı Özellikler Araçlarda Olmayacak
Birçok otomobil sever son model
çipli araçlar beklerken artık bazı
özelliklerden feragat edecek. Bunlar
arasında dokunmatik ekranlar, tek
tuşla ayarlanabilir koltuklar ve tam
iletkenlerin kullanıldığı teknolojiler
bulunuyor.

Çip Krizi İçin Çıkış Yılı 2023
Birçok otomotiv firması yayınladıkları
kataloglarla birlikte yeni model
araçlarını eksik özellikli satışa sunmayı
hedefliyor. Bu sürecin 2023 sonunu
bulacağı düşünülüyor. Yani yeni nesil
ve tam özellikli araçlar 2023 yılından
önce piyasaya sunulmayacak. Otomotiv
sektörü ise bu süre içerisinde birçok
özelliği eski modelleri andıran araçları
satacak.
Arabalarda Olamayacak Özellikler
Yapılan açıklamalara göre Chevrolet
GMC alacak kişilerin arabalarında
HD radyo veya koltuk ısıtma gibi
özellikler olmayacak. Nissan ve Ford
ise yeni nesil araçlarına navigasyon
koymayacak. BMW ise dokunmatik
ekran özelliğinden vazgeçmiş durumda.
Öte yandan yeni yeni gündeme gelen
kablosuz şarj özelliği birçok araçta
maalesef ki olamayacak. Bu özellik
yeni araçlarda beğenilen en önemli
özelliklerden birisiydi.
Yeni sene hepimize, sağlık, istikrar,
huzur ve bol para getirsin.
Hepimize iyi seneler olsun.

Babür GÜREL
babur@autowritetr.com
babur@baburgurel.com

BMW iX Türkiye’de

O

tomobil dünyasının son
yıllarda çok hızlı ve radikal
bir değişimin içinden
geçtiğini belirten Borusan
Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan
Tiftik, başlayan yeni çağın endüstriyi
olduğu kadar perakende süreçlerini ve
tüketiciyi de dönüştürmeye başladığını
söyledi. Borusan Otomotiv olarak
elektrikli mobilitede öncü şirket olma
misyonuyla hareket ettiklerini ve
temsil ettikleri markaların elektrikli
modellerini dünyayla aynı anda
müşterilerine sunduklarını belirten
Tiftik, “Bu stratejimiz doğrultusunda
2013 yılında BMW i3 modeliyle
başladığımız tamamen elektrikli
mobilite yolculuğumuzda, Mart ayında
satışa sunmaya başladığımız BMW
iX3’den sonra BMW iX’i de dünya
lansmanından kısa bir süre sonra
Türkiye’de satışa sunarak bu yoldaki
kararlılığımızı bir kez daha teyit etmiş
olduk.” dedi.
Performans ve Uzun Menzili Bir Arada
Sunuyor
Yeni BMW iX xDrive40’ın ön ve arka
akslarında yer alan elektrik motorları
326 beygir güç ve 630 Nm tork
üretirken, otomobili 0’dan 100 km/s

hıza sadece 6,1 saniyede ulaştırıyor.
WLTP normlarına göre tam şarj ile
yaklaşık 425 km menzile sahip Yeni
BMW iX xDrive40, hem şehir içi sürüş
hem de uzun mesafeler için ideal bir
sürüş deneyimi sunuyor. Yüksek güçlü
ev dışı şarj istasyonlarında 10 dakikalık
şarj ile 100 km menzil üreten bataryalar
yalnızca 40 dakikalık şarjla maksimum
pil doluluğuna erişiyor. Yeni BMW
iX pratik BMW Wallbox kullanılarak
da tam doluluğa 8 saatten kısa sürede
ulaşıyor. Sportif Aktive Aracı (SAV)
segmentinde tüm tabuları yıkan BMW
iX, kaslı dış tasarımı, akıcı tavan çizgisi
ve azalan yüzey kaplamasıyla hem çok
dikkat çekiyor hem de sürüş keyfini
benzersiz bir deneyime dönüştürüyor.
Markanın yeni tasarım dilinin sembolü
niteliğindeki geniş Böbrek Izgara, tüm
elektronik sürüş asistanlarının merkezi
olarak konumlandırılmış.
İşlevsel ve Fütüristik İç Mekân
Shy Tech ilkesiyle tasarlanan
kabin kullanım sırasında sunduğu
işlevsellikle öne çıkıyor. Fazla
görünür olmayan hoparlörleri, sıra dışı
tasarlanan havalandırma kanallarında
da ‘‘Shy Tech’’ kendini belli ediyor.
Böylece, BMW Group bir modelinde
ilk defa hoparlörlerini koltuk yapısına

entegre etme seçeneğini kullanıcılarına
sunuyor. Yine ilk kez bir BMW
modelinde kullanılan altıgen şekilli
direksiyon simidi ve yeni nesil BMW
İşletim Sisteminin bir parçasını
oluşturan 12,3 ve 14,9 inçlik kombine
BMW Kavisli Ekran, fütüristik sürüş
keyfine vurgu yapıyor.
Yüksek Performans ve Verimlilik Bir
Arada
BMW iX3 yüksek performans
ve verimliliği bir arada sunan

beşinci nesil eDrive teknolojisiyle
BMW’nin tamamen elektrikli mevcut
modellerinden yüzde 30 daha fazla
güç üretiyor. WLTP kriterlerine göre
459 kilometrelik menziliyle dikkat
çeken otomobil 286 beygir güç ve
400 Nm tork üreten elektrik motoruna
sahip. Bu motor sayesinde BMW iX3
0’dan 100 km/s hıza 6,8 saniyede
ulaşabiliyor. Yeni BMW iX3, hızlı
şarj istasyonlarında 10 dakikada
yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile
kavuşurken yalnızca 34 dakikada
pillerini yüzde 80 oranında şarj ediyor.

YENİ HONDA CIVIC

H

onda’nın sedan
segmentindeki başarılı
temsilcisi olan Civic
modelinin 11’inci nesli
Türkiye yollarına çıkıyor. Yaklaşık 50
yıl boyunca dünyanın 170 ülkesinde 24
milyondan fazla satış adedine ulaşmayı
başaran Honda’nın ürün gamındaki
en uzun soluklu model olan Civic,
Honda mühendisleri tarafından insana
fayda odaklı yaklaşım kapsamında
geliştirilmeye devam ediyor. İlk kez
1.5 litre VTEC Turbo LPG’li motor
seçeneği ile tüketicilerin beğenisine
sunulan yeni Civic Sedan; 13 Kasım
2021 tarihinde 374 bin TL’den
başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.
Honda’nın en uzun ömürlü modeli
olan Civic Sedan’ın üretildiği günden
bu yana dünya çapında 24 milyondan
fazla satış adedi başarısına ulaştığını
belirten Honda Türkiye Genel Müdür

Yardımcısı Bülent Kılıçer, Türkiye’ye
özel LPG versiyonunun da başarısına
dikkat çekti. Bu alanda Kocaeli’nde
LPG dönüşümü için yeni bir tesis
kurduklarını belirten Kılıçer, “Civic
Sedan’ın LPG’li versiyonu Türkiye’de
önemli başarı grafiklerine sahip.
Türk tüketicisinin tercihlerini göz
önüne alarak LPG’li versiyonumuzu
geliştirdik hem tasarruflu hem
performanslı bir ürün sunduk. Yeni
Civic Sedan’ın 2021 yıl sonuna
kadar 3 bin adet, 2022 yılında da 13
bin adet satmasını hedefliyoruz. Bu
satışların yüzde 75’ini Turbo LPG
versiyonu oluşturacak” dedi. Kılıçer
ayrıca segmentine liderlik eden ve
müşterilerin yoğun ilgi gören 10’uncu
jenerasyon Civic Sedan’dan da toplam
106 bin satış gerçekleştirdiklerini
belirtti.

Bugüne Kadarki En Gelişmiş Civic
Yeni Civic Sedan’ın 11’inci
neslinde güç aktarma organları
geliştirilirken; yakıt verimliliği ve
hızlanma performansı gibi önceki
neslin güçlü yönleri korundu. Yeni
Civic, geliştirilen motor özellikleri ve
iyileştirilen CVT şanzıman ile yüksek
verimlilik seviyesini ve gelişmiş
sürüş keyfi ile bir arada sunuyor. Yeni
nesil Civic Sedan, yakıt verimliliği
sağlarken 1.5 litre VTEC Turbo
LPG motor seçeneğine sahip olması
ile dikkat çekiyor. Honda’nın insan
odaklı tasarım yaklaşımı ile geliştirilen
11’inci nesil Civic Sedan’da teknolojik
özellikler de sürücüye fayda sağlamak
için kullanılıyor. Bu yaklaşımın sonucu
olarak bugüne kadarki en gelişmiş
Civic ortaya çıkarken; standart olarak
tüm donanım paketlerinde Apple
CarPlay® ve Android Auto™ uyumlu

olan bilgi-eğlence sistemi sunuluyor.
Ayrıca Executive+ versiyonunda akıllı
telefonlar için kablosuz şarj özelliği
yer alıyor. Yeni nesil Civic Sedan’da
sürücü ve yolcu güvenliği için alınan
tedbirler de dikkat çekiyor. 11’inci nesil
Civic Sedan sunulan Honda SENSING
teknolojisi ile önceki nesilden iki
kat daha geniş (50 derece yerine
100 derece) alanı tarayan ön kamera
kullanılıyor. Honda’nın gelişmiş sürüş
destek teknolojileri ise güvenli bir
yolculuk deneyimi sunuluyor. Önceki
nesil Civic Sedan modellerinde bulunan
güvenlik donanımlarına ek olarak
Executive+ paketinde sunulan ve sağ
yan ayna altına monte edilen kamera ile
çalışan Lanewatch özelliği sayesinde
yolun sağ tarafı multimedya ekranında
görüntülenebiliyor.

Alfa Romeo Giulia ve Stelvio İçin Özel Seri

A

lfa Romeo, Giulia ve Stelvio
GT Junior özel serilerini
tanıttı. Markanın geçmişine
atıfta bulunan ve karakteristik
özelliklerini gözler önüne seren özel
seri versiyonları 1960’ların ikonu ‘GT
1300’den ilham alan Giulia ve Stelvio
GT Junior özel serileri sınırlı sayıda
üretilecek. Alfa Romeo 2021 yılındaki
lansman dönemini Giulia ve Stelvio GT
Junior özel serileri ile devam ettiriyor.
Marka, hayata geçirdiği özel serilerle
uzun ömürlü, estetik ve işlevsel
otomobiller yaratma konusundaki
yeteneğini gözler önüne sererken, tüm
modellerinin üretildikten yıllar sonra
da ilham verici olduğunun ve duyguları
harekete geçirmeye devam ettiğinin
altını çiziyor.

Alfa Romeo bu bakış açısıyla
1960’larda müzik, sanat ve modanın
öne çıktığı Londra merkezli kültürel
akım olan “Swinging Sixties”
döneminin en güzel örneklerinden
ikonik GT 1300 Junior’ı, Giulia
ve Stelvio GT Junior özel seri
versiyonlarıyla yeniden yollara
döndürüyor. 1960’ların ikonu GT
1300’den ilham alan özel seriler,
mayıs ayında pazara sunulan ve 500
adet üretilen Giulia GTA/GTAm ve
Giulia ile Stelvio ‘6C Villa d’Este’ özel
versiyonlarını takiben satışa sunuluyor.
Sınırlı sayıda üretilecek olan özel
seri ve sportif versiyonlar, “Veloce”
donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.
Giulia ve Stelvio’nun “GT Junior”
sınırlı özel versiyonunda 2,2 litre
turbo dizel 210 HP veya 2,0 litre 280

HP turbo benzinli olmak üzere iki
farklı dört silindirli motor seçeneği
bulunuyor. Güç, 8 vitesli otomatik
şanzıman ve Q4 dört tekerlekten çekiş
sistemiyle yola aktarılıyor. Ayrıca 2.0
litre, 280 HP’lik Giulia’da arkadan itiş
seçeneği de bulunuyor.
Özel versiyonlar, dikkat çekici tasarım
detaylarıyla da fark yaratıyor. Her iki
modelin de sportif iç mekanlarında,
özel dikişlere ve koltuk başlığında özel
“GT Junior” işlemesine sahip elektrikli
ayarlanabilir deri ön koltuklar yer
alıyor. Özel seri versiyonların kabin
içerisinde ön konsolda 1960’ların
şık GT 1300 Junior silueti de yer
alıyor. Stelvio’da beş kollu 21 inçlik;
Giulia’da ise 19 inç hafif alaşım jantlar
göze çarpıyor.

Otomobil tarihine adını yazdıran
GT 1300 Junior, 1966’dan 1976’ya
kadar üretildi ve üretimde kaldığı 10
yılda yaklaşık 100 Bin adet satıldı.
Bertone gövdeli ve 89 HP motora
sahip Giulia Sprint GT’ye benzeyen
GT 1300 Junior, çok kısa bir süre
içerisinde, hayallerin ulaşılabilir kabul
edildiği 60’ların otomobili olarak
kendini kanıtladı. GT 1300 Junior,
Alfa Romeo’nun karakteristik özelliği
olan güzellik ve işlevsellik arasındaki
dengenin çarpıcı bir örneğiydi. Bu
yüzden de Alfa Romeo’nun hafif
ama güçlü formlarla ölümsüz bir
tasarımın elçisi olan GT 1300 Junior
reklamlarında “otomobilinizle her gün
bir zafer” spotunu kullanması tesadüf
değildi.

Yeni Mercedes-Benz C-Serisi

Y

eni C-Serisi, geleneksel Sedan formuyla
Premium D-Segmenti’nin yıldızı olmayı
sürdürüyor.
6 dereceye kadar eğimli yapısıyla sürücü
odaklı ve sportif bir görünüm sağlayan yüksek
çözünürlüklü LCD ekran, iç mekan mimarisini ön
plana çıkartıyor. Yeni C-Serisi’nin, Edition 1 AMG
adındaki ilk üretime özel paketinde kapsamlı bir
donanım kombinasyonu sunuluyor. Maksimum
ayrıcalık ve konfor için tasarlanan Yeni C-Serisi
Edition 1 AMG, hayatınızı kolaylaştıracak özelliklerle
donatıldı. Otomatik bagaj kapağı kapatma sistemi ve
KEYLESS-GO, sürücü ve yolcular için maksimum
konfor sunarken, 19 inç çok kollu jantlar ve AMG
tasarımı gövde rengi bagaj üstü spoyleri, sportif
bileşenleri oluşturuyor. DIGITAL LIGHT ve Kör
Nokta Yardımcısı ise yüksek güvenlik beklentilerini
karşılıyor. Şükrü Bekdikhan: “Türkiye’de en çok
tercih edilen modelimiz olan C-Serisi’nin yeni nesli ile
Premium otomobil pazarında liderliği hedefliyoruz”
Yandan bakıldığında, özenle oyulmuş yüzeyler
benzersiz bir ışık oyunu yaratıyor. Tasarımcılar
çizgileri minimuma indirirken, omuz çizgisi daha
da belirginleşiyor. 18 inç ile 19 inç arasında jantlar
sportif görünümü tamamlıyor.

Ön görünümü dolduran, markaya özgü ön ızgara
tüm versiyonlara merkezi olarak konumlandırılmış
bir “Yıldız”a sahip. AMG tasarım konseptinde
krom “Yıldız” ile elmas desenli ızgara kullanılıyor.
Arkadan bakıldığında bir Mercedes-Benz Sedan
otomobiline özgü çizgiler göze çarparken stop
lambaları benzersiz gündüz ve gece görünümüyle
dikkat çekiyor. C-Serisi’nin Sedan gövde tipinde
ilk kez iki parçalı arka aydınlatma grubu tasarımı
kullanılırken aydınlatma fonksiyonları yan paneller ve
bagaj kapağındaki stop lambası parçalarına bölünüyor.
İsteğe veya donanım paketine bağlı zarif detaylar dış
görünümü tamamlıyor. “Metalik Spektral Mavisi”,
“Metalik Yüksek Teknoloji Gümüşü” ve “Designo
Metalik Opalit Beyazı” olmak üzere üç yeni renk ile
seçenekler zenginleştiriliyor.
Sürücü Odaklı Kokpit
Konsol, üst ve alt olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kanat
profilini andıran mimaride uçak motoru benzeri
düzleştirilmiş yuvarlak havalandırma ızgaraları
ve gösterişli dekoratif yüzeyler, kalite algısını ve
sportifliği güçlendiriyor. Göstergenin ve orta ekranın
6 derece kadar eğimli yapısı sürücü odaklı ve sportif
bir görünüm sağlıyor. Sürücü kokpitini yüksek

çözünürlüklü, 12.3 inçlik bir LCD ekran domine
ediyor. Havada süzülüyor gibi duran ekran, kokpitin
geleneksel yuvarlak göstergeli ekranlarından farklı
görünmesini sağlıyor. Kabin içerisindeki dijitalleşme
orta konsolda da devam ediyor. Araç fonksiyonları
yüksek çözünürlüklü 11,9 inçlik dokunmatik ekran
üzerinden yönetiliyor. Dokunmatik ekran da havada
süzülüyor gibi görünüyor. Gösterge ekranı gibi
orta konsoldaki ekran da sürücü odaklı bir tasarım
sunuyor.
Yeni Nesil Motor
Yeni C-Serisi’nde 20 bg ek güç ve 200 Nm fazladan
tork kullanımı sunan ikinci nesil entegre marş
jeneratörüne (ISG) sahip dört silindirli benzinli
motor (M 254) ilk kez kullanıma sunuluyor. Enerji
geri kazanımı ve süzülme gibi fonksiyonların da
katkısıyla benzinli motor çok daha verimli bir yapı
ortaya koyuyor. Yeni turbo beslemesi, MercedesAMG Petronas Formula 1 ekibiyle birlikte geliştirildi.
Teknolojinin seri üretime aktarılması, performans
ve verimlilik konularında tamamen yeni standartlar
belirliyor.

Fiat’tan Bir İş Birliği Daha

F

iat ve pandemilerle savaşmak
için kurulan (RED) arasında
iş birliği gerçekleşti. 500
ailesinin tamamını kapsayan
iş birliği Yeni (500) RED’in pazara
sunulmasıyla başladı. Tamamen
elektrikli, dünyanın ilk (RED)
otomobili olan 500, aynı zamanda
“gezegeni ve insanlarını koruyun”
mesajının da elçisi oldu. Yeni 500
(RED), “Gezegen için üretildi. İnsanlar
için üretildi” mesajının pozitifliğine
vurgu yapan gövde ve iç mekân rengi
Red by (RED) ile yollarla buluştu.
Fiat, bu özel seriyi tanıtmak ve ikonik
modeli 500’ün evrensel misyonunu
vurgulamak amacıyla bir film
yayınladı. Filmde, dünyada barış ve
sevginin marşı olarak adlandırılan,
Napoliten şarkı “O Surdato
Nammurato” kullanıldı. Başlangıçta
arka planda kalan müzik, ekranda Yeni
(500) RED göründüğünde daha iyi
bir geleceğe ulaşmak hedefiyle onu
seçen insanların da kadraja girmesiyle
yükseliyor ve pandemilere karşı
mücadeleye vurgu yapıyor. Herkesin
değişime öncülük edebileceğine
olan inançla, film “değişimin sürücü
koltuğuna oturmaya hazır ol” mesajıyla
sona eriyor.

Maserati Levante Hybrid

M

aserati Levante Hybrid,
Türkiye’de satışa sunuldu
Hibrit motor teknolojisini,
V6 benzinli motorun
performansı ve dizel motorun yakıt
tüketimiyle buluşturan Levante,
çevreci karakterini dış görüntüsüne de
yansıtarak lüks otomobiller dünyasında
fark yaratıyor. Yüksek performansla
birlikte yakıt tasarrufuna odaklanan
Levante Hybrid, 2 litrelik 4 silindirli
benzinli motoruyla, yavaşlama ve
frenleme anında oluşan enerjiyi geri
kazanmak için 48 Volt hibrit sistemi bir
arada kullanıyor. 330 HP güç ve 450
Nm tork üreten Levante Hybrid, V6
benzinli ile eşdeğer; dizel versiyondan
ise daha yüksek beygir gücü üretiyor ve
0’dan 100 km/s hızlanmasını sadece 6
saniyede tamamlıyor. Hibrit teknolojisi,
WLTP normuna göre 231-252 gr/km
CO2 emisyon değerine ulaşıyor ve 350
HP V6 versiyonuna kıyasla yüzde 18’in
üzerinde yakıt tasarrufu sağlıyor.
Dikkat Çekici Tasarım, Mavi İç Ve Dış
Detaylar
Levante’nin tasarımı, coupe çizgileri,
beş kişilik iç mekan ve mükemmel
bir aerodinamik verimliliği bir araya
getiriyor. Dikkat çekici ön ızgaranın
da etkisiyle “SUV’ların Maserati’si”
uzaktan bile rahatlıkla fark ediliyor.
2021 model yılı için güncellenen
yenilikçi ön ızgara bu versiyonda
krom olarak kullanılıyor. “Azzurro
Astro” adı verilen yeni metalik üç

katmanlı mavi renk ile tanıtılan
Levante Hibrit’te, tıpkı Ghibli’de
olduğu gibi bazı ayrıntılar kobalt
mavisi ile vurgulanıyor. Maserati
bu renk ile hibrit versiyonları diğer
modellerden ayrıştırıyor. Kabin
içinde yüksek çözünürlüklü ve
gelişmiş grafiklere sahip 8,4 inçlik
ekran, uygulanan tasarım sayesinde
havalandırma ızgaralarıyla birlikte
bütünleşerek kavisli tek bir ekran gibi
görünüyor. Ekranın hemen altında ise
zarif tasarımıyla iklimlendirmeye ait
kumanda paneli bulunuyor. Gösterge
panelinin ortasında 7 inç büyüklüğünde
bir TFT bilgi ekranı bulunuyor. Bunun
her iki yanında analog, ancak modern
ve güncel grafiklerle büyük boy hız ve
devir göstergesi yer alıyor. Parlak ve
mat siyah renklerin dönüşümlü olarak
uygulanmasıyla elde edilen efektler
modern görünümü destekliyor.
Q4 Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş
Sistemi
Levante Hibrit, Maserati’nin Q4 Akıllı
Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi ile
donatılıyor. Sistem, ön aksa bir tahrik
mili ile bağlanan bir transfer kutusu
içine monte edilen ve elektronik
olarak kontrol edilen çok plakalı
bir kavramaya dayanıyor. Sistem,
düşük tutuşa sahip yol koşullarında
bile Maserati’nin geleneksel arkadan
itiş sisteminin avantajlarını sağlıyor.
Normal sürüş koşularında torkun
tamamını arka aksa aktaran Q4

sistem, daha kaygan yüzeylerde veya
arka tekerleklerin tutunma zorluğu
yaşadığı sürüş koşullarında sistem
büyük bir hızla reaksiyon gösteriyor
ve 150 milisaniye gibi kısa bir sürede
torku 50:50 oranında olacak şekilde
ön ile arka aks arasında paylaştırıyor.
Akıllı tork dağılımına sahip Q4 Akıllı
Dört tekerlekten Çekiş Sistemi her
zaman devrede olup tork dağılımını
sürüş koşullarına göre büyük bir hızla
ayarlıyor. Tork dağılımındaki değişiklik
hissedilmese de sistemin etkinliği
ekrandan anlık olarak izlenebiliyor.
Standart olarak sunulan arka akstaki

Sınırlı Kaymalı Diferansiyel (LSD)
ise tüm sürüş koşullarında optimum
tutuş sağlıyor. Asimetrik kilitleme
özelliği, güç altında yüzde 25 ve
serbest kaldığında yüzde 35 kilitlenme
sağlıyor. Torque vectoring özelliği ise
LSD ve Q4 Akıllı Dört Tekerlekten
Çekiş Sistemi ile birlikte sportifliğe ve
sürüş keyfine katkı sağlıyor. Sistem
virajlarda iç tekerleğe hafif bir frenleme
kuvveti uygularken dış tekerleğe daha
fazla tork aktarıyor. Maserati Levante
Hybrid, ülkemizde 1.931.366 TL’lik
başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

Alfa Romoe Giulia, Bir Ödül Daha Kazandı

A

lfa Romeo Giulia,
Almanya’nın önde gelen
yayınlarından, ‘Sport
Auto’nun okuyucu oylarıyla
düzenlenen 2021 Sport Auto Ödülü
seçimlerinde farklı versiyonlarıyla ilk
üç sırada yer aldı. Bu yıl 29’uncu kez
düzenlenen ödüllerde 15 bin 400’ün
üzerinde okuyucu, 28 kategoriden
234 otomobili değerlendirdi. Alfa
Romeo Giulia, almış olduğu ödüllerle
başarısı taçlandırmaya devam ediyor.
Sportif sedan Giulia, “Sport Auto
Ödülleri” yarışmasının üç kategorisinde
birincilikle ödüllendirildi. Önceki
yıllarda da Alfa Romeo Giulia’ya ödül
veren Sport Auto dergisi okuyucuları
arasında en popüler otomobillerden
biri olan Giulia Veloce, 280 HP 2.0
litrelik motoruyla “75 Bin Euro’nun
altındaki seri üretim sedan/station
wagon otomobiller” kategorisinde
birinci seçildi. Giulia Quadrifoglio
“100 Bin Euro’nun altındaki seri üretim
sedan/station wagon otomobiller”
kategorisinde en iyi ithal otomobil
olarak üst üste beşinci kez birinci oldu.
Alfa Romeo Giulia GTAm ise “100
Bin Euro’nun üzerindeki seri üretim
sedan/station wagon otomobiller”
kategorisinde en iyi ithal otomobil
seçildi.

Yeni Opel Mokka-e, “2021 Altın Direksiyon Ödülü’nü” kazandı

E

lektrikliye geçiş hamlesine hız
kesmeden devam eden Alman
üretici Opel, batarya elektrikli
Mokka-e ile Alman Auto Bild
dergisinin her yıl düzenlediği “Altın
Direksiyon Ödülleri” kapsamında
25.000 Euro Altındaki En İyi Otomobil
seçildi. Yeni Opel Mokka-e, rakiplerini
geride bırakarak otomotiv endüstrisinin
en prestijli ödüllerinden biri olan “2021
Altın Direksiyon Ödülleri’nde” “25.000
Euro’nun Altındaki En İyi Otomobil”
seçilerek Opel’in bu ödüle dair başarı
geleneğini sürdürüyor. Daha geçen yıl
batarya elektrikli Opel Corsa-e, “Altın
Direksiyon Ödülü’nü” kazanmıştı.
2017 yılında Ampera-e, 2020 yılında
Corsa-e, 2021 yılında Mokka-e,
Opel’in üçüncü elektrikli ve ilk SUV’u
olarak ödül kazandı. Şimşek logosunu
taşıyan elektrikli araçlar, müşterileri
kadar AUTO BILD ve BILD am
SONNTAG uzman basın mensubu
jüri üyelerini ve okuyucularını da
heyecanlandırıyor.

Yeni Mercedes-AMG SL tamamen yenilendi

M

etal tavanlı öncüsüne göre
21 kg ağırlık tasarrufu
ve daha düşük ağırlık
merkezine imkan veren
tente tavanın açılıp-kapanma süresi
sadece 15 saniye ve 60 km/s hıza kadar
devreye alınabiliyor.
Kusursuz aerodinamik unsurlar gövde
tasarımına sorunsuz bir şekilde entegre
edilirken, sürtünme katsayısı, üstü açık
spor otomobiller için müthiş bir değer
olan 0.31 cd’ye düşürüldü.
Minimalist iç mekan, “Hiperanalog”
olarak adlandırılan analog ve
dijital dünyanın heyecan verici
kombinasyonunda, üç boyutlu bir
vizöre entegre edilen tamamen dijital
gösterge paneli ile vurgulanıyor.
AIRSCARF Standart Olarak
Sunuluyor.
Metalik Hyper Blue ve
MANUFAKTUR Monza Gray Magno

olmak üzere ikisi SL’e özel, on iki
gövde rengi, üç tente rengi ve çok
sayıda yeni jant tasarımı ile geniş
kişiselleştirme imkanları sağlanıyor.
Yeni SL, ilk aşamada 476 HP ve
585 HP’lik iki güç seviyesine sahip,
“Tek Adam, Tek Motor” ilkesine
göre üretilen AMG 4.0 litre V8
biturbo motorlarla sunulurken,
ilerleyen dönemlerde, AMG
E PERFORMANCE stratejisi
kapsamında, SL’in performanslı bir
hibrit versiyon da olacak.
Dış Tasarım: Sportif Genlere Sahip
Dengeli Tasarım
Uzun dingil mesafesi, kısa ön ve arka
çıkıntılar, uzun motor kaputu, eğimli
ön cam, arkaya yakın konumlandırılan
kabin ve güçlü arka kısım, gövde
tasarımının karakteristik özellikleri
olarak öne çıkıyor. Tüm bunlar
karakteristik SL gövde orantılarını

oluşturuyor. Güçlü çamurluk kemerleri
ve gövde hizasında büyük alaşım
jantlarla roadster’a güçlü ve dinamik
bir görünüm kazandırıyor. Kapalıyken
gövdeye kusursuz bir şekilde entegre
olan tente tavan, SL’in sportif yönünü
güçlendiriyor.
AMG’ye özgü radyatör ızgarası, ön
cephenin genişlik algısını güçlendiriyor
ve 14 dikey çıta tüm SL modellerinin
atası olan 1952’nin efsanevi 300 SL
yarış spor otomobiline gönderme
yapıyor. İnce, keskin hatlara sahip
DIGITAL LIGHT LED farlar ve yine
ince LED stop lambaları modern ve
dinamik bir görünümü tamamlıyor.
İç Tasarım: “Hiperanalog” Kokpitli
Lüks Performans
Yeni Mercedes-AMG SL’in iç tasarımı,
ilk 300 SL Roadster geleneğini
modern çağa uyarlıyor. Yeni nesil,
sportifliği ve lüksü muhteşem

bir şekilde birleştiriyor. Kaliteli
malzemeler ve kusursuz işçilik yüksek
konfor standardına vurgu yapıyor.
Ayarlanabilir merkezi ekranıyla orta
konsol sürücü odaklı bir tasarım
ortaya koyuyor. 2+2 kişilik yeni iç
mekan, eskisinden daha fazla alan ve
işlevsellik sunuyor. Arka koltuklar
günlük kullanım pratikliğini artırıyor
ve 1,50 metreye kadar yolculara
rahat bir yaşama alanı sunuyor. 300
SL Roadster’ın kaliteli malzemelerle
bezenen minimalist iç mekanı,
yeni modelin iç tasarımına ilham
veriyor. Ortaya “Hiperanalog” olarak
adlandırılan analog ve dijital dünyanın
heyecan verici bir kombinasyonu
çıkıyor. Üç boyutlu bir vizöre entegre
edilen tamamen dijital gösterge
paneli buna bir örnek. Standart olarak
sunulan MBUX bilgi-eğlence sistemi,
özel ekran temaları ve farklı mod
seçenekleri sunuyor.

Şarj Edilebilir Hibrit Teknolojisiyle Yeni MG EHS

M

G EHS’in Türkiye’de
satışa sunulması ile
birlikte yoğun bir ilgi ile
karşılaştığını vurgulayan
MG Türkiye Marka Direktörü Tolga
Küçükyumuk, “MG markasının %100
elektrikli SUV modeli ZS EV çizdiği
başarılı satış grafiğini Ekim ayında
da sürdürürken, Türkiye’nin en çok
satan ilk 5 elektrikli otomobili arasına
girme başarısını gösterdi. Yenilikçi
şarj edilebilir hibrit teknolojisi, C
SUV segmentindeki rakiplerine
kıyasla avantajlı boyutları ve yüksek
donanımıyla ön plana çıkan EHS
PHEV modelimizden ise henüz araçlar
Türkiye’ye gelmeden 40 adet satıldı.
Bu başarıların arkasında müşteri odaklı
çalışma ve tüketiciye verdiğimiz
güven yatıyor. Markamızın yeni
modeli MG EHS, sahip olduğu şarj
edilebilir hibrit teknolojisi, yüksek
donanımı ve kendisini sınıfından
ayıran ebatlarıyla Türkiye pazarında
önemli bir rol üstlenecek. Elektrikli
ve benzinli motorlarının birlikte
çalışmasıyla 258 PS güç ve 480 Nm
tork üreten MG EHS, 43 gr/km’lik
düşük karbon emisyonu ve 1,8 l/100

km’lik (WLTP) yakıt tüketimiyle
hem yüksek performanslı hem de
çevreci olunabileceğini ispatlıyor. Bu
sene sonuna kadar 100 adet MG EHS
PHEV’i sahipleriyle buluşturmayı
hedefliyoruz” şeklinde konuştu. MG
EHS PHEV Comfort 679 bin TL, EHS
PHEV Luxury ise 719 bin TL’den
başlayan fiyatlarla tüketicilerin
beğenisine sunuluyor.
Ülkemizde Doğan Holding çatısı
altında faaliyet gösteren Doğan
Trend Otomotiv tarafından temsil
edilen İngiliz kökenli MG, C SUV
segmentindeki yeni modeli EHS ile
Türkiye pazarına başarılı bir giriş
yaptı. Markanın ilk şarj edilebilir
hibrit modeli olarak göz alıcı tasarımı
ve yüksek verimliliğiyle sınıfındaki
rakiplerinden ayrışan yeni EHS PHEV,
Comfort ve Luxury olmak üzere iki
farklı donanım seçeneğiyle ülkemizdeki
otomobil severlere sunuldu. Şimdiden
40 adetlik satış grafiğini yakalamayı
başaran EHS’e 679 bin TL’den
başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.
Elektrikli ve benzinli motoruyla
toplam 258 PS (190 kW) güç ve

480 Nm tork üreten, 100 km/sa hıza
6,9 saniyede çıkabilen yeni EHS
PHEV, Türkiye’deki kullanıcılarının
karşısına Comfort ve Luxury donanım
seviyeleriyle çıkıyor. MG EHS de, ZS
EV modelinde olduğu MG Pilot sürüş
destek teknolojisine sahip ve bu sayede
yüksek bir güvenlik donanımı sunuyor.
L2 otonom sürüş yeteneğine sahip
olan sistem adaptif hız sabitleyici, şerit
takip desteği, şeritten ayrılma uyarısı,
ön çarpışma uyarısı, otomatik acil
fren sistemi, trafik işareti tanıma, kör
nokta monitörü, arka çapraz trafik uyarı
sistemi, akıllı uzun far kontrolü gibi
çok sayıda özelliği içinde barındırıyor.

çalıştırma, uzaktan kumandalı merkezi
kilit ve 220 volt Tip2 şarj kablosu yer
alıyor. MG EHS PHEV 4 farklı renk
seçeneğine sahip: beyaz, metalik siyah,
metalik kırmızı ve metalik gri. Kabin
içinde ise dış renge bağlı olarak siyah
veya siyah-kırmızı renkler seçilebiliyor.

Yeni MG EHS PHEV’in her iki
donanım paketinde de standart olan
12,3 inçlik dijital gösterge paneli
sürücüye ihtiyacı olan tüm bilgileri
dinamik olarak sunarken, orta konsolda
10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı
bulunuyor. Bunlara ek olarak, tüm
donanım seviyelerinde standart sunulan
donanımlar arasında çift bölgeli tam
otomatik klima, navigasyon, 6 hoparlör,
Bluetooth bağlantı, Apple Carplay
ve Android Auto, anahtarsız giriş ve

MG EHS PHEV’in “Luxury”
donanım versiyonuyla birlikte ise
panoramik açılır cam tavan, özel
tasarım deri-Alcantara koltuklar,
elektrikli ayarlanabilir ön yolcu ve
sürücü koltuğu, 64 renkli ambiyans
aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı,
yükseklik ayarlı LED farlar, arka
dinamik sinyal lambalar ve 360°
kamera gibi ayrıcalıklar sunuluyor.

MG EHS PHEV’in “Comfort”
versiyonunda suni deri koltuklar,
elektrikli ayarlanabilir yükseklik ayarlı
sürücü koltuğu, ısıtmalı ve spor ön
koltuklar, 18 inç alaşım jant, dinamik
kılavuzlu geri görüş kamerası ve
yükseklik ayarlı halojen farlar gibi
seçkin özellikler bulunuyor.

Elektrikli SUV SKYWELL ET5

U

lu motor, skywell ile
elektrikli araçlar pazarının
önemli bir oyuncusu
olmayı hedefliyor! 50.
yılını kutlayan Ulubaşlar Grubu
şirketlerinden Ulu Motor, elektrikli
otomobil üreticisi SKYWELL ile
Türkiye distribütörlüğü ve teknolojik
ortaklık anlaşması imzaladı. Firma,
bugüne kadar otomotiv sektöründe
yer alan birçok markayı Türkiye’ye
ve farklı ülkelere taşıma tecrübesini
SKYWELL ile yaptığı bu anlaşmada
kullanıyor. Elektrikli araçlar dünyasının
önde gelen Çinli temsilcilerinden
SKYWELL ile gerçekleştirdiği ortaklık
kapsamında Ulu Motor, Kasım ayı
itibarıyla markanın elektrikli SUV
modeli ET5’i ülkemizde satışa sundu.
Kısa sürede 25 adet ön sipariş alan
SKYWELL ET5, 3 farklı donanım

seviyesiyle ve 550 bin TL’den başlayan
anahtar teslim fiyatıyla dikkat çekiyor.
Ülkemizde pazara giriş yapan en
dikkat çekici elektrikli SUV’lardan
biri olan bu model; güçlü tasarımı,
performanslı batarya teknolojisi, 520
km’ye çıkabilen menzili, yarı otonom
sürüş, akıllı özellikleri ve en önemlisi
8 yıl 150 bin km batarya garantisi ile
Avrupa ve Türkiye elektrikli otomobil
pazarının önemli bir oyuncusu olacak.
Sahip olduğu teknolojiyle geleceğin
mobilitesini bugünden şekillendiren
ET5, 3 farklı donanım seviyesi ve 550
bin TL ile 760 bin TL arasında değişen
anahtar teslim fiyatıyla kullanıcılarla
buluşuyor.
SKYWELL’in İlk Stratejik SUV
Modeli: ET5
SKYWELL’in özellikle son 10 yılda
elde ettiği yeni nesil enerjili araçlar

alanındaki tecrübesi sonucunda üretilen
ET5; güçlü görünümü, akıllı bağlantı
sistemleri, NEDC verilerine göre
520 km’ye kadar çıkabilen menzili,
otomatik sürüş destek sistemleri
ve üstün performansıyla yeni nesil
otomobil kavramını eksiksiz sunuyor.
Modern ve güçlü tasarımını, yenilikçi
lazer farları ve bagaj kapağını tamamen
kaplayan “SKYWELL” yazılı fren
ışıklarıyla perçinleyen ET5, aynı
zamanda boyutlarıyla geniş bir iç
hacim de sunuyor. ET5; 4698 mm
uzunluğu, 1908 mm genişliği, 1696
mm yüksekliği ve 2.800 mm’lik aks
mesafesi ile sınıfında öne çıkarak ferah
bir yaşama alanı sunuyor. 467 litrelik
bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında
1141 litreye kadar çıkartılabiliyor.
SKYWELL ET5, sunduğu 150 kW güç
ile 0’dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede
ulaşabiliyor.
Akıllı İç Mekanda Maksimum Konfor
Ve Rahatlık
Geniş iç mekan, otomobilin kolaylık
sağlayan donanımları, akıllı sistemleri
ve sunduğu üç farklı sürüş moduyla
desteklenerek konfora dönüşüyor.
Bu kapsamda koltuklar için ekrana
dokunularak, tek bir tuşla aşağı,
yukarı ve sırt eğimi yön hareketleri
değiştirebiliyor. Katmanlı koltuk
dolgusu ve farklı sertlik derecelerindeki
sırtlık, oturuşları daha konforlu hale
getiriyor. 24 adet saklama alanı
düzenlemelere yardımcı olurken,
akıllı sesli komutla harekete geçebilen
büyük panoramik sunroof ise ferahlığı
artırıyor. Aynı şekilde akıllı bagaj
kapağı da benzer şekilde eller ne kadar
meşgul olursa olsun rahat ve kullanışlı
bir yapı sunuyor. SKYWELL ET5’te
konfor, hijyen ve kabin güvenliği
birçok ayrıntıyla destekleniyor.
Havalandırmalı ısıtma ile entegre
koltuk sırtlığı kendini iklim ve sıcaklığa
göre ayarlıyor ve kabin içi konforu
artırıyor. Koltuk, kapı açıldığında
otomatik olarak araçtan rahatlıkla
inmek için ideal pozisyona ayarlanıyor
ve üst sınıf bir kullanıcı deneyimi
yaşatıyor. Yan hava yastıkları ve
emniyet kemerleri sınırlandırıcılarına
ait uyarı yapılandırması da gelişmiş
güvenlik hissi sunuyor. Standart N95
klima filtre, mikron düzeyinde temiz bir
havalandırma sistemi sağlıyor.
Eğlenceli Bağlantı Teknolojileri Ve
Yarı Otonom Sürüş
SKYWELL’in sahip olduğu akıllı
teknolojiler, günümüzün ve yakın
geleceğin otomobillerinden beklenen
teknolojik özellikleri fazlasıyla
karşılıyor. Araçta yer alan Skylink

bağlantı sistemi ile kapsamlı bir
dijital dünya, kullanıcı ve yolculara
sunuluyor. Sistem, otomobil ve
ev arasında akıllı bir bağlantı
entegrasyonunu sağlıyor. Ayrıca
aracın multimedya LCD ekranına
yüklenebilen Skyworth, Midea, JD,
Huawei, Alibaba gibi çeşitli akıllı
ev teknolojisi uygulamaları, entegre
ve akıllı bir ekosistemi beraberinde
getiriyor. Akıllı özellikler, en eğlenceli
deneyimlere imkan veren donanımlarla
destekleniyor. ET5; özel sinema ve
mobil konser salonu, sağlıklı öğle
yemeği modu, kapsamlı cep telefonu
desteği; 4G ücretsiz veri, devasa
Skyworth ses ve video kaynakları,
birbirine bağlı kapsamlı sistemler,
senkronize iQiyi, Himalaya, QQ müzik
ve diğer platform içeriklerine imkan
tanıyor. L2.5 otonom sürüş özelliği
ise ET5 kullanıcılarının sürüş keyfini
konforla destekliyor. Bu kapsamda tam
hız uyarlanabilir hız sabitleme ACC,
şeritte kalma yardımcısı LKA, entegre
seyir yardımcısı ICA, trafik hız sınırı
tanımlama TSR, otomatik park APA
ile otomatik kısa ve uzun far yardımcısı
dahil olmak üzere, sürüşü daha kolay
ve sorunsuz hale getiren 15’in üzerinde
otomatik sürüş işlevi araçta hazır
bulunuyor.
Çin’deki Başarı Hikayesi, Küresel
Güce Doğru Evriliyor!
1980’li yılların başında Çin’de
elektronik pazarında bir boşluk
gören Stephen Wong’un üretime
başlamasıyla birlikte ticari faaliyetleri,
Skyworth şirketini kurmasıyla birlikte
yön değiştirdi. 1988 yılında Çin’de
televizyon üreterek hacmini daha
da büyüten Skyworth, başarısıyla
kısa zamanda üretim faaliyetlerini
bilgisayar, otomotiv parçaları,
elektronik eşyalar ve internet sektörü
multimedya alanlarına da taşıdı.
Skyworth Grup, SKYWELL markasını
ise 2000 yılında devreye aldı. 2011
yılından günümüze elektrikli araç
üretimi gerçekleştiren markanın,
Çin’de 7 farklı lokasyonda üretim tesisi
bulunuyor. Marka, yeni nesil enerjiye
sahip araçlar için gerçekleştirdiği
Ar-Ge faaliyetleri ile yüksek teknoloji
ürünü araçlar üreten bir kuruluş olarak
ön plana çıkıyor. SKYWELL, 2017
yılında Çin’de 10.633 araç satışına
imza atmasının ardından 2018 yılında
Unicorn şirket statüsünü kazandı.
Çin’in Jiangsu eyaletinde 2019
yılında yeni nesil enerjili ticari araç
endüstrisinde birinci olan şirket, ülke
genelinde ise ikinci sıraya yükseldi.

Porsche’ler ile pistte özgürce gazladık

P

orsche Türkiye tarafından
basın mensuplarının Porsche
modellerini tüm gün boyunca
farklı etaplarda deneyimleme
şansı yakaladığı Porsche Pistte
Sürüş Deneyimi etkinliği İstanbul
Park’ta bulunan Porsche Deneyim
Merkezi’nde düzenlendi. Katılımcılar
Porsche’nin tamamen elektrikli ilk
spor otomobil modelleri Taycan ve
Taycan Cross Turismo ile ilk kez pistte
sürüş deneyimi yaşamanın yanı sıra
Porsche 911, Cayenne, Panamera gibi
efsane modelleri de çeşitli parkurlarda
deneyimleme fırsatı buldular.
Etkinlikte, Porsche’nin Taycan ve
Taycan Cross Turismo gibi tamamen
elektrikli ilk spor otomobillerinin yanı
sıra 911 Carrera, 911 Turbo S, 718
Cayman, Cayenne E Hybrid, Cayenne
GTS, Panamera GTS, Panamera
4S E-Hybrid modelleri ile de sürüş

deneyimi yaşandı. Porsche Pistte Sürüş
Deneyimi boyunca katılımcılar pistte
sürüş, slalom, off-road, skid circle &
kick plate etaplarında markanın farklı
modellerinin sürüş dinamiklerini ve
sürüş teknolojilerini deneyimleme
fırsatı buldular.
İstanbul Park’ı Elektriklendirdi
Porsche pistte sürüş gününde
katılımcılar tamamen elektrikli
modelleri Taycan Turbo, Taycan Turbo
S, Taycan 4S’i pistte deneyimleme
fırsatı buldular. Taycan Turbo ve Turbo
S modellerinin azami hızı 260 km/sa
olup, Turbo S modeli kalkış kontrol
sistemiyle birlikte 560 kW (761 ps),
Taycan Turbo ise 500 kW (680 ps)
güç sağlıyor. Taycan Turbo 0’dan
100 km/sa hıza 3,2 saniyede erişirken
menzili 450 km, Taycan Turbo S
modeli ise 0’dan 100 km/sa hıza 2.8

saniyede ulaşırken 412 km menzile
sahip. Taycan, elektrikli otomobiller
için normal voltaj düzeyi olan 400 volt
yerine 800 voltluk bir sistemle çalışan
ilk tamamen elektrikli spor otomobil.
Taycan sürücüleri açısından önemli
avantaj sağlayan bu özellik sayesinde,
batarya 100 kilometreye kadar bir
menzil için yalnızca beş dakikada
yeniden şarj edilebiliyor (WLTP’ye
göre). Taycan’ın bataryasının yüzde
5’ten yüzde 80 şarj seviyesine ulaşması
için hesaplanan süre yaklaşık 22.5
dakika ve azami 270 kW şarj gücüne
sahip.
Cross Turismo İlk Kez Pistte
Dört tekerlekten çekiş sistemi ve 93,4
kWh kapasiteye sahip Performans
Plus Bataryası’nın standart olarak
sunulduğu ilk tamamen elektrikli CUV
modeli Taycan Turbo S Cross Turismo,

diğer Taycan modellerinde olduğu
gibi 800 voltluk bir sistemle çalışıyor.
Taycan Turbo S Cross Turismo, 460
kW (625 PS) motor gücüne sahip.
Otomobil, kalkış kontrolü ile aktif
olan güç yüklemesi sayesinde 560
kW (761 PS) güç üreterek, 0’dan 100
km’ye 2,9 saniyede ulaşabiliyor. 250
km/sa azami hıza ulaşan versiyon
388 - 419 km menzile (WLTP) sahip.
Dört tekerlekten çekişli ve adaptif
süspansiyon standart olarak sunuluyor.
Opsiyonel Off-road dizayn paketi
yerden yüksekliği 30 mm’ye kadar
artırıyor. Bu özellik, Cross Turismo
modelini off-road koşullarında da
kullanılabilecek ideal bir otomobile
dönüştürüyor. Standart “Gravel
Mode” yeni modelin engebeli yollarda
kullanıma uygunluğunu artırıyor.

Toyota Elektrikli bZ4X

T

oyota, tamamen yeni bZ4X’in dünya
prömiyeriyle birlikte tanıtımını gerçekleştirdi.
bZ4X, markanın bataryalı elektrikli araçları
olan bZ ürün gamının ilk modeli olarak öne
çıkıyor. Bu yılın başında gösterilen konsepte sadık
kalınarak tasarımı ve teknolojisi geliştirilen üretim
versiyonu bZ4X, Toyota’nın en baştan itibaren
bataryalı elektrikli olarak geliştirdiği ilk modeli oldu.
Yeni model, aynı zamanda bataryalı elektrikli araçlara
özel olarak geliştirilen platforma sahip ilk Toyota
oldu.

Toyota, elektrikli araçlardaki
uzmanlığını ortaya koyarak bataryayı
10 yıllık (240 bin kilometre) sürüşün
sonrasında dahi orijinal performansın
yüzde 90’ını verecek şekilde geliştirdi.
Verimli ve etkili ısıtma sistemi
sayesinde sıfırın altındaki sıcaklıklarda
dahi güvenilirliğini koruyan batarya,
150 kW hızlı şarj sistemiyle birlikte
yüzde 80 kapasiteye 30 dakika
civarında erişebiliyor.

Yüksek Elektrikli Motor Ve Batarya Performansı
150 kW elektrik motorundan güç alan elektrikli
model, önden çekişli versiyonunda 204 PS güç ve
265 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 8.4
saniye olan bZ4X’in, maksimum hızı 160 km/s olarak
açıklandı. Dört çeker sürüşe sahip bZ4X ise 217.5
PS ve 336 Nm tork değerine sahip ve 0-100 km/s
hızlanmasını sadece 7.7 saniyede gerçekleştirebiliyor.
Tek pedallı kullanım özelliği ise frenin enerji
rejenerasyonunu artırarak sürücüye sadece gaz
pedalını kullanarak hızlanma ve yavaşlama imkanı
veriyor.

Bununla birlikte bZ4X’in sürüş
menzili, opsiyonel güneş paneliyle
maksimuma çıkarılabiliyor. Bu
paneller, sıfır emisyon ve sıfır maliyetle
güneş enerjisinden elektrik üreterek
aracın bataryasını dolduruyor. Toyota
güneş panellerinin yıllık olarak
1800 km sürüş menzili sağlayacak
şekilde enerji depolayabileceğini
tahmin ediyor. Güneş panelleri sürüş
sırasında veya park halindeyken enerji
depolayabiliyor.

