YIL: 21

SAYI: ÖZEL

EKİM 2022

www.autowritetr.com

CONTINENTAL’DEN
5. NESIL LASTIKLER

Editörden

Ekim ayının başından
merhaba,
Sizlerle bir özel sayıda
daha beraber oluyoruz.

B
Genel Yayın Yönetmeni

Katkıda Bulunanlar

Babür Gürel

Turgay Fişekçi

babur@autowritetr.com

Asena Özkan
Renan Eroğlu

Görsel Yönetmen
Tuana Medya
Yayın Kurulu
Zeynep Göktürk Gürel
Erkan Öztürk

Autowrite Dergisi’nde yayımlanan haber ve fotoğrafların her hakkı saklıdır.
Autowrite Dergisi, basın meslek ilkelerine uymayı kabul eder.

Kemalettin Bulamacı

u sayıda
CONTINENTAL
LASTİKLERİ’nin
İSPANYA
/ Sevilla’da
organize ettiği ve Türkiye’den
de 6 yayıncının katıldığı
GEN5 lastiklerinin tanıtımını
ve CONTINENTAL’in
yeniliklerinden bahsediyorum.
Bu sayının tamamında
CONTINENTAL’i işlediğimiz
için, sizlere genel anlamda
bir değerlendirme yapmak
istiyorum.
Hüzün ayı olarak nitelenen
Ekim ayı biz otomobil
gazetecileri tarafından son
derece hızlı ve bir o kadar da
sevindirici oluyor.
Eylül ayında başlayan tanıtım
seyahatleri ve toplantıları hız
kesmeden bu ay da devam
edecek. Bu hızlı tanıtım ve
deneme sürüşlerinin sonucunda
maalesef yine “sıfır” otomobil
bulabilmek için herkes
beklemek zorunda. Dünyadaki
genel teamül yüzünden
otomobil bulmak çok zor.
Yeni araç almak için beni bile
arayan arkadaşlarıma, otomobil
firmalarındaki arkadaşlarımın
yardımcı dahi olmaları çok zor
hale geldi. Çeşitli hammadde
eksiklikleri ve tabi ki en
önemlisi büyük vergilendirme
sorunları, artık araçları daha
zor ulaşılabilir bir hale getirdi.

Değişmesi ivedilikle gereken
(yeni sistem) matrah artırımı
olmazsa, tüm otomobil firmaları
sene sonu satış grafiklerini
revize etmek zorunda
kalacaklar. Çünkü, yapılan ön
görü ve tahminleri tutmayacak.
Buradan da bir kere de ben
talepte bulunayım. Lütfen yeni
matrah düzenlemesi yapılsın
ki, hiç olmazsa toplumun belli
bir kesimi, otomobil konusunda
dünyayı yakalamaya çalışsın.
Ama Türkiye’nin büyük bir
kesimi de, değil otomobil
almak, karnını doyurmakta
zorlanıyor. Gelir dağılımı
yüzünden hepimizin çok
zorlandığı bu günlerde çözüm
aranıyor zaten. Tüm umutlar
yeni senede. Bakalım hepimiz
görüp yaşayacağız.
Pandemide evlerden çıkıp,
otomobil bile kullanamadığımız
günleri düşünürsek; bu hız
hepimizi eski günlere döndürdü.
Kendi adıma çok memnunum
zira, paslanmaya başlamıştık ve
eski trafiğe yeniden kavuştuk.
Emin olun özleyeceğimi
düşünmezdim.
Eylül ayı OPEL’in Kıbrıs’da
yeni Astra’sının deneme sürüşü
ile başladı. Yeni ASTRA,
2023 senesine çok iddialı
hazırlanıyor. Evet iyi bir
otomobil olmuş.

Sonrasında CONTINENTAL
LASTİLERİ için İspanya/
Sevilla’da GEN5 tanıtımı
yapıldı.
Hemen hemen aynı tarihlerde
DACIA’nın Paris’de statik bir
tanıtımı da olmuş.
DS’de bir yerlerde yeni bir
otomobil tanıtmış.
Daha sonra İstanbul’da
HYUNDAI Ioniq5’in
lansman gecesi son derece
elit bir ortamda yapıldı. Ioniq,
HYUNDAI’nin gelecek
planlarının en önemli yapı
taşlarından birini oluşturuyor.
PEUGEOT 308’in deneme
sürüşü güzel bir organizasyonla
Göcek’de düzenlendi ve
PEUGEOT’nun yeni Genel
Müdürü Gülin REYHANOĞLU
ile de tanıştık. Bu arada yeni
308’in iddiası da çok fazla.
Zira, Yeni 308, eski versiyonları
kadar iddialı ve ayağı yere sıkı
basan bir otomobil olmuş. Yeni
logo da çok güzel tasarlanmış.

Ay sonunda ise, ALFA
ROMEO’nun yeni ve ilk
SUV’u TONALE ile de yine
İstanbul’da Beykoz Kundura
Fabrikası’nda deneme sürüşü
yapıldı. Tonale’nin ALFA
ROMEO’nun ilk SUV’u
olması ve dünya lansmanının
Türkiye’de yapılması da dikkat
çekiciydi.
Son derece hızlı geçen bir Eylül
ayından sonra şimdi sıra Ekim
ayında. Bakalım önümüzdeki
sayıda Ekim ayının hızını da
sizlerle paylaşacağım. Çünkü
Ekim ayı da geçen ay kadar
olmasa da yine hatırı sayılır bir
tanıtım ve lansmana sahip.
Ekim ayında ise, KIA’nın
elektrikli otomobil ve Nıssan’ın
lansmanları bizi bekliyor.
Onların detayları da yeni
sayıda…
Kasım sayısında yine beraber
olmak dileği ile sağlıcakla kalın.

Babür GÜREL
babur@autowritetr.com

Continental’den 5. nesil lastikler

CONTINENTAL’in

İSPANYA/Sevilla Lansmanı

P

andemiden sonra yeniden düzenlenmeye
başlayan tanıtım organizasyonlarına bu
sefer de Türkiye’den bir lastik firması olan
CONTINENTAL’de katıldı. 3 gün süren GEN5
lastikleri tanıtımı kapsamında, yeniden eski günlere
döndüm.
Çok uzun bir aradan sonra CONTINENTAL
LASTİKLERİ’nin davetlisi olarak küçük bir
grupla İspanya Sevilla’ya yeni GEN 5 lastiklerinin
performansını ve Global CONTINENTAL’in
yeniliklerini görmek için gittik.
Türkiye’den 6 otomobil yayıncısının davetli olduğu
bu tanıtımda; Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 200 den
fazla lastik uzmanı yer alıyordu.

Sevilla yakınlarında bir yarış pistinde düzenlenen
organizasyon, 7 istasyonda ve bir de deneme pistinde
ıslak-kuru ve yol tutuş testi şeklinde planlanmıştı.
Tüm gün süren anlatımlar, yeni GEN 5 ve
CONTINENTAL’in yeniliklerinin anlatıldığı son
derece bilgilendirici şekilde gerçekleşti.
Türk Grubu’nun başında olan Handan GÜRSOY ve
Hüseyin….
Tüm oragnizasyonu bizler için çok kolay bir hale
getirdiler.

Yeni Conti Hybrid lastik
serisi şehirlerarası yollarda ipi
göğüslemeye hazır!

T

eknoloji şirketi
ve premium
lastik üreticisi
Continental, şehirlerarası
taşımacılık yapan ve ağır
yük taşıyan araçlar için
geliştirdiği 5.nesil Conti
Hybrid premium lastik
serisini piyasaya sürüyor.
5. nesil ile sunduğu
hizmetleri İspanya’nın
Sevilla kentinde
düzenlenen lansmanda
paylaşan Continental,
yeni Conti Hybrid
lastiklerinin de tanıtımı
yaptı. Özelikle ağır yük
araçlarının lastiklerinde
oluşan hızlı yıpranmanın
önüne geçmek için
tasarlanan Conti Hybrid
serisi lastikler, Conti
Hybrid HS5 ön aks ve
Conti Hybrid HD5 çeker
aks’dan oluşuyor. Uzun
kullanım ömrüne, yüksek
kilometre performansına
ve yüksek dayanıklılığa
sahip seri, ağır yük
araçlarına verimlilik ve
tasarruf anlamında yeni
nesil çözüm sunuyor.

Online alışveriş trendinin
büyümesi ve şehirlerarası
nakliyatların gün
geçtikçe artması, dünya
genelinde taşımacılık
sektörünün de gün
geçtikçe büyümesine
sebep oluyor.
Taşımacılık sektöründe
yaşanan bu gelişmeler,
ağır yük taşıyan araçlara
olan ihtiyacı gün geçtikçe
artırıyor.

Ağır yük taşıyan
araçların sık sık dur kalk
yapması, dar yollarda
hızlı manevralar yapması
ve değişken zeminlerde
hareket etmesi, özellikle
lastikleri etkiliyor ve
hızla yıpranmasına neden
oluyor. Premium lastik
üreticisi Continental,
şehirden şehre her gün bu
zorlu görevin üstesinden
gelmek zorunda olan

ağır yük araçları için
yeni nesil 5 Conti Hybrid
lastik serisini geliştirdi.
8-10 Eylül tarihleri
arasında İspanya’nın
Sevilla kentinde ‘İşiniz,
Çözümlerimiz’ adında
bir etkinlik düzenleyen
Continental, yeni
nesil 5 Conti Hybrid
lastiklerinin de tanıtımını
gerçekleştirdi.

Yeni Nesil 5 Conti Hybrid Lastik Serisi

En modern teknolojilerle sayısız
zorluğun üstesinden geliyor

5

. neslin öncüsü yeni seri;
hem şehirlerarası hem de
otoyolda kullanıma uygun
22,5 inç Conti Hybrid HS5 ön aks
ve Conti Hybrid HD5 çeker aks
lastiğinden oluşuyor. Bu lastikler,
filo araçlarının farklı zeminlerde
sıklıkla dur kalk, manevra ve
viraj alma gibi ihtiyaçlarına
cevap veriyor. Yeni premium
lastikler, en modern teknolojilerle
sayısız zorluğun üstesinden
geliyor. Yenilikçi sırtları, kauçuk

bileşimleri ve gelişmiş karkas
yapıları, mükemmel kilometre
performansı, dayanıklılık ve çekiş
gücü ile birlikte optimize edilen
yuvarlanma direnci sayesinde
üstün performans sunuyor. Bu
özellikleri, yeni Conti Hybrid
serisini hizmet ömrü boyunca
güvenilir bir ortak yapıyor. Yeni
Conti Hybrid 5. nesil lastik
serisi, lastik ebatına bağlı olarak,
bir önceki nesilden %20’ye
kadar daha yüksek bir kilometre

performansıyla öne çıkıyor.
Continental Otobüs ve Kamyon
Lastikleri Ürün Geliştirme
Müdürü Hinnerk Kaiser, “Yüksek
kilometre performansı ve birinci
sınıf kaplama çözümümüz,
uzun hizmet ömrü ve yüksek
filo verimliliğine ek olarak
sürdürülebilir filo yönetimi
sağlamaya da yardımcı oluyor”
diyor.

%20’ye kadar daha yüksek bir kilometre
performansıyla öne çıkıyor

Yakıt verimliliği ve emisyonlar
açısından da övgüyü hak ediyor

C

onti Hybrid Generation 5 lastik serisinde
kullanılan kauçuk bileşimleri, özellikle
şehirlerarası taşımacılığın iddialı taleplerini
karşılamak üzere geliştirildi. Çift katmanlı sırt yapısı
(üst ve alt sırt) ve yenilikçi bileşimi, şehirlerarası
taşımacılıkta yuvarlanma direncini optimize ederken
yüksek kilometre performansı ve kayda değer bir
dayanıklılık kazandırıyor. Bu özelliklerin yakıt

verimliliği ve CO2 emisyonları üzerinde de olumlu
bir etkisi bulunuyor. Hem Conti Hybrid HS5 ön aks
hem de Conti Hybrid HD5t çeker aks lastiği, her türlü
hava koşulunda ve lastik ömrünün sonlarına doğru
kalan diş derinliklerinde bile birinci sınıf performans
sunuyor. Yeni, tam genişlikte 3D matriks kılcal
kanalların yer aldığı sağlam sırt bölgesi, gerçek bir
övgüyü hak ediyor.

Continental Hakkında
C

ontinental yolcu ve ürünlerin sürdürülebilir ve
birbiriyle bağlantılı hareketliliğini sağlayan ileri
teknolojiler ve hizmetler geliştirmektedir. 1871
yılında kurulan teknoloji şirketi; araçlar, makineler,
trafik ve ulaşım için güvenli, verimli, akıllı ve uygun
maliyetli çözümler sunmaktadır. 2021 yılında 44,5
milyar euro satış rakamına ulaşan Continental,
halen 58 ülkede ve pazarda 190.000’in üzerinde
kişiyi istihdam etmektedir. 8 Ekim 2021’de şirket
kuruluşunun 150. yılını kutladı.
Lastik Grubu dünya çapında 24 üretim ve geliştirme
merkezini bünyesinde barındırmaktadır. Continental,
2021 mali yılında elde ettiği 11,8 milyar euro
tutarında geçici satış rakamı ve 57,000’in üzerinde
çalışanı ile dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden
biridir. Lastik üretiminde teknoloji liderleri arasında
yer alan Continental, binek, ticari ve özel araçların
yanı sıra çift tekerlekli araçlara dek geniş bir ürün

yelpazesi sunmaktadır. Ar-Ge alanında süregelen
yatırımlarıyla Continental mobilitenin daha güvenli,
tasarruflu ve çevre dostu hale gelmesine büyük katkı
sağlamaktadır. Lastik Grubunun portföyü arasında
lastik ticareti ve filo uygulamaları için hizmetler ile
dijital yönetim sistemleri yer almaktadır.

Gelişmiş sırt yapısı
C

onti Hybrid HD5’in yeni geliştirilen sırt
yapısı, lastik sırtını ve karkasını, çeker aksta
oluşabilecek taş hasarlarına karşı çok etkili bir
şekilde koruyor.

Lastik ömrünün ikinci yarısında boşlukları artan
merkezi oluklar ve özel taş atıcılar, taşların lastiğe
girmesini engelliyor.

