News Release

Sanlıurfa városa Allison sebességváltókkal erősíti buszflottáját
A közösségi közlekedés újításainak alkalmazásával Sanliurfa Nagyváros Közszolgálati Hivatala
18 új busszal növeli flottáját, melyek mindegyikét Allison sebességváltóval szerelték fel
ŞANLIURFA, Törökország – Törökország nyolcadik legnagyobb városában, Sanliurfában, a
Közlekedési Osztály nemrégiben 18 darab, Allison váltóval felszerelt TCV Karat Diesel busszal
erősítette flottáját. Minthogy naponta 165 000 utast szállítanak helyközi vonalakon, Sanliurfa
városa 2014 elején 25 darab Allison váltós TCV Karat Diesel buszt vásárolt, majd a kitűnő
teljesítménynek és hatékonyságnak köszönhetően úgy döntött, tovább bővíti ezt a flottát.
Sanliurfa Nagyváros Közszolgálati Hivatala 280 busszal látja el a közösségi közlekedési
szolgáltatást, beleértve azt a 18 új Karat típusú Diesel buszt, melyet nemrégiben vehettek át. A
török – tehát hazai gyártó - által készített TCV buszokkal együtt Sanliurfának már 43 Allison
automata váltóval felszerelt járműve van.
„Az első 25 Allison-váltós busz már vagy egy éve fut, mindegyik 40-50 000 kilométer közötti
távot teljesített útviszonyoktól függően. Maradéktalanul elégedettek vagyunk a buszok
hatékonyságával és a megspórolt idővel” – mondja a Szállítmányozási Osztály vezetője,
Hussein Alagöz. „Sanliurfában olyan közösségi közlekedési megoldásokra van szükségünk,
melyek az utazóközönség utazási komfortját növelik – beleértve a valamilyen fogyatékkal
rendelkezőket -, ugyanakkor környezeti tényezőkre is figyelemmel kell lennünk. Másrészt a
meleg éghajlat miatt nagy jelentősége van a jól működő légkondicionálásnak is. Az Allison
automata sebességváltó ideális megoldást nyújt, amikor elvárásainkat összegezzük.”
Az automata-váltós TCV buszok hat, egyenként átlagosan 25 kilométer hosszú, különböző
útvonalon teljesítenek szolgálatot. A körökön belül mintegy 60 megálló van, a járműveknek
pedig minden nap 15-20 kört kell megtenniük 5:30 és 23:15 óra között.
A buszok mindegyike naponta ezerszer áll meg, hogy utasokat vegyen fel. Ilyen komoly terhelés
magas karbantartási költségeket eredményez a manuális váltóval felszerelt járművek esetében,
leginkább a kuplung, a fékek és a hajtáslánc kopása miatt. A megemelkedő karbantartási igény
mellett a kieső idő is jelentős, amit a buszok szervizben kénytelenek tölteni. Az Allison automata
váltókkal kiküszöbölhető a költséges kuplung-javítás, csökkennek a karbantartási költségek és
jelentősen növelhető a buszok munkában töltött ideje.
A most beszerzett 18 új busz, melyet Allison T280 automata sebességváltóval és retarderrel is
felszereltek, 97 utast szállít. Hat előre- és egy hátrameneti sebességgel az Allison T280R-t
innovatív elektromos vezérléssel is felszerelték, mely összehangolja az üzemanyaghatékonyságot, a biztonságot és a kényelmet az ülő- és az álló utasok számára is. A sofőrök az
útra koncentrálhatnak, kevésbé kimerültek, hiszen a sebességváltással nem kell törődniük.
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Az Allison Transmission
Az Allison Transmission (NYSE: ALSN) a közepes- és nagy teherbírású, haszongépjárművekben
alkalmazott automata sebességváltók legnagyobb gyártója, valamint vezető szerepet tölt be a városi
buszokban alkalmazott hibrid-meghajtások gyártásában is. Az Allison váltókat többek között
hulladékgyűjtő-, építőipari-, tűzoltó-, és áruelosztó-járművekben, buszokban, lakóautókban, valamint a
védelmi és energia-szektorban alkalmazzák. Az 1915-ben alapított vállalat központja Indianapolisban
(Indiana állam, USA) működik, és hozzávetőleg 2700 dolgozója van világszerte. Az Allison több mint 80
ország piacán van jelen, regionális központjai működnek Hollandiában, Kínában és Brazíliában, gyárai
pedig az Amerikai Egyesült Államokban, Magyarországon és Indiában találhatók. Az Allison világszerte
hozzávetőleg 1400 független kereskedelmi és forgalmazó helyszínnel is rendelkezik. Bővebb
információért kérjük, látogasson el az allisontransmission.com weboldalra.

Sajtókapcsolatok
Légrádi Edit
Alarcón & Harris
E-mail: elegradi@alarconyharris.com
Mob: +36 70 328 4780
Felső liget u. 6.
9970 Szentgotthárd, Hungary

Miranda Jansen
Allison Transmission Europe B.V.
Marketing Communications
miranda.jansen@allisontransmission.com
Tel: +31 (0)78 6422174
Baanhoek 188, 3361GN Sliedrecht, NL

Fotók

Az előző 25 darab, Allison-váltós TCV Karat
busz pozitív tapasztalataira alapozva
Sanliurfa Nagyváros Közszolgálati Hivatala
további 18 TCV Karab busz beszerzése
mellett döntött, melyek mindegyikét Allison
T280R típusú sebességváltóval szerelték fel.
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Ezek az Allison-váltós TCV buszok hat
különböző, egyenként 25 kilométer hosszú
útvonalon teljesítenek szolgálatot. Mintegy 60
megálló van körönként, s egy busz naponta
15-20 utat tesz meg 5:30 és 23:15 között.
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Minden busz legalább 1000 alkalommal áll
meg naponta, hogy utasokat vegyen fel.
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Az Allison T280R automata
sebességváltókkal kiküszöbölhető a
költséges váltó-csere és jelentősen csökken
a karbantartási igény, ugyanakkor
maximalizálható a munkában töltött idő.
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„Az első 25 Allison-váltós busz már vagy egy
éve fut, mindegyik 40-50 000 kilométer
közötti távot teljesített útviszonyoktól
függően. Maradéktalanul elégedettek
vagyunk a buszok hatékonyságával és a
megspórolt idővel” – mondja a
Szállítmányozási Osztály vezetője, Hussein
Alagöz.
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Allison T280R Torqmatic Series™
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