News Release
A Bandırma az Allison automata váltók tapasztalatát választja
A Bandırma Transportation Services (Szállítási Szolgáltatások) a hatékonyság és komfort
érdekében választotta az Allison automata váltókat új, 9 méteres Isuzu Citibuszaihoz

Bandırma, Törökország – Amikor a magántulajdonban lévő Bandirma Transportation Services
Inc. megnyerte a városi közlekedési szolgáltatásokra kiírt pályázatot, elkezdte a 97 darab kéziváltós, 7-méteres buszokból álló flottája megújítását. Tette ezt annak érdekében, hogy az
utasok részére nagyobb biztonságot és kényelmet nyújthasson, miközben hatékonyabban is
működik. Az első 10 db 9 méteres Isuzu Citibus beszerzése, melyet Allison automata
sebességváltóval szereltek fel, fontos lépés volt a flotta megújítása során.
“Az Allison automata váltók azzal segítik működési költségeink csökkentését, hogy kevesebb a
karbantartási és javítási kiadás, ugyanakkor jobb az üzemanyag-hatékonyság” – mondta Bulent
Bican, a Bandirma Szállítási vállalat elnöke. „Az adataink már öt hónapos működés után
mutatják az üzemanyag-felhasználás csökkenését; mióta a 7 méteres kézi-váltós buszainkat a
9 méteres, Allison automata váltóval felszerelt buszokra cseréltük” – mondta.
Az új Isuzu Citibus-t Allison 2100-as modellel ajánlja a gyártó. Ez a váltó az Allison 2000
SeriesTM termékcsaládhoz tartozik, melyet 172kW (230LE) motor teljesítményig terveztek, és
hozzá tartozik a FuelSense® is, ami az adott feladat üzemi ciklusának és a jármű terhelésének
figyelembe vételén alapuló üzemanyag-megtakarítást célzó elemek együttese.
A Continuous Power TechnologyTM (folyamatos erőátvitel) által biztosított lehetőségek
kiaknázásával az Allison rázkódásmentes váltást és precíz jármű-felügyeletet tesz lehetővé, így
páratlan kényelmet és biztonságot ad. A flotta naponta 26 000 utast szállít, és minden busz több
mint 200 kilométeres útvonalat jár be.
Bican elnök úr szerint a Bandirma Szállítási vállalat nagyon elégedett az eddigi újítási
erőfeszítések eredményével, de ami még ennél is fontosabb, az utazóközönség is támogatja a
változásokat és örömmel tapasztalja az új utazási élményt.
“Bandirma helyi lakosainak visszajelzése nagyon pozitív, elismerésüket fejezik ki a vállalatnak
és a város vezetőinek is” – mondja az elnök. „Azon gondolkozunk, hogy az összes buszunkat
automata váltósra cseréljük, ezt tesszük sztenderddé."
Az Allison automata váltóval felszerelt új buszoknak további előnye is van. „Az új buszok
beállításával a közösségi közlekedést ellátó magáncégekkel szembeni, kezdetben tapasztalt
előítéleteket is sikerült legyőznünk” – mondta Bican úr.
“A kézi-váltós modellekről az Allison automata váltóra történő átállással kapcsolatban a
Bandirma Szállítási vállalat nemcsak a csökkenő karbantartási költségeket tapasztalja, hanem
az utasok részére biztosított kiemelkedő kényelmet és biztonságot is. A sofőrök pedig
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folyamatosan látják majd a FuelSense alkalmazások által elérhető üzemanyag-hatékonyságot”
– mondta Taner Gider, az Allison területi igazgatója.

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.
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Fotók

A Bandirma Szállítási vállalat Allison
automata váltókat rendelt, hogy új, 9 méteres
Isuzu Citibuszai hatékonyak és kényelmesek
lehessenek.
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Az új Isuzu Citibus-t Allison 2100-as modellel
ajánlja a gyártó. Ez a váltó az Allison 2000
SeriesTM termékcsaládhoz tartozik, melyet
172kW (230LE) motor teljesítményig
terveztek, és hozzá tartozik a FuelSense® is,
ami az adott feladat üzemi ciklusának és a
jármű terhelésének figyelembe vételén
alapuló üzemanyag-megtakarítást célzó
elemek együttese.
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Bican elnökúr szerint a Bandirma Szállítási
vállalat nagyon elégedett az eddigi újítási
erőfeszítések eredményével, de ami még
ennél is fontosabb, az utazóközönség is
támogatja a változásokat és örömmel
tapasztalja az új utazási élményt.
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Az Allison automata váltóval felszerelt új
buszoknak további előnye is van. „Az új
buszok beállításával a közösségi közlekedést
ellátó magáncégekkel szembeni, kezdetben
tapasztalt előítéleteket is sikerült legyőznünk”
– mondta Bican úr.
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A Continuous Power TechnologyTM
(folyamatos erőátvitel) által biztosított
lehetőségek kiaknázásával az Allison
rázkódásmentes váltást és precíz járműfelügyeletet tesz lehetővé, így páratlan
kényelmet és biztonságot ad. A flotta naponta
26 000 utast szállít, és minden busz több
mint 200 kilométeres útvonalat jár be.
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Allison 2100 model, automata váltó
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