News Release
Eskişehir közösségi közlekedése kényelmesebbé válik Allison
sebességváltóval
Eskişehir város önkormányzata 20 darab Allison-váltóval felszerelt busszal bővítette flottáját
ESKİŞEHİR, Törökország – Eskisehir város önkormányzata annak a tervnek részeként, hogy
flottájával kényelmesebb közlekedést biztosítson az utazóknak, úgy döntött, hogy a 20 darab
újonnan vásárolt ISUZU városi autóbuszt Allison automata sebességváltóval szerelteti fel.
“Továbbra is azon vagyunk, hogy magas minőségű közösségi közlekedést biztosítsunk
Eskisehir városában, melyet úgy ismernek, mint Törökország Európai városát” - mondta Senol
Ertan, Eskisehir város önkormányzatának szállítmányozásért felelős vezetője. “A vasút- és a
villamos-hálózatokba történő befektetések mellett folyamatosan fejlesztjük a közúti flottánkat is.
Ha a 78 buszból álló flottánkról beszélünk, a választásunk mindig teljesen automata
sebességváltóra esett, ami maximális kényelmet és biztonságot jelent sofőrnek és utasnak
egyaránt.
Eskisehir új Isuzu Citibus Euro 5-ös, 9-méteres buszai, Allison 2100-as automata váltóval
felszerelve, még tavaly álltak szolgálatba. A váltót olyan motorokhoz tervezték, mely maximum
172kW (230HP) nyomatékot ad le, ezen kívül pedig Allison 5. generációs elektronikus vezérlést
és FuelSense® Plus, üzemanyag-takarékos csomagot is tartalmaz. A fejlett vezérlések a jármű
terhelését és a használat módját figyelembe véve, az optimális váltási módozatok automatikus
elérésével segítik az üzemanyagfogyasztás csökkentését.
A FuelSense Plus az EcoCal váltási technológiával segíti a motor sebességét a leghatékonyabb
szinten tartani, a Dinamikus Váltásérzékelés pedig automatikusan választ az EcoCal és a
magasabb sebességfokozatok között, alapul véve a jármű tömegét és a működés dőlésszögét,
míg a Neutral at Stop funkció leveszi a motorról a terhelést, amikor a járművet megállítják, ezzel
csökkentve a nem-hasznos üzemanyagfelhasználást és az emissziót.
“A teljesen automata váltók több előnyt is hordoznak a sofőrök, az utasok és az önkormányzat
számára is” – mondta Ertan úr. “Mivel nem kell foglalkozni a váltással, a sofőr a vezetésre tud
koncentrálni, az eredmény pedig rángatásmentes és biztonságos utazás lesz. Ráadásul az
utasok csendesebb és kényelmesebb utazási élményben részesülnek. Mi, mint tulajdonosok
pedig megbízható és könnyen karbantartható terméknek örülhetünk.”
Az automata sebességváltók előnyei által meggyőzve Eskisehir városi önkormányzata a teljes
buszflottát modernizálni kívánja a következő években.
“A mai flottánknak már több mint fele automata váltós buszokból áll, és mihelyt tudjuk, az
összes manuális váltós buszunkat is lecseréljük automatára.” – tette hozzá Ertan úr.
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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.
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Fotók
Eskisehir város önkormányzata úgy döntött, hogy
20 darab újonnan vásárolt ISUZU városi
autóbuszát Allison automata sebességváltóval
szerelteti fel.
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Eskisehir új Isuzu Citibus Euro 5-ös, 9-méteres
buszai, Allison 2100-as automata váltóval
felszerelve, még tavaly álltak szolgálatba.
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A váltót olyan motorokhoz tervezték, mely
maximum 172kW (230HP) nyomatékot ad le,
ezen kívül pedig Allison 5. generációs
elektronikus vezérlést és FuelSense® csomagot
is tartalmaz.

© Allison Transmission

“A vasút- és a villamos-hálózatokba történő
befektetések mellett folyamatosan fejlesztjük a
közúti flottánkat is. Ha a 78 buszból álló
flottánkról beszélünk, a választásunk mindig
teljesen automata sebességváltóra esett, ami
maximális kényelmet és biztonságot jelent
sofőrnek és utasnak egyaránt.” mondta Senol
Ertan, Eskisehir város önkormányzatának
szállítmányozásért felelős vezetője.
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Az automata sebességváltók előnyei által
meggyőzve Eskisehir városi önkormányzata a
teljes buszflottát modernizálni kívánja a
következő években.
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Eskisehir új Isuzu Citibus Euro 5-ös, 9-méteres
buszait Allison 2100-as sebességváltóval
szerelték fel.
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