News Release

Allison-váltós buszokkal növelte flottáját a török nagyváros, Batman
önkormányzata is
A városi tömegközlekedés túlnyomó többségét immár Allison automata váltós járművekkel
biztosítja a szolgáltató
BATMAN, Törökország – Az újabb 20 darab Otokar Doruk LE típusú busz beszerzésével
Batman város önkormányzata 70 százalékra emelte Allison automata váltóval működő
buszainak részarányát. A 60 buszból már 42 működik Allison automatákkal.
“Olyan előnyök miatt választjuk az Allison automata váltókat, mint a könnyű működtetése, a
sofőrök kevésbé történő kifáradása, vagy az utasok kényelme.” – mondta Adnan Yürük, Batman
város önkormányzati szolgáltató vállalatának vezetője. “A további busz-beszerzéseinknél is arra
törekszünk, hogy mindannyi Allison váltós legyen.”
A város önkormányzata öt éve kezdett Allison automata váltós buszokat vásárolni. A 20 új
buszba Allison Torqmatic® T280™ modell került, retarderrel kiegészítve, hogy növeljék a fékek
élettartamát. A jobb üzemanyaghatékonyság érdekében 5. generációs vezérlés és FuelSense®
Max technológiai csomag egészíti ki a felszereltséget.
Az önkormányzat 18-22.000 utas számára biztosítja a szolgáltatást olyan útvonalon, ahol
Batman városközpontja és a kerületek között több mint 300 megálló van. A buszok 14 kört
tesznek naponta, ami hozzávetőleg 30 km távot jelent.
„A buszaink évente átlagosan 95.000 kilométert tesznek meg” - mondta Yürük úr. „A
karbantartási költségeink csökkentek, mert az Allison-váltós járművekkel egyáltalán nincs váltóproblémánk.”
Az Allison automata váltók nyomatékváltót használnak a folyamatos erőátvitel (Continuous
Power TechnologyTM) eléréséhez, mely finoman többszörözi meg a motor nyomatékát, és több
erőt továbbít a kerekekhez. A manuális vagy félautomata (AMT) váltókkal szemben, melyekben
a kuplung egy idő után kopik, és cserét igényel, az Allison sebességváltók esetében nagyon
csekély a kopás és csak az időszakosi folyadék és szűrőcserék szükségesek, hogy a kiváló
teljesítmény megmaradjon.
„A manuális váltóknál a kuplung-szerkezetet szinte kéthavonta kell cserélni” – mondta Yürük úr.
„Az Allison-váltós buszoknál ez a költség nem jelentkezik.”
További támogatás, hogy tavaly az Allison transmission – kiterjesztve törökországi
szervizhálózatát – hivatalos szervizpartnerrel (Özgün Kardesler Otomotive) szerződött Batman
városában, a jobb vevői kiszolgálás érdekében.
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Ha a teljes élettartam költségeit vizsgáljuk, az automata váltóval felszerelt járművek
működtetése kevesebbe kerül, mint a hasonló felszereltséggel bíró egyéb járműveké. A
nagyobb termelékenységgel és az alacsonyabb karbantartási költségekkel az Allison automata
váltók hatékonyabbá teszik a flották munkáját.

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
Az újabb 20 darab Otokar Doruk LE típusú
busz beszerzésével Batman város
önkormányzata 70 százalékra emelte Allison
automata váltóval működő buszainak
részarányát.
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A 60 buszból már 42 működik Allison
automatákkal a török Batman város
önkormányzatánál.
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A 20 új buszba Allison Torqmatic® T208™
modell került, retarderrel kiegészítve, hogy
növeljék a fékek élettartamát.
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Batman város önkormányzati szolgáltató
vállalatának vezetője Adnan Yürük szerint: „A
buszaink évente átlagosan 95.000 kilométert
tesznek meg. A karbantartási költségeink
csökkentek mert az Allison-váltós járművekkel
egyáltalán nincs váltó-problémánk.”
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„A manuális váltóknál a kuplung-szerkezetet
szinte kéthavonta kell cserélni” – mondta
Yürük úr. „Az Allison-váltós buszoknál ez a
költség nem jelentkezik.”
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Az Allison Torqmatic SeriesTM T280R típusú
automata sebességváltója
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