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elektrikli “İkilielektrikli “İkili
Kompresörlü HavalıKompresörlü Havalı
Süspansiyon”Süspansiyon”
teknolojisini teminteknolojisini temin
edeceğini duyurdu!edeceğini duyurdu!

İntermobil’in 1982 yılından bu yana
Türkiye’deki tek temsilcisi ve distribütörü
olduğu ticari araçlar için emniyet ve kontrol
sistemleri tedarik eden lider marka WABCO,
Premium Elektrikli Sportif Arazi Araçları için
Çığır Açıcı Havalı Süspansiyon
Teknolojisinin Öncülüğünü Yapıyor.
Elektrikli Binek Otomobillere Yönelik
Elektronik Kontrollü Hava Besleme
Sistemlerinin Sektördeki Tek Tedarikçisi
Olmaya Devam Ediyor.

Ticari araçların güvenliği, verimliliği ve bağlantı
sağlayabilme kabiliyetini arttıran teknolojilerin
öncü küresel tedarikçisi olan WABCO Holdings
Inc.(NYSE: WBC), önde gelen bir Alman binek
otomobili üreticisine, WABCO’nun çığır açıcı
elektrikli İkili Kompresörlü havalı süspansiyon
teknolojisini temin edeceğini duyurdu.
WABCO’nun, 2018 sonlarından itibaren
başlayarak, müşterisinin, küresel seri üretiminde
olan tüm premium elektrikli sportif arazi
araçlarını (SUV’lar) donatması bekleniyor.

Beğen Paylaş

Firma Rehberi Röportajlar Yazarlar Fuar Takvimi Online Katalog Hakkımızda İletişim İş İlanları

converted by Web2PDFConvert.com

https://www.trwaftermarket.com/tr/cornermodule/
https://www.trwaftermarket.com/tr/cornermodule/
https://www.trwaftermarket.com/tr/cornermodule/
http://www.teknorot.com/
http://www.teknorot.com/
http://www.teknorot.com/
http://www.egefren.com.tr/tr/home/
http://www.egefrenyp.com/tr/home/
http://www.egefrenyp.com/tr/home/
http://www.autoparts.com.tr/yedek-parca-firmalari/
http://www.autoparts.com.tr/roportajlar/
http://www.autoparts.com.tr/yazarlar/
http://www.autoparts.com.tr/fuar-takvimi/
http://www.autoparts.com.tr/online-katalog/
http://www.autoparts.com.tr/hakkimizda
http://www.autoparts.com.tr/iletisim
http://www.autoparts.com.tr/kariyer-liste/
http://www.autoparts.com.tr/WebAdmin
http://www.autoparts.com.tr/giris-yap/
http://www.autoparts.com.tr/uye-ol
http://twitter.com/autopartscomtr
http://www.facebook.com/autopartscomtr
https://plus.google.com/+AutopartsTrcom
https://www.linkedin.com/company/auto-parts
http://www.autoparts.com.tr/
http://www.intermobil.com.tr/
http://www.intermobil.com.tr/
http://www.daycoaftermarket.com/TR/TR/index.php?country=TR
http://www.daycoaftermarket.com/TR/TR/index.php?country=TR
http://www.daycoaftermarket.com/TR/TR/index.php?country=TR
http://www.schaeffler.com.tr/
http://www.schaeffler.com.tr/
http://www.schaeffler.com.tr/
http://www.autoparts.com.tr/Print.aspx?type=haber&id=2935
https://twitter.com/share
http://www.mercanlarotomotiv.com/tr-tr/default
http://www.mercanlarotomotiv.com/tr-tr/default
http://www.mercanlarotomotiv.com/tr-tr/default
http://www.aydtr.com/
http://www.aydtr.com/
http://www.aydtr.com/
http://www.autoparts.com.tr/makaleler/yazar/emrah-isbilir/
http://www.autoparts.com.tr/makaleler/yazar/%C3%9C%C3%87-EL Kau%C3%A7uk/
http://www.autoparts.com.tr/makaleler/yazar/serhat-aslan/
http://www.autoparts.com.tr/makaleler/yazar/murat-kurtlar/
http://www.autoparts.com.tr/makaleler/yazar/riza-sahin/
http://www.autoparts.com.tr/makaleler/yazar/akin-kurt/
http://www.autoparts.com.tr/makaleler/yazar/emirhan-silahtaroglu/
http://www.autoparts.com.tr/makaleler/yazar/mehmet-gurel/
http://www.autoparts.com.tr/makaleler/yazar/sefik-ergonul/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


SONRAKİ HABER »SONRAKİ HABER »||« ÖNCEKİ HABER« ÖNCEKİ HABER

 Tweet 0

Bu yeni, uzun vadeli tedarik anlaşması, ayrıca,
WABCO’nun, elektrikle çalışan binek araçlara
yönelik, elektronik olarak kontrol edilen hava
besleme sistemlerinin, endüstrideki tek
tedarikçisi olarak sahip olduğu liderlik
pozisyonunu daha da güçlendirmektedir.
WABCO’nun, elektrikli araçlardaki hava besleme
sistemi, yüksek hızlarda gövdeyi alçaltarak hava
direncini azaltmakta ve böylece de, enerji
tüketiminde iyileşme sağlamaktadır. Ayrıca, park
anındaki aracın, akıllı bir şekilde alçaltılmasını da
mümkün kılmakta böylece indükleyici elektrik
şarjını optimize etmekte ve kablo bağlantılarına
olan gereksinimi ortadan kaldırmaktadır.

Premium elektrikli SUV’lara yönelik WABCO’nun
öncü mühendisliği, dahili İkili Kompresörleri olan
kompakt hava beslemesini de içermekte ve bu
da, inovatif bir yüksek performanslı hava besleme
sistemi elde edilmesi ile sonuçlanmaktadır. Tüm
sektörde bir ilk olan bu buluş, üstün akustik
performansının yanı sıra, hava akış oranını yüzde
40 arttırarak ve maksimum hava basıncını yüzde
15’e kadar yükselterek fark yaratmaktadır.

Ayrıca, WABCO’nun kompresörleri,
elektromekanik yerine elektronik olarak
çalışmaya başlar, bu da, başlangıçtaki elektrik
akımını, yüzde 50 azaltır. Ek olarak,
WABCO’nun teknolojisi, gerçek anlamda bir
sessizlik içinde işler; bu da, lüks binek 
otomobillerinde gürültüyü ortadan kaldıran ve
sessiz bir sürüşe imkan tanıyan bir başka
farklılıktır.

WABCO Orijinal Ekipman Satışları ve Ana
Hesaplar Yönetimi Başkan Yardımcısı
Philipp Helmich, “Otomobil imalatçıları,
elektrifikasyonu vurgulamaya devam ediyorlar ve
dünyada elektrikli modellerin arttırılmasına
yönelik bir eğilim olduğunu görüyoruz, ki bu da,
enerjiyi elde tutarken, yüksek basınçlarda
giderek artan bir hava sıkıştırması olmasını
gerektiriyor,” şeklinde konuştu. Helmich
sözlerine şunları ekledi:” Ayrıca, WABCO’nun
teknolojik liderliğini ortaya koyan yeni İkili
Kompresörümüz, üst sınıf elektrikli binek
otomobiller ve sportif arazi araçlarına yönelik
yarının hava süspansiyon sistemlerinin tam
merkezinde bulunuyor.”

WABCO, ayrıca, hava tankının enerji
kapasitesini üç kattan fazla arttıran, opsiyonel
bir yükseltme özelliği ile İkili Kompresör
sisteminde farklılık yarattı. Bunun anlamı, hava
tankının ebadının önemli ölçüde azaltılması
demek, ki bu da, aracın ağırlığının azaltılmasına
yardımcı olacaktır.
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ÜÇ-EL Kauçuk Büyümeye Devam
Ediyor
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Serhat Aslan 
Başbuğ Oto Yedek Parça 

Firmalarımızın Kendilerini
Yenilemesi Gerekiyor

Murat Kurtlar 
Bosch Otomotiv 

Dünyanın en büyük bağımsız
otomobil servis organizasyonuna
tek ‘Tıkla’ ulaşabilirsiniz

Rıza Şahin 
Hıdırusta 

2020’ye 5 kala!

Bahadır Akın Kurt 
Kale Oto Radyatör 

Açılır-Kapanır Sistem
(Temizlenebilir) Soğutma Modülü
Uygulaması

Emirhan Silahtaroğlu 
Silkar Ekipman 

Vizyon

Mehmet Gürel 
Şahin Motor Yatakları 

Motor Teknolojilerindeki Yenilikler

Şefik Ergönül 
Utided 

Pazara Hangi Yolla Girelim?

RöportajlarRöportajlar

TRW, Faaliyet Gösterdiği Tüm Pazarlarda
Lider Olmayı Hedefliyor
Dünyanın sayılı otomotiv yan sanayi...

Webnak ile taşıma maliyetleri düşüyor
Webnak projesini ilk defa kafamda tasarl...

Çağlayanlar Otomotiv her türlü rulman
ihtiyacına karşılık veriyor...
Yeni yıla hızla başlayan Çağlayan...

Yiğit Akü Sektörde Yarattığı Farklılık ve
Kalitesiyle Markasının Gücünü Kanıtlıyor
1976 yılında kurulan Yiğit AKÜ, 40 ...

Hann Otomotiv her geçen gün gelişmeye
devam ediyor…
Rot-rotil-çeki kolları, hava s&uu...
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AUTOMECHANİKA İSTANBUL 2017
İstanbul / Türkiye
06.04.2017 - 09.04.2017

IIBT - JAKARTA 2017
Jakarta / Indonesia
29.03.2017 - 01.04.2017

AUTOMECHANİKA KUALA LUMPUR 2017 
Kuala Lumpur / Malaysia
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23.03.2017 - 25.02.2017

ACMA Automechanika New Delhi 2017
Arunachal Pradesh / India
21.03.2017 - 24.03.2017

Motortec Automechanika Madrid 2017
Madrid / Spain
15.03.2017 - 18.02.2017

Türkiye’nin ilk kapsamlı Otomotiv Yedek Parça haber
sitesi olan www.autoparts.com.tr Auto Parts Teknoloji
Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti tarafından yayınlanmaktadır.
Her gün yeni haber, röportaj, araştırma-değerlendirme
online katalog, iş ilanları, köşe yazıları ile güncellenen
Auto Parts, Oto Yedek Parça sektörünü bir araya
getirerek firmaların tanıtımına katkıda bulunmayı
hedefliyor.
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