
Atık Toplama Uygulamaları

Allison Tam Otomatik Şanzıman 
  ile Ekstra Verimlilik Kazanın 
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Allison tam otomatik şanzımanlar, filoların üretkenliklerini 

arttırdıkları için dünya çapında birçok çevre ve temizlik 

departmanının tercihi haline gelmiştir. Atık toplama görevlerinin 

yoğun ve zahmetli çalışma şartlarında Allison tam otomatik 

şanzımanlar, en etkili çözümleri sunuyor. Allison şanzımanlar, 

manüel veya otomatikleştirilmiş manüel şanzımanlara (AMT) 

kıyasla üstün ivmelenme sağlıyor. Bu iyileştirilmiş ivmelenme 

kabiliyeti, kamyonun aynı süre zarfında daha fazla atık toplamasına 

imkan tanıyarak, filonuzun üretkenliğini arttırıyor. 

Manüel ve otomatikleştirilmiş manüel şanzımanlar (AMT), her 

vites geçişinde güç ve tork kaybettikleri için verimliliği ve kat 

edilen mesafeyi azaltıyor. Öte yandan Allison’ın Kesintisiz Güç 

Teknolojisi™, diğer şanzıman teknolojilerine kıyasla tekerleklere 

daha fazla güç iletilmesini sağlıyor. Bu durum da %14’e varan daha 

yüksek bir ortalama hız ile üstün ivmelenmeye imkan tanıyor. 

Daha Fazla Dur-Kalk 
Yapabilir ve Daha Fazla 
Atık Toplayabilirsiniz

Allison tam otomatik şanzımanlar, 
manüel veya otomatikleştirilmiş manüel 
şanzımanlardan (AMT) daha hızlı 
ivmelenme sağlar.  
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İVMELENME SAĞLAR

Otomatikleştirilmiş manüel şanzıman (tam gaz sürüşte)
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Daha Hızlı İvmelenme = Daha Yüksek Ortalama Hız = Daha Fazla Atık Toplama

Atık toplama, dayanıklılık gerektirir. Kamyonlar, 

günlük operasyonlar boyunca ağır yük taşımanın 

yanı sıra sürekli dur-kalk gerektiren görevleri 

arıza olmadan gerçekleştirmelidir. Bu yoğunlukta 

devam eden bir çalışma, zayıf şanzımanları 

yıpratır. Çoğu atık toplama işletmelerinin, 

bir arıza durumunda kullanacakları yedek 

araçları bulunmaz. Bu yüzden bakım ve onarım 

maliyetleri, hem ekonomik hem de zaman 

yönünden oldukça ağırdır. 

Allison Tam Otomatik Şanzımanlar, ağır çalışma 

koşulları için tasarlanmıştır. Şanzımanlarımız, 

aşınmaya eğilimli debriyaj yerine kullanılan 

patentli tork konvertörü teknolojisi sayesinde 

rakipsiz bir sağlamlık sunarak daha fazla 

yol kat edilmesine ve onarım maliyetlerinin 

düşürülmesine yardımcı olur. 

Atık Toplamada 
Güvenilirlik 
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Tork Konvertörünün  
Gücü
Allison’ın tork konvertörü, tekerleklere daha fazla güç ileterek 

yüksek motor torkunu sarsıntısız bir şekilde arttırır. Motor 

gücünün arttırılmasıyla sürücüler, yüksek performans, daha hızlı 

ivmelenme ve daha üstün sürüş kolaylığı elde ederler. Manüel 

ya da otomatikleştirilmiş manüel şanzımanlar (AMT), her vites 

değişimde güç kaybederlerken Allison tam otomatik şanzıman, 

gücü arttırır. Allison tam otomatik şanzımanlar, güç kesintilerini 

ortadan kaldırarak küçük hacimli motorlarda bile daha iyi 

sonuçlar sunar.

Manüel ve Otomatikleştirilmiş Manüel 
Şanzımanlara Karşı Otomatik Şanzımanlar
Otomatikleştirilmiş manüel şanzımanda (AMT) manüel debriyaj 

kaldırılmışken, mekanik bir debriyaj hala aracın çalıştırılmasına 

yardımcı olmaya devam eder. Zamanla aşınan ve arızalanan 

bu debriyaj, bir aracın serviste daha çok, yolda daha az zaman 

geçirmesine neden olan geleneksel bakım ve onarım işlemlerini 

gerektirir. 

Manüel ve otomatikleştirilmiş şanzımanlar, motor torkunun 

arttırılmasından faydalanamaz; çünkü motor torku, aracın 

performansını sınırlayan debriyajın ömrü ile kontrol edilmeli veya 

sınırlandırılmalıdır.

Allison tam otomatik şanzımanlar benzersizdir çünkü patentli tork 

konvertörümüz çok az aşınır ve şanzımanlarımız en yüksek seviyede 

performans sağlamak için sadece dönemsel yağ ve filtre değişimi 

yeterlidir. Bakım gerektiğinde, Allison’ın bakımı kolaydır ve aracınızın 

mümkün olan en kısa sürede yola dönmesini sağlar.
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Her Vites Değişiminde Güç Kaybına Yol Açan  
Otomatikleştirilmiş Manüel Şanzımanlar (AMT)

Kesintisiz Güç Teknolojisi™’ne sahip Allison Tam 
Otomatik Şanzımanlar
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Allison tam otomatik şanzımanlar ile tekerleklere sağlanan kesintisiz güç ve yüksek tork, daha 

sarsıntısız ve hızlı bir ivmelenme sunar. 

Otomatikleştirilmiş manüel şanzıman, her vites değişiminde önemli ölçüde güç kesintisine yol  

açarak düşük bir tork değerine ve daha yavaş ivmelenmeye neden olur.

Motor Torku (tam gaz sürüşte)   Araç Hızı (tam gaz sürüşte)

Motor Torku (tam gaz sürüşte)   Araç Hızı (tam gaz sürüşte)

Manüel ya da otomatikleştirilmiş manüel şanzımanlar, günlük faaliyetleri sırasında yaklaşık 1.500 kez vites 

değiştirmektedir. Manüel veya otomatikleştirilmiş manüel şanzıman her vites değiştirdiğinde filonuz, gün 

bazında hız, zaman, yük kaybetmekte ve zarara uğramaktadır.*

*Atık uygulamalarındaki karşılaştırılmalı vites değişimi verilerine dayalıdır.
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Allison tam otomatik şanzımanlar, atık uygulamalarında yoğun dur-kalk 

gerektiren çalışma döngüsündeki doğal gazlı motorlara mükemmel bir şekilde 

uyum sağlar. Kusursuz vites geçişleri ve patentli tork konvertörü sayesinde 

Allison’ın Kesintisiz Güç Teknolojisi™’nin temel faydaları, en iyi performansı ve  

en etkin yakıt kullanımını sunar.

Doğal gazlı motorlar, Allison tam otomatik şanzıman donanımı ile daha etkili 

sonuç verirler. Allison’ın tork konvertörü, kalkışı ve aracın çalışmasını belirgin 

şekilde iyileştirmek için motor torkunu çoğaltır. Manüel ve otomatikleştirilmiş 

manüel şanzımanlarla karşılaştırıldığında Allison tam otomatik şanzımanlar, doğal 

gazlı motorların faydalarını en üst düzeye çıkaran daha etkili ivmelenme, daha 

yüksek üretkenlik ve daha yüksek verimlilik sağlar.

Doğal Gaz için
Doğal Seçim
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Allison 5. Nesil Elektronik Kontroller, yakıtın her 

damlasından en yüksek seviyede fayda sağlamak için 

her uygulamanın özel ihtiyaçlarına yönelik olarak yakıt 

tasarrufunu arttırmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir akıllı 

kontrol sistemi sunar. 

EcoCal—Vites değişimi yapmadan gerekli performansı 

sağlayarak, mümkün olan en kısa sürede lock up için daha 

düşük vites noktaları sunar.

Dinamik Vites Değiştirme Programı—Aracın çalıştığı 

güzergahtaki eğim ve aracın gerçek taşıma kapasitesine 

bağlı olarak düşük/yüksek vites seçenekleri arasında 

otomatik olarak seçim yapar. Bu da üstün performans 

sağlarken yakıt ekonomisini en iyi duruma getirir. 

Araç İvmelenme Yönetimi—Araç güzergahındaki eğim 

ve aracın yüküne bağlı olarak motor torkunu kontrol 

ederek agresif sürüşü engeller. 

Duruş Esnasında Otomatik Boşa Atma—Araç 

dururken, yakıttan tasarruf etmek ve toplam araç 

emisyonunu düşürmek için motor üzerindeki yükü 

otomatik olarak ortadan kaldırır. 
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 FuelSense® Özellikleri
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Neden Allison’ı
tercih etmelisiniz? 
Tam otomatik şanzımanlarımızın 
güvenilirliği ve dayanıklılığı 
kanıtlanmıştır:

•   Gelişmiş tahrik çözümlerinin 
mühendisliğinde 100 yıllık tecrübeye 
sahiptir.

•  Dünya çapında 300’ü aşkın araç   
 üreticisinin güvenini kazanmıştır.

•  900’ün üzerinde patente sahiptir.

•   Altı milyondan fazla tam otomatik 
şanzıman sahibine teslim edilmiştir.
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Gelişmiş Güvenlik, Kontrol 
ve Etkinlik

Allison Tam Otomatik Şanzımanlar, üstün araç kontrolü ve manevra kabiliyeti sağlar.  

Patentli tork konvertörlerimiz, motorların daha çabuk yanıt vermesini sağlayarak dar şehir 

sokaklarında daha iyi bir manevra kabiliyeti sunar ve dolayısıyla sürücülerin konforunu  

ve güvenliğini arttırır. Sürücüler, yokuşlarda bile araçlar üzerinde tam hakimiyete  

sahip olur. 

İşlerinin bir parçası olarak eğer sürücüler araçlarından çıkmak zorunda kalırlarsa, Akıllı 

Kontroller geriye kaymayı önleyerek operatör için daha etkin bir kullanım sunar. Bir Allison 

tam otomatik şanzımanın kontrolünü öğrenmek çok kolaydır. Bu durum sürücülerin 

konforunu arttırıp daha iyi güvenlik şartları sağlayarak sürücülerin işe alımını ve 

işlerine devam etmelerini kolaylaştırır. Tecrübeli sürücüler bile Allison tam otomatik 

şanzımanın sunduğu üstün hassaslık ve kullanım kolaylığından faydalanır. 

Güç Çıkışı (PTO)  
Etkin Olduğunda 

Atık toplama araçları, görevlerini yerine getirirken kaldırma kolu ve 

sıkıştırıcı gibi diğer yardımcı fonksiyonlara ihtiyaç duyar.  

Bu ekipmanların çalışması ve pompa ve hidrolik motor tedariği 

için genelde bir Güç Çıkışı’na (PTO) ihtiyaç duyulur. Kaldırılan 

yüklerin yüksek ağırlıkları ve sıkıştırma için gereken basınç 

nedeniyle motor hızında sürdürülebilen bir PTO’ya sahip 

olmak çok önemlidir. Allison’un Güç Çıkışı (PTO) bunu yerine 

getirebilmektedir. Allison’un Şanzıman Kontrol Modülü, 

PTO’nun nasıl ve ne zaman devreye gireceğini yönlendirip 

görüntüleyerek, hasar veya tehlike olasılığını asgari 

seviyeye indirir. Bu da sürücülerin PTO’yu kullanmasını 

çok daha kolaylaştırır. PTO’yu aktif hale getirmek veya 

devreden çıkarmak için sadece bir tuşa basmaları 

yeterlidir. Böylece sürücüler, işlerine daha fazla 

konsantre olabilirler.  
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Daha Düşük Toplam Sahip 
Olma Maliyeti için En İyi Yol  
 
Dünya genelinde güvenilir bir marka olan Allison’dan tam otomatik bir 

şanzıman kullanımı, toplam sahip olma maliyetini düşürürken, filonuzu 

yollardan ayırmamanın en iyi yoludur. Uzatılmış bakım aralıkları ve kanıtlanmış 

bir geçmiş performans güvenilirliği ile Allison, filonuz ve bütçenizin kontrolünü 

ele almanızı sağlar.

Ek olarak, FuelSense®ve yeni xFE teknolojisi sayesinde yakıt tasarrufunda 

artış sunar. Son olarak, Kesintisiz Güç Teknolojisi™ ile Allison tam otomatik 

şanzımanlar, sadece araç yıpranmasını azaltmaz aynı zamanda daha güvenli,  

daha sarsıntısız ve daha konforlu sürüş ve sürücü deneyimi de sağlar.  

Kısacası Allison, kontrolü size verir.

Daha Düşük
Toplam Sahip
Olma Maliyeti
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Kalite  

Müşteri Odaklılık 

Bütünlük  

İnovasyon 

Ekip Çalışması

Allison’ın Vaadi 
Müşterilerimizin daha verimli çalışmasını sağlamak 

için işlerine değer katan, dünya çapında en güvenilir 

tahrik çözümlerini sunmak.
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 Allison Transmission Yetkili Servis Kapsamı

Dünya Çapında Destek 
İndianapolis, Indiana’daki şirket merkezimizden Macaristan ve Hindistan’daki üretim 

tesislerimize, dünya çapındaki yaklaşık 1,400 Allison Yetkili Distribütörü ve Bayii’ne 

kadar ihtiyaç duyduğunuz ürünlerden, eğitimlerden, hizmetlerden ve desteklerden asla 

uzakta değilsiniz.

Sunduğumuz destek, Allison şanzımanların tasarlandığı andan itibaren kendini 

göstermektedir. Sizlerle işbirliği içerisinde motorunuza uygun ürün modeli ve 

özelliklerini belirleyerek güçlü performans ve güvenilir verimlilik sağlamak üzere size 

özel bir paket oluşturuyoruz. Herhangi bir parça veya servise ihtiyaç duyduğunuzda ise 

fabrika eğitimli uzmanlarımıza ve Orijinal Allison Yedek Parçaları™’na güvenebilirsiniz.


