
Allison Şanzımanlar ile Verimliliği Arttırabilir,    
   Karlılığı En Üst Seviyeye Taşıyabilirsiniz  

İnşaat Uygulamaları
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Daha hızlı ivmelenme = Daha yüksek ortalama hız = Günlük daha fazla yük

Daha kısa sürede daha fazlasını 
yapabilirsiniz

Allison’ın güvenilir tam otomatik şanzımanları, en zorlu 

koşullarda hizmet sunmak üzere geliştirilmiştir. Allison 

şanzımanlar, diğer şanzıman teknolojilerine kıyasla tekerleklere 

daha fazla güç ileten Kesintisiz Güç Teknolojisi™’ne sahiptir. 

Allison şanzımanlar, manüel veya otomatikleştirilmiş manüel 

şanzımanlara göre daha hızlı ivmelenme sunarak filonuzdaki 

araçlarınızın daha çabuk hızlanmasına ve daha yüksek ortalama 

hız değerlerinde çalışması sayesinde daha fazla yük taşımasına 

olanak tanır. Daha fazla yük ise daha üstün verimlilik anlamına 

gelir. Tüm bu avantajlar, karlılığınızın artmasını sağlar. Böylece 

Allison, sizlere verimlilik sunar. Üstün güvenilirliğimiz, filonuzdaki 

araçların garajda beklemek yerine zamanın büyük bir 

çoğunluğunu iş başında geçireceğini garanti eder. Hangi alanda 

faaliyet gösterirseniz gösterin, Allison daima daha iyiye 

ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Allison şanzımanlar, manüel veya otomatikleştirilmiş manüel 

şanzımanlardan (AMT) daha hızlı ivmelenme sağlar.  
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Manüel ve otomatikleştirilmiş manüel 
şanzımanlar, ivmelenme sırasında zaman ve 
yakıt israfına yol açmaktadır

Allison şanzımanlar, her vites değişiminde güç ve tork kaybına yol açan ve hem 

verimsiz kullanım hem de daha kısa bir mesafe kat edilmesi ile sonuçlanan 

manüel ya da otomatikleştirilmiş manüel şanzımanlara kıyasla daha üstün bir 

performans sunar: Daha hızlı ivmelenme, daha fazla işin gerçekleştirilmesi 

anlamına gelir. Allison şanzıman ile sürücüler, çalışma alanına daha kısa sürede 

ulaşmakta ve çok daha fazla görevi tamamlayabilmektedir. 

İşlerin Tamamlanması İçin Fazladan   
Bir Gününüz Olsa Ne Yapardınız?
Allison şanzımanlar, sizi işinizde %20 oranında daha 
verimli kılar. Bu avantaj, çalışma haftanıza fazladan bir gün 
eklenmesi anlamına gelir. Söz konusu üstün verimlilik, daha 
fazla yük ve daha fazla karlılık düzeyi sağlar. 

*Söz konusu değerler yalnızca örnek amaçlıdır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.

Gelir Artışı*

Yük başına ortalama gelir                                                                                                              100 $

Hafta başına ek yük                                                                                                                        100 $

Hafta/ay başına ek yük                                                                                              400 $

Ay/yıl başına 4 adet ek yük                                                                                            4,800 $

Üstün Verimlilik Karlılığınızı Arttırır

Allison şanzımanlar, %20’ye varan daha fazla verimlilik sağlamaktadır

Manüel ve otomatikleştirilmiş manüel şanzımanlarda ivmelenme 
süresi yavaş olduğundan verimlilik de düşüş göstermektedir
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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’den fazla patente sahiptir.

•   FuelSense® teknolojisi ile üstün yakıt 
tasarrufu sağlar

•   Altı milyondan fazla tam otomatik şanzıman 
sahibine teslim edilmiştir
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Allison: İnşaat Uygulamalarında 
En Güvenilir Tercih

Gerçekleştirdiğiniz faaliyete göre 
uyarlanabilen tasarım

Allison şanzımanlar, manüel veya otomatikleştirilmiş 

manüel şanzımanlara kıyasla en zorlu koşullarda 

performans göstermek üzere tasarlanmıştır. 

Allison sayesinde aracınız ve şanzımanınız, 

gerçekleştireceğiniz faaliyetin gerekliliklerine  

tam anlamıyla uyum sağlayabilmektedir.  

Bunun sonucunda ise yalnızca Allison tarafından 

sunulabilen üstün bir güç ve verimlilik 

kombinasyonu elde edilmektedir. 

•  Benzersiz güvenilirlik – en zorlu uygulama koşulları için   
   tasarlanmıştır

•  Daha hızlı ivmelenme ve yüksek verimlilik  

•  Yumuşak zeminde ve dar alanlarda sürüşe yönelik  
   üstün manevra kabiliyeti

•  2. geri vites seçeneği ile yokuşlarda daha üstün  
   performans ve dik yamaçlarda kayma olmaksızın  
   daha fazla kontrol

•  Daha düşük bakım maliyetleri ve daha uzun  
   hizmet süresi

•  Daha az deneyimli sürücüler için daha kolay  
    ve güvenli sürüş ile üstün sürüş tecrübesi

•  PTO güç çıkış ünitesi



Allison tork konvertörü, sarsıntısız olarak motor torkunu en yüksek 

şekilde arttırır ve tekerleklere daha fazla güç aktarılmasını sağlar. 

Motor gücünün arttırılması, sürücüler için yüksek performans, 

daha hızlı ivmelenme ve yüksek çalışma esnekliği gibi avantajlar 

sağlar. Manüel veya otomatikleştirilmiş manüel şanzımanlar her 

vites değişiminde güç kaybına yol açarken, Allison tam otomatik 

şanzımanlar güç düzeyini arttırmaktadır. Öte yandan Allison 

şanzımanlar, güç kesintilerinin önüne geçerek daha küçük motorlu 

araçlarla işinizde daha fazla başarı kazanmanızı sağlamaktadır.  

Otomatikleştirilmiş Manüel Şanzımanlar 
(AMT)  
Otomatikleştirilmiş manüel şanzımanlarda manüel debriyaj 

pedalı bulunmasa da, mekanik bir debriyaj araç kalkışında halen 

kullanılmaktadır. Bu mekanik debriyaj zamanla aşınır, yanar ve geleneksel 

bakım ve değişim gerektirir; bu da aracınızın tamir için serviste daha fazla 

ve işbaşında daha az zaman geçirmesi anlamına gelir. 

Manüel ve otomatikleştirilmiş manüel şanzımanlar motor tork 

arttırımından yararlanamazlar çünkü performansı limitleyen 

başlangıç debriyajının ömrünün uzaması için motor torku kontrol 

altında tutulmalı veya limitlenmelidir.

Patentli tork konvertörümüzün oldukça az aşınması ve 

şanzımanlarımızın üstün performanslarını sürdürmek adına yalnızca 

periyodik yağ ve filtre değişimlerini gerektirmesi nedeniyle Allison tam 

otomatik şanzımanlar benzersiz bir özellik sunmaktadır. Herhangi bir 

bakım gerekliliğinde Allison, size anında hizmet sunarak aracınızın 

mümkün olan en kısa sürede işinin başında olmasını sağlar.  
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Tork Konvertörünün Gücü
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Her Vites Değişiminde Güç Kaybına Yol Açan 
Otomatikleştirilmiş Manüel Şanzımanlar (AMT)

Kesintisiz Güç Teknolojisi™’ne sahip Allison Tam Otomatik 
Şanzımanlar

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.

Karşılaştırmalı İnşaat Uygulamalarındaki Vites Değişimi verilerine dayalıdır.
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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 sebebiyet vermektedir. 

Motor torku (tam gaz sürüşte) Araç hızı (tam gaz sürüşte)

Motor torku (tam gaz sürüşte) Araç hızı (tam gaz sürüşte)
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Vites Değiştirme Zamanı  
 

Allison şanzımanlar, her vites değişiminde zaman tasarrufu 

sağlamaktadır. Bu sayede kazanacağınız zaman, görev döngünüzün 

zorluğuna paralel olarak verimliliğinizi arttırmaktadır. Manüel veya 

otomatikleştirilmiş manüel şanzımanlar ile donatılan araçlarda günde 

yaklaşık 1,500 kez vites değiştirilmektedir. Söz konusu vites değişimleri 

sırasındaki güç kesintileri (her vites değişiminde 1-3 saniye olarak 

hesaplanmıştır*), gün içerisinde bir saati aşkın bir sürüş zamanına neden 

olmakta ve verimliliğinizi düşürmektedir. 

*Otomatikleştirilmiş manüel şanzımanlara yönelik karşılaştırmalı data testlerine dayalıdır.  

Her Vites Değiştirme İhtiyacınızda  
Daha Fazla Zaman Tasarrufu
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Allison anzımanlar ile Günlük Zaman Tasarrufu (min)

75



Güç Çıkış Ünitesi (PTO) 
Söz konusu özellik, PTO’nun ne zaman, nasıl devreye gireceğini 

kumanda eder ve potansiyel hasar ile tehlikeleri en aza indirmek için 

kullanım koşullarını görüntüler.

Yardımcı Fonksiyon Seçeneklerinin 
Engellenmesi
Söz konusu özellik etkinleştirildiğinde vites boşta iken istenmeyen 

vites değişimleri engellenmektedir. Bu özellik, aynı zamanda 

uygulamalara özel araç parçaları ile kolaylıkla entegre olabilmekte 

ve park ayaklarının yükseltildiğini, vinç kollarının etkisizleştirildiğini 

ve/veya kapıların kapandığını güvence altına almaktadır. 

Prognostikler
Aracın özel kullanım gerekliliklerine uyarlanan Allison 

prognostikleri, servis zamanının gelip gelmediğini belirlemek ve 

servis zamanı geldiğinde uyarıda bulunmak için çeşitli çalışma 

parametrelerini incelemektedir. Bu sayede gereksiz yağ ile 

filtre değişimlerinin önüne geçilmekte ve maksimum şanzıman 

koruması sağlanmaktadır. 

Akıllı Kontroller  

 

İnşaat uygulamalarına yönelik Allison tam otomatik şanzımanlar, 

kas gücünün yanı sıra beyin gücüne de sahiptir. Gelişmiş 

elektronik kontroller, çalışmalarınızı gerçekleştirmek için ihtiyaç 

duyduğunuz operasyonel özelliklerin optimize edilmesi için 

gerekli olan motor ve araç entegrasyonunu sağlamaktadır.
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Dayanıklılık ve düşük bakım gerekliliği üzerine tasarlanan Allison 

şanzımanlar, en zorlu koşullarda dahi güvenilir bir hizmet sunmaktadır. 

Uzun servis aralıklarımız, kesintisiz olarak işinizin devamlılığı sağlarken araçta 

mekanik debriyaj bulunmaması güç aktarma organlarının tüm parçalarında 

daha az yıpranmaya olanak tanımaktadır. Sürücüler sorunsuz ve güvenilir 

bir şekilde gücü tekerleklere aktarabilmekte; filo sahipleri ise daha az arıza 

ile karşılaşmakta, planlanan bakımlar arasında yüksek verimlilik ve çok daha 

fazla yol kat edilmesi avantajlarından faydalanmaktadırlar. 

Güvenliği ve Sürüş Deneyiminizi Arttırın
Günümüzde sürücüler, manüel şanzımanlı araçları kullanma konusunda 

daha az deneyime sahiptir. Ancak bu durum, Allison şanzımanlar sayesinde 

herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Sürücülerinizin deneyimlerinin yanı 

sıra herkes daha hassas ve güvenli sürüş ile yüksek konfor avantajlarından 

faydalanabilmektedir. Sürücüleriniz direksiyona geçtiklerinde daha dikkatli ve 

araç ile daha uyumlu olabilmekte, bunun sonucunda ise hem yüksek sürücü 

konsantrasyonuna hem de üstün güvenliğe ulaşılmaktadır.

En Zorlu Koşullarda,
Üstün Hizmet Sunuyoruz  



Allison’ın Vaadi 
Müşterilerimizin daha verimli çalışmasını sağlamak 
için işlerine değer katan, dünya çapında en güvenilir 
tahrik çözümlerini sunmak.
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İndianapolis, Indiana’daki şirket merkezimizden Macaristan ve Hindistan’daki üretim 

tesislerimize, dünya çapındaki yaklaşık 1,400 Allison Yetkili Distribütörü ve Bayiine 

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 Allison orijinal yedek parçalarına güvenebilirsiniz.

One Allison Way
İndianapolis, Indiana, ABD, 46222-3271

Bu broşürde yer alan bilgiler ve spesifikasyonlar, 
bir  bildirimde bulunulmaksızın veya herhangi bir 
yükümlülüğe tabi olmadan değiştirilebilir.
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© 2015 Allison Transmission Inc. 
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Dünya Çapında Destek
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