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TVH SIZE BIRÇOK AVANTAJ SUNAR
• Teknik donanıma sahip personel
• 600 000 çeşit yedek parça stoktan teslim
• 14 000 çeşit yedek parça Türkiye stoktan teslim
• Aynı gün sevkiyat, ertesi gün teslimat
• Bilgisayar kontrollü stok yönetimi
• İnternet mağazacılığı ve online destek
• Yüksek kalite

GÜÇLÜ MARKALAR, GARANTILI KALITE

Aşağıdaki markalar ve daha fazlası için tam kapsamlı orjinal parçalar.

EKLEMLEKLEMLI LASTIK 
YÜKLEYICILER

   parça & aksesuarlar



HER PARÇA 
Eklemli lastik yükleyici yedek parça ve aksesuarları için yüksek kaliteli 
geniş ürün yelpazesi.

Neler bulabilirsiniz?
• Eğitimli ve tecrübeli personellerimizin size her konuda yardımcı  

olabilmesi için veritabanımız sürekli gelişmeye devam etmektedir 
• Hızlı ve sonuç odaklı hizmet
• Doğru fiyata yüksek kalite için sıkı kalite kontrolleri

HER MARKA
En iyi hizmetle bütün markaları sizlere sunuyoruz. 

Aşağıdaki markalar için uygundur:
Avant • Ahlmann • Fuchs Shovel • Gehl • Giant • Kramer Allrad • Mecalac • 
Multione • Mustang • Oehler • Schäffer • Thaler • Wacker Neuson • 
Weidemann • ...

HER  YER
Nerede ve ne zaman isterseniz, sorgulama ve sipariş için online 
mağazamız MyTotalSource’u keşfedin. 

Özetle MyTotalSource:
• Yedek parça ve aksesuarlar için online mağaza
• Sadece bir kaç tıkla teklif ve sipariş
• Katalog ve broşürler için online başvuru
• Mobil uygulama ve kod tarama seçeneği
• Kolayca parça bulmak için arama motoru

Her parça, her marka, her yer
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