
ÇİN MARKAÇİN MARKA FORKLİFT 
yedek parça & aksesuarları



Bütün markalar

En iyi hizmetle bütün markaları sizlere 
sunuyoruz!

Aşağıdaki markalar için uygundur:

Baoli • Dalian • EP • Feeler • Goodsense •  
G. Power • Hangcha • HC • Heli • Hytsu • 
Jac • Liugong • Longking • Maximal • 
Nexen • Noblelift • Shangli • Tailift • UN 
Forklift • Xinchai • ...

TVH Xinchai motor ve yedek 
parça resmi distribütörüdür.



Bütün parçalar
25 000’den fazla stok malzemesi ve 300 000 bilinen referans.

TVH sizlere çoğu markaya uygun olan bütün parçalar: frenler, soğutucular, egzoz ve 
hidrolik sistemler, şanzıman, motor … için geniş kapsamda yedek parçalar sunabilir.

Bilgi birikimi,tecrübe ve geniş stok sayesinde TVH sizlere ihtiyacınız olan referansı hızlıca 
sunabilir. TVH yüksek kalitedeki TotalSource® standartlarını karşıladığına emin olmak 
için,tedarikçilerinden gelen gönderileri sık sık kontrol eder. Sistemdeki kayıtlı bilgiler baz 
alınarak parçalar ölçülür ve test edilir. TVH Çin marka forklift parçaları ve aksesuarları 
için tüm ihtiyacınızı tek bir yerde  bulabileceğiniz durak noktasıdır.

Her yerde, her zaman

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



AVANTAJLARINIZ

• Teknik donanıma sahip personel
• 600 000 çeşit yedek parça stoktan teslim
• 15 000 çeşit yedek parça Türkiye stoktan teslim
• Bilgisayar kontrollü stok yönetimi

• Aynı gün sevkiyat, sonraki gün teslimat
•  İnternet mağazacılığı & online destek
• Yüksek kalite

GÜÇLÜ MARKALAR, YÜKSEK KALİTE
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