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KÖPÜK DOLGULU LASTIKLER HAREKETLI PERSONEL 
YÜKSELTICI PLATFORMLARINIZI ÇALIŞIR HALDE TUTAR. 
Lastiklerinizin patlamasını önlemenin en akıllıca yolu
Hareketli personel yükseltici platformlarınız için lastiklerin patlamaz, dayanıklı ve emniyet konusunda da güvenilebilir olmalıdır. 
Köpük dolgulu lastikler bunun için en iyi seçenektir. Bu tip lastikler patlamaz lastik köpüğüyle doldurulur ve köpüğe eklenmiş ekstra 
ağırlıklar sayesinde daha önceki lastiklere göre daha uzun süren bir dayanıklılığa sahiptir. 

Lastiklerinizi TVH’deki kendi özel lastik doldurma kabinimizde doldurtun. Sizlere lastik, jant ve köpük dolguyu tüm bir paket olarak 
sunabiliriz (komple tekerlek montajı) veya sadece orijinal pnömatik lastiklerinizi şişirebilirsiniz.

Neden köpük dolgulu lastiklere ihtiyacınız var?
• Kesinlik: Döküntü, çiviler veya keskin nesneler yüzünden oluşabilecek patlamaları engelleyin.
• Güvenlik: Lastiklerde ani basınç kaybından kaynaklanabilecek tehlikeli durumları önleyin.
• Efficiency: Makinanızın bir arıza durumunda iş aksatma süresini azaltın ve makinelerinizin verimliliğini artırın.
• Compliant: Hareketli personel yükselticilerinizin denge denetimleri için zorunludur.

TVH’in lastik şişirme servisinden nasıl yararlanabilirim?

• Kalite: Yüksek kalite sağlayan bilgisayar kontrollü doldurma sistemimiz 
sayesinde sürekli yüksek kalite köpük garantisi

• Gönül Rahatlığı: Her dolumdan önce ve sonra karışımın kalite kontrolü yapılır
• Hızlı servis: Stoklarda mevcut olan tekerlek montajları için 24 ile 48 saat 

içinde teslimat
• Ekonomik: Sadece lastiklerin doldurulması için gerekli olan köpük miktarını 

ödeyeceksiniz, bu da daha düşük bir fiyatla daha fazla kar etmenizi sağlayacak.
• Ekolojik: Jantlarınızı, yeni tekerlere takarak yeniden değerlendirebiliriz.

Hangi lastiğe ihtiyacınız olduğundan emin değil misiniz? Bize makinenizin tipini 
ve seri numarasını verin, biz sizin için bulalım. Ürün yelpazemiz makineleriniz 
için tüm yedek parçaları içermektedir: motor parçaları, filtreler, zincirler, 
aküler… 

www.tvh.com’u ziyaret edin ve TVH’in sizler için neler yapabileceğini keşfedin.


