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Spis treści
Witamy w katalogu głównym TotalSource. Niniejszy katalog przedstawia wiele grup produktów, które mamy w swoim 
magazynie, przeznaczonych do wózków widłowych i ładowarek teleskopowych. Nasz asortyment produktów nie ogranicza 
się jednak tylko do produktów znajdujących się w tym katalogu. Niniejszy katalog zawiera jedynie uniwersalne produkty z 
naszego asortymentu. Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji lub jesteś zainteresowany obejrzeniem pełnej gamy 
naszych produktów, zapraszamy do zapoznania się z katalogami szczegółowymi.

Gama produktów w niniejszym katalogu ma na celu pomoc w wybraniu produktu odpowiedniego do Twoich potrzeb. 
Produkty są adresowane do segmentu MPA (części i akcesoria do maszyn transportu materiałów), a gdy produkt należy do 
innego segmentu, jest to wskazane przy pomocy odpowiedniej ikony. Jeżeli jesteś zainteresowany katalogami dotyczącymi 
określonych części, prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi katalogami naszych produktów i publikacjami dotyczącymi 
danego segmentu na naszej witrynie internetowej (www.tvh.com/downloads).

W katalogu głównym oferujemy uniwersalne produkty do:
• Kabina i podwozie
• Wyposażenie elektryczne
• Silnik
• Hydraulika
• Maszty i wysięgniki
• Skrzynia biegów i układ napędowy

W jaki sposób korzystać z katalogu
Katalog główny jest podzielony na rozdziały, zaczynając od przejrzystego spisu treści przetłumaczonego na kilka języków. 
Każdej z sześciu kategorii produktów wymienionych powyżej poświęcony jest oddzielny rozdział. Rozdziały te zawierają 
szeroką gamę produktów, dla każdego z nich podana jest odpowiednia informacja o produkcie, wyraźne zdjęcie i rysunek 
techniczny danego produktu. Oprócz tych informacji, przedstawione jest logo marki, w celu pokazania pochodzenia części, 
aby ułatwić decyzję dotyczącą zakupu W sporadycznych przypadkach może się pojawić jedna, dwie lub trzy ikony pokazane 
poniżej.
Dla Twojej wygody, na końcu katalogu, znajduje się indeks, w którym dołączone są synonimy. 

Ikony

Produkt wyróżniony przez logo Best Buy został specjalnie 
wybrany w oparciu o naszą specjalistyczną wiedzę 
dotyczącą asortymentu produktów i rynku. Produkty te 
gwarantują najlepszy stosunek jakości do ceny i - dzięki 
swojemu uniwersalnemu charakterowi - nadają się do 
większości zastosowań.

Wszystkie produkty TVH są standardowo objęte jednoroczną 
gwarancją. Gwarancja nie jest wymieniona w katalogu, 
ale zawsze obowiązuje. W przypadku gdy produkt posiada 
niestandardowy okres gwarancji, informacja ta jest podana 
wraz z logo gwarancji.
ikona gwarancji zawiera:
• 2Y: 2-letnia gwarancja
• 3Y: 3-letnia gwarancja
• Life: gwarancja dożywotnia


