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Her ekipte geri kalanın üzerinde duran bir adam vardır. 
Sağlam. Güvenilir. İş bitene kadar durmayan! O adam 
TEVI.  TEVI elektrikli araçları; personel, ekipman, malze-
me taşımak ve saha içi sevkiyat için yüksek performansli, 
sağlam ve güvenilir olarak üretildi. 

Her koşulda, her hangi bir iş kolunda görev ne olursa 
olsun TEVI yükü hafifletir. TEVI kültüründe iş planlanır; 
plana göre yapılır ve bitene kadar durmaz.

TEVI; endüstriyel, ticari ve yer destek hizmetlerini içine 
alan geniş bir yelpazede standart ve özel üretim olarak - 
yük taşıyıcılar, personel taşıyıcılar, çekiciler, römorklar 
ve daha fazlasını önde gelen çözüm ile elektrikli araçlar 
sunmaktadır.

Hızlı sanayileşmede elektrikli araçlara yönelik artan ta-
lep aynı zamanda endüstriyel personel ve yük taşıyıcı 
(elektrikli) pazarı da yönlendirdi. Elektrikli araçlara du-
yulan ihtiyaç arttıkça, fabrikalarda operasyonel verimli-
lik talebi giderek artmakta ve dünya çapında endüstriyel 
personel ve yük taşıyıcı (elektrikli) pazarın yaygınlaşma-
sı sağlanmaktadır. Buna ek olarak, zaman tasarrufu, iş-
gücünün azaltılması, işletme maliyetlerinin düşürülme-
si ve hammadde israfının azaltılması gibi avantajlar da 
sunduğu için bu pazar da ciddi bir gelişme kaydediyor.

TEVI FOR PERFORMANCE, PRODUCTIVITY, DURABILITY, AND TECHNOLOGY IN ELECTRIC VEHICLES 
Every team has a member helping other fellow teammates 
falling behind... A robust and reliable member... A member 
who never stops until the job is done perfectly! 
And yes that very member is TEVI. 

With their high performance, durability, and reliability, 
TEVI electrical vehicles are designed for in-site transfers, as 
well as for carrying personnel, equipment, and materials. 

TEVI relieves the burden no matter what the conditions and 
duties are. TEVI culture requires a well-organized planning; 
TEVI staff carry out things according to the plans and never 
stop until the job is done perfectly.

Boasting a wide range of services including industrial, 
commercial, and ground support services, TEVI offers 
leading solutions when it comes to standard and custom-
made electric vehicles consisting of load carriers, personnel 
carriers, tow trucks, trailers, and many more.

The increasing demand for electric vehicles driven by 
the rapid industrialization also directed the industrial 
personnel and load carriers (electric) market. As the need 
for electric vehicles increases, a great demand arises for 
factory operational productivity. These combined allow for 
the world industrial personnel and load carrier (electric) 
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Çimento Fabrikaları verimliliğinde uygulanabilir özel 
tasarımlar ve “uzun kombinasyon” (birden fazla rö-
mork bağlayarak verimliliği arttırmak), her tonluk yük 
taşımak için kullanılan ortalama yakıt tüketimini yüz-
de 64 oranında düşürebilir.

Bu yakıt tüketimindeki düşüşün yanı sıra karbondiok-
sit emisyonundan da kurtarıyor. Diğer avantajları daha 
az kaza ve entegre sistemde olduğu gibi iş güvenliği ve 
çevre kalitesinde yarar sağlayabilir.

2014 yılında AR-GE çalısmaları ile başlayıp, özellikle lojistik 
sektöründe 2 yolcu ve 1400kg yük taşıyıcı elektrikli golf ara-
bası tarzı ile çok popüler oldu. Ağır hizmet serisinde ise T mo-
delleri ile baslayip TT serisi 6x4 çekisli 20 ton cekme kapasite-
li çekicileri uygun çözümü sağlamak için ön plana çıktı.

TT serisi TEVI tarafindan en güvenli elektrikli çekici 
araç olarak konumlandırılsa da sahip olduğu özellik-
leri ile cok daha fazlasını sunuyor. Ayrıca, yakın gele-
cekteki tüm TEVI modellerinin ölçeklenebilir mimari 
platform öncüsü olma özelliği taşıyor.

Dikkat çeken estetik ve tasarımı kontrol ekranı gibi ince 
detaylar TT serisinin kimliğine karakter katarak ön pla-
na çıkıyor. TT serisini deneyimlediğiniz anda kendinizi, 
teknolojinin güçle harmanlandığı ve fonksyonellikle bu-
luştuğu bir atmosferde buluyorsunuz.

TT serisi çekici araçları farklılaştıran birçok detayla kar-
şılaşıyorsunuz. Modern çelik yekpare gövde, farklı seçe-
neklere sahip kontrol sistemi başlıca detaylar arasında. 
Yürüyüş aksamı, kontrol sistemi ve motor kusursuz bir 
performansa sahip. TT serisi dünyaca ünlü otomotiv fir-
maları tarafindan üretilen parça kalitesi ile en gelişmiş 
tasarım programları ile geliştirilmiştir.

Tüm bu performans ve özelliklerle birlikte sağlamlık ve 
güvenlik TEVI’nin karakteristik özellikleri olmaya devam 
ediyor. Performans, güven, kalite ve teknoloji denklemleri-
ni en üst seviyede hayata geçiren TT serisi, beklentileriniz 
yüksekse en iyi fiyata en üst performansa sahip tercih ede-
ceginiz alternatif elektrikli cekiçi araç olarak sizi bekliyor.

market to become widespread. This market seriously 
progresses as it offers several advantages such as saving 
on time, reducing labor force, decreasing operational 
costs, and minimizing the waste of raw materials.

Special designs and “long combinations” (increasing the 
productivity by bringing together more than one trailer) 
aimed for cement factory efficiency can decrease the 
average fuel consumption used for carrying any size of 
loads by 64 percent.

In addition to minimizing the fuel consumption, this 
also reduces carbon dioxide emission. In addition, it 
ensures less number of accidents and better occupational 
safety and environmental quality as is the case with the 
integrated system.

It started with R&D work in 2014 and became very popular 
in the logistics sector in particular with its electric golf 
cart-style vehicle with a capacity to carry two passengers 
and 1400kg of load. Its heavy-duty series started with the 
T models and stood out with its TT Series 6x4-drive tow 
trucks with a capacity to tow 20 metric tons of load.

Although TEVI positions its TT Series only as the safest 
electric towing vehicle, this series has a lot more to offer. 
It is also the leading scalable architectural platform for all 
TEVI models to be produced in the near future.

Its attention-grabbing look and design, as well as its fine 
details such as the control screen all add to the character of 
the TT Series. Trying the TT Series will take you to a different 
world where technology meets power and functionality.

You will be surprised by many details that are sure 
making the TT Series towing vehicles different. Among 
the main details are the modern and steel single body 
and the control system boasting many different options. 
The power unit, control system, and engine offer a perfect 
performance. The TT Series also boasts the most advanced 
design programs and top-quality tools produced by world-
famous automotive companies.

In addition to the great performance and aspects, TEVI 
maintains durability and reliability as its characteristic 
features. Carrying the issues such as performance, 
reliability, quality, and technology to the top level, the TT 
Series is the best electric towing vehicle for those with high 
expectations. Furthermore, it offers the best performance 
at the best prices.

ELEKTRİKLİ ARAÇ İLE PERFORMANS, VERİMLİLİK, 
SAĞLAMLIK VE TEKNOLOJİ DENKLEMİNDE TEVI


