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Modeller

Araç Tipi

Voltaj (V)

Hız (km/s)

Menzil

Yükleme Kapasitesi (kg)

Dönüş Yarıçapı (cm)

Çekme Kapasitesi (kg)

A 236

Elektrik

36

16

30

200

200

2500

A 248

Elektrik

48

16

40

200

200

3500

A 348

Elektrik

48

16

40

200

200

5000

Ayak Kumandalı Korna
Dahili Şarj Cihazı
Rejeneratif Frenleme
3 Farklı Sürüş Modu
Geniş Dijital Kontrol Paneli
Acil Stop Düğmesi
Led Far
Stop Lambaları
Yön Sinyalleri
Çeki Demiri

Standart Donanım Yükseltilmiş Donanım
Kabin (Eko ve Lüks Opsiyonlu)
Kaymalı Akü Platformu
Ön Cam Sileceği
Adımlama
Tepe Çakar Lambası

YATAY TAŞIMADA YEŞİL EVRE
Lojistik süreçler Dünya ticareti için vazgeçilemeyecek bir önem 
taşımaktadır.
İç lojistik uygulamaları ve hat besleme işlemleri için geliştirilen 
TEVI A Seri Araçlar, elektrikli çekicilerin yeni çevreci evresini 
temsil eder. Üstün çekiş gücüyle 5 tona kadar yük çekme kapasite-
si, ortalama 30 km menzili, üstün manevra kabiliyeti ile yeni 
handling süreçlerini yönetmek ve ekolojik ayak izini azaltmak 
üzere tasarlanmıştır. Bağlantıların bir çok türleri için geliştirilen 
evrensel flanş , bileşen tedarik işlemleri, endüstriyel işletme 
parçaları hat besleme, koli dağıtım hizmetleri, uluslararası ve 
ulusal hava posta taşımacılığı, entegre sağlık hizmetleri, 
intermodal taşımacılık gibi üretim ve depo yönetimi süreçlerine 
terzi usulü çözümlerle değer katmaktadır.  Sürüş emniyeti ve 
konforu düşünülerek geliştirilen güvenli kalkış özelliği, sürücü 
koltuklarının mükemmel yaylanma ve yastıkları, adımlama tekno-
lojisi ile kolay montaj-demontaj imkanı için titizlikle seçilmiştir. 
Dayanıklı ve çevre dostu LED gündüz sürüş ışıkları aracın her 
zaman görünür olması adına önemli bir artı özelliktir. Zorlu 
çalışma koşulları için kaynaklı çelik gövde yapısı, çarpışmaya karşı 
çekme aracını koruyarak uzun süreli güvenilirlik ve dayanıklılık 
sağlamaya yardımcı olur. AC çekiş motoru, hasar ve artıklara karşı 
koruma için tamamen içeriye eklenmiştir. Dijital ön paneli 
sayesinde ihtiyaç duyacağınız sürüş bilgileri (akü şarj, hız, 
katedilen mesafe / saat göstergesi) ekrana yansıtılmaktadır. Akülü 
İnterrmodal Çekicileri kullanmak hiç bu kadar konforlu ve keyifli 
olmamıştı.
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