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İntermobil Teknolojisiİntermobil Teknolojisi
Automechanika’da YeriniAutomechanika’da Yerini
Aldı!Aldı!

İntermobil Otomotiv Mümessillik ve Ticaret
A.Ş., otomotiv dünyasının önde gelen
markalarını 60 yılı aşkın süredir Türkiye
pazarına başarıyla sunmaktadır. İntermobil,
07-10 Nisan 2016 tarihleri arasında, her yıl
olduğu gibi bu yıl da dört gün
boyunca Automechanika Fuarı’nda dünya
markalarıyla  yerini aldı.

Bir araçta bulunan tüm parçaların en ileri
teknoloji ile üretilmiş olmasının gerekliliğine
inanan İntermobil,  dünyanın önde gelen yedek
parça markalarını Automechanika’da
ziyaretçilerle buluşturdu.

İntermobil ziyaretçileri, şehir otomobillerinden
beygir gücü yüksek performans otomobillerine
kadar her araç sınıfı için en kusursuz fren
teknolojisini sunan HELLA PAGID BRAKE
SYSTEMS fren balataları ile güvenliğin, uzun
ömrün ve fren konforunun en uygun bileşimine
tanıklık ettiler.

Emniyet ve kontrol sistemlerinde öncü
WABCO’ya ait en son teknolojiyi sunan ürünler,
HELLA’nın yeni LED farları, elektrik ürün serisi,
ampul ve silecekleri, maden sektörüne yönelik
aydınlatmaları ayrıca HELLA Ultra Power Aküleri
de İntermobil’in 90 m²’lik standında katılımcıların
beğenisine sunuldu. Behr Hella Service’in klima
ve motor soğutma alanındaki geniş ürün
yelpazesini, VDO’nun yenileme pazarına yönelik
ürünlerini ve dijital takografa yönelik en son
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Web Developer
Auto Parts Teknoloji Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti

yenilikleri yine İntermobil standında yerlerini aldı.

İntermobil’in servislere özel olarak tasarladığı
arıza tespit sistemleri ve servis ekipmanları
konusunda profesyonelleşen birimi “İntermobil
Teknoloji” de İntermobil standında ziyaretçilerle
buluştu. Binek araçlara yönelik diyagnostik
sistemler sunan HELLA GUTMANN SOLUTIONS
bu defa da Husky 100 ve Husky 150 araç klima
gaz değişim cihazlarını ziyaretçilerle
buluştururken, arıza tespitine imkan tanıyan
WABCOWÜRTH’ün tüm ticari araçlara yönelik
özel cihazı ve daha birçok servis ekipmanı ile
İntermobil desteği hakkında ayrıntılı bilgiler
sundu. Ziyaretçiler, diyagnostik cihazlarını
ücretsiz deneme şansına da erişti.

Etiketler: İntermobil Otomotiv
intermobil yedek parça
intermobil automechanika istanbul 2016
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Emrah İşbilir 
*Teknorot Otomotiv 

TEKNOROT AR-GE MERKEZİ

Fatih Kırca 
*ÜÇ-EL Kauçuk 

ÜÇ-EL Kauçuk Büyümeye Devam
Ediyor

Serhat Aslan 
Başbuğ Oto Yedek Parça 

Firmalarımızın Kendilerini
Yenilemesi Gerekiyor

Murat Kurtlar 
Bosch Otomotiv 

Dünyanın en büyük bağımsız
otomobil servis organizasyonuna
tek ‘Tıkla’ ulaşabilirsiniz

Rıza Şahin 
Hıdırusta 

2020’ye 5 kala!

Bahadır Akın Kurt 
Kale Oto Radyatör 

Açılır-Kapanır Sistem
(Temizlenebilir) Soğutma Modülü
Uygulaması

Emirhan Silahtaroğlu 
Silkar Ekipman 

Vizyon

Mehmet Gürel 
Şahin Motor Yatakları 

Motor Teknolojilerindeki Yenilikler

Şefik Ergönül 
Utided 

Pazara Hangi Yolla Girelim?
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TRW, Faaliyet Gösterdiği Tüm Pazarlarda
Lider Olmayı Hedefliyor
Dünyanın sayılı otomotiv yan sanayi...

Webnak ile taşıma maliyetleri düşüyor
Webnak projesini ilk defa kafamda tasarl...

Çağlayanlar Otomotiv her türlü rulman
ihtiyacına karşılık veriyor...
Yeni yıla hızla başlayan Çağlayan...

Yiğit Akü Sektörde Yarattığı Farklılık ve
Kalitesiyle Markasının Gücünü Kanıtlıyor
1976 yılında kurulan Yiğit AKÜ, 40 ...

Hann Otomotiv her geçen gün gelişmeye
devam ediyor…
Rot-rotil-çeki kolları, hava s&uu...

Fuar TakvimiFuar Takvimi

AUTOMECHANİKA İSTANBUL 2017
İstanbul / Türkiye
06.04.2017 - 09.04.2017

IIBT - JAKARTA 2017
Jakarta / Indonesia
29.03.2017 - 01.04.2017

AUTOMECHANİKA KUALA LUMPUR 2017 
Kuala Lumpur / Malaysia
23.03.2017 - 25.02.2017

ACMA Automechanika New Delhi 2017
Arunachal Pradesh / India
21.03.2017 - 24.03.2017

Motortec Automechanika Madrid 2017
Madrid / Spain
15.03.2017 - 18.02.2017

Türkiye’nin ilk kapsamlı Otomotiv Yedek Parça haber
sitesi olan www.autoparts.com.tr Auto Parts Teknoloji
Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti tarafından yayınlanmaktadır.
Her gün yeni haber, röportaj, araştırma-değerlendirme
online katalog, iş ilanları, köşe yazıları ile güncellenen
Auto Parts, Oto Yedek Parça sektörünü bir araya
getirerek firmaların tanıtımına katkıda bulunmayı
hedefliyor.
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