
Müşterisine en çok 
kazandıran treyler markası 
Tırsan, ilk tercih olmayı 
sürdürüyor. “En kısa sürüde, 
en ekonomik ve sorunsuz 
teslimat” mottosuyla çalışan 
Fortrans Uluslararası 
Taşımacılık hedeflerini 
gerçekleştirmek için Tırsan’ı 
tercih ederek, filosuna 10 
adet T.SCS M Tırsan Perdeli 
Mega Treyler kattı. 

Treyler sektörünün 40 yıldır 
lideri olan Tırsan, geliştirdiği 
çözümlerle müşterilerine 
hedeflerini yakalamalarında 
yardımcı oluyor. Ekonomik, 
sorunsuz ve hızlı sevkiyat 
yapan Fortrans Uluslararası 
Taşımacılık bu amaçla 
filosuna 10 adet Tırsan 

Perdeli Mega Treyler 
kattı. Araçlar firmanın 
Büyükçekmece-Tepecik 
tesislerinde düzenlenen 
törenle Daf-Tırsan Satış 
Yöneticisi Özgür Ayçiçek 
tarafından, Fortrans 
Uluslararası Taşımacılık 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Ertan Öztürk ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Yardımcısı 
Orhan Naçar’a teslim edildi.

Doğu Avrupa hattında 
yaptığı taşımalarla adından 
söz ettiren Fortrans 

Uluslararası Taşımacılık, 
başta Romanya olmak üzere, 
Balkanlar ve Doğu Avrupa 
hatlarında büyümesini 
sürdürüyor. Teslimat 
töreninde açıklamalarda 
bulunan firma yetkilileri 
Ertan Öztürk ve Orhan 
Naçar, “Şirketimizin ana 
prensibi, müşterilerimizin 
talepleri doğrultusunda en 
kısa sürede en ekonomik 
koşullarda ve sıfır sorun 
anlayışı ile sevkiyatları 
gerçekleştirmektir.” dedi. 
Bu amaçla Tırsan’a yatırım 
yaptıklarını söyleyen 
firma yetkilileri daha 
önce filolarında 18 adet 
Tırsan bulunduğunu ve 
çok memnun olduklarını 
aktardılar.

İntermobil, yenilenen 
yüzü ile internette

Türkiye otomotiv pazarını 
dünyanın önde gelen 
markalarıyla buluşturan 
İntermobil, yenilenen web 
sitesi ve sosyal medya 
hesaplarıyla otomotiv 
sektörünü yakından 
takip edenlerle buluşuyor. 
Otomotiv teknolojisine 
dair son yenilikleri ve 

İntermobil çatısı altında 
yer alan markalarla ilgili en 
son gelişmeleri öğrenmek, 
kampanyalardan haberdar 
olabilmek ve zaman 
zaman yapılacak sürpriz 
yarışmalardan mini hediyeler 
kazanmak için İntermobil’i 
aşağıdaki hesaplardan takip 
edebilirsiniz. 

Facebook :   facebook.com/intermobil.com.tr

Twitter :        twitter.com/intermobilcomtr

Instagram:  instagram/intermobil.com.tr

Youtube:      youtube.com/intermobilcomtr

Linkedin :    İntermobil Otomotiv

Michelin, PTG ve 
Téléflow’u satın aldı

Dünya lastik çözümleri devi 
Michelin, kullanıcıların 
lastik basınçlarını arazi ve 
kullanım koşullarına göre 
ayarlamalarına olanak 
sağlayan lastik basınç kontrol 
sistemleri sektörünün iki lider 
kuruluşu PTG ve Téléflow’u 
bünyesine kattı. 

Bu satın alımlarla birlikte 
tarım lastikleri ve çözümleri 
segmentinde lastik basıncı 
yönetimine yönelik hizmetler 
de vermeye başlayarak 360 
derece bir hizmet sunacak 
olan Michelin, hem çiftçilerin 
maliyetlerini düşürecek hem 
de topraklarını korurken 
araçlarının performansını 
artıracak. 

Michelin’in yeni nesil ADT 

lastiği MICHELIN EvoBib’i 
geliştirmesinin ardından 
gerçekleşen bu iki satın alma 
haberi, Michelin’in tarım 
lastiklerinde eksiksiz bir 
hizmet sunacağını müjdeliyor. 
Satın alımlarla ilgili konuşan 
Michelin Tarım Lastikleri 
Direktörü Emmanuel Ladent, 
“Bu satın alım Michelin 
Tarım Lastikleri Ürün Grubu 
için yeni bir yaklaşımın 
başlangıcını da işaret ediyor. 
Çiftçilerin topraklarını 
korurken makinelerinin 
performansını optimize 
etmelerine yardımcı olma 
hedefiyle bu satın alımları 
gerçekleştirdik. Michelin 
olarak daha kapsamlı 
çözümler sunmaya ve 
yenilikler getirmeye devam 
edeceğiz.” dedi.

Fortrans hedeflerine Tırsan ile ulaşacak
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