Tek noktadan dünya markalarına...

1954 yılında İstanbul’da kurulan İntermobil, Avrupa’da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini
ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye’deki otomobil, kamyon, otobüs ve treyler imalatçıları ve
servisleriyle beraber yedek parça piyasasına hizmet vermektedir.
1954’ten itibaren Türk otomotiv sanayinin gelişmesiyle, Amerikan kökenli BENDIX firması, CLAYTON DEWANDRE
(İngiltere), TURNER Manufacturing (İngiltere), Fransız kökenli DBA – MARCHAL - DUCELLIER ve MEILLOR,
ROULUNDS V kayış (Danimarka), SCAPRO ve HIAB Foco (İsveç) firmalarının Türkiye mümessilliğini üstlenmiştir.
1980’li yıllarda mümessilliklerine yenilerini ekleyerek sektördeki etkinliğini arttıran İntermobil, ticari araçlar
için fren sistemlerinde lider olan WABCO Westinghouse firmasının CLAYTON DEWANDRE’i satın alması sonucu
WABCO Westinghouse ile çalışmaya başlamıştır. İntermobil, WABCO ile iş birliğini 38 yılı aşkın bir süredir büyüterek
devam ettirmektedir. WABCO, 2020 yılı itibariyle, Türkiye’de üretim yapan kamyon, otobüs ve treyler üreticileri
tarafından en çok tercih edilen fren sistemi markasıdır.

TARİHÇE

İntermobil, 1991 yılında HELLA firmasının Türkiye mümessili olmuştur. Aydınlatma ürün grubunda lider konumda
olan Alman kökenli HELLA, OEM ve yenileme pazarına yönelik 25.000 referansın üzerinde aydınlatma, elektrik ve
elektronik parça üretmektedir.
1998 yılında VDL WEWELER firmasının mümessilliğini üstlenmiş olup, bugün başarılı bir şekilde devam ettirmektedir.
2000 yılında ise Siemens VDO firmasının mümessili ve yenileme pazarındaki tek distribütörü olmuştur. İntermobil,
2007 yılı itibariyle Continental AG bünyesine katılan VDO markasının mümessillik ve distribütörlüğüne OE,
Aftermarket, Takograf ve Dizel parçaları olmak üzere dört ana segmentte devam etmektedir.
2006 senesinde HELLA TRAILER SYSTEMS (Hella Treyler Aydınlatma Sistemleri) mümessilliğini HELLA firmasıyla
1991 yılında başladığı anlaşmasına eklemiştir.
2009 yılında HELLA firması, İntermobil’e ortak olmuştur. İki köklü aile şirketi Türk otomotiv sektörünün en
donanımlı çözüm ortağı olma vizyonuyla birleşmiştir. Yenilikçi uygulamalar ve müşterilere yakınlığı sayesinde
İntermobil yoluna her geçen sene büyüyerek devam etmektedir.
2011 yılında VALX firmasının mümessili ve distribütörü olmuştur. Treyler üreticileri için aks tasarlayan ve üreten
VALX’ın Türkiye’deki tüm satış ve servis organizasyonu İntermobil tarafından gerçekleştirilmektedir.
2011 yılında WABCOWÜRTH’ün Türkiye temsilcisi olmuş ve WABCOWÜRTH tarafından ağır vasıta ve hafif ticari
araçlar için üretilen arıza tespit sistemlerinin satış ve teknik destek çalışmaları ile ürün yelpazesini genişletmiştir.
Haziran 2012’den itibaren HELLA GUTMANN SOLUTIONS’ın binek ve hafif ticari araçlar için ürettiği arıza tespit
sistemlerinin satış ve teknik destek çalışmalarını üstlenmiş ve ürün gamını genişletmiştir. Sektörde iyi bilinen ve
müşteri grubu olarak birbirini tamamlayan iki arıza tespit cihazının yanına garaj ekipmanları ve eğitim programı
eklenerek İntermobil Teknoloji konsepti hayata geçirilmiştir.
2013 yılında fren sistemi üreticisi HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS’in Türkiye’de tek distribütörü olunmuştur.
Yenileme pazarında en fazla markanın bulunduğu fren ürün grubuna sonradan girmiş olmasına rağmen doğru
dağıtım stratejisi sayesinde ilk yıldan itibaren pay almaya başlamıştır.
Kasım 2014 itibariyle dünyada en fazla treyler aksı üretimine sahip olan FUWA firmasıyla iş birliğine başlanmıştır.
Türkiye’deki kamyon ve çekici üreticilerinin yüksek performansın yanında maliyet avantajı yaratacakları canlı dingil
ürünleri bir OEM firmasıyla ortak bir proje kapsamında devreye alınmıştır. Ayrıca beşinci teker, ön dingil, kampana
gibi birçok ürün Türk araç üreticilerine sunulmaktadır.

TARİHÇE

2015 yılında amortisör ürün grubunda yüksek performansıyla bilinen KONI’nin OEM kanalında temsilciliğine
başlamıştır.
2019 yılında yenilikçi otobüs kapı sistemlerinin tasarım, üretim ve tedarikinde Avrupa lideri olan Ventura Systems’in
temsilciliğine başlamıştır.
2019 yılında Uzak Doğu araç grubuna hitap eden ioto markasını hayata geçirmiştir. OEM ve OES üreticilerinin
tercih ettiği yüksek teknolojiye sahip fabrikalarda üretilen ioto ürünlerini, öncelikli olarak Türkiye pazarı olmak
üzere Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına sunulması hedeflenmektedir.
İntermobil kuruluşundan itibaren, 65 yılı aşkın sürede, ticari faaliyetleri (alım-satım ve mümessillik) etkinlik
alanının merkezine konumlandırmıştır. Sektörde farklılaşmak ve daha kapsamlı bir hizmet sunabilmek için 25 yılı
aşkın süredir, alanında en donanımlı mühendisler ile teknik destek vermektedir. 2011 yılından beri tedarik zinciri
yönetimine odaklanarak hem OEM hem de Aftermarket müşterilerine maliyet avantajı, hız ve yüksek bulunurluk
sağlamaktadır. İntermobil sürdürülebilir başarıya ulaşmak için en iyi tedarik zinciri yönetimini en donanımlı ve
gelişime açık IT altyapısıyla taçlandırma gerekliliğinin bilincindedir. Dijitalleşmenin hızla iş yapma tekniklerini
değiştirdiği dönemde tüm yatırımlarını çağa ayak uydurma ve geleceğe hazır olma prensipleriyle yapmaktadır.
2015 yılında kurduğu montaj hattı ile ülkemizde istihdamı arttırma ve yerli üretime katkıda bulunma misyonunun
ilk adımını gerçekleştirmiştir.
İntermobil’in en büyük zenginliği kuruluşundan beri uyguladığı kurum değerleri ve insan kaynağıdır. Dürüstlük,
güvenilir olmak, deneyimini paylaşmak ve sürekli gelişim, şirketin temelini oluşturan ve tüm faaliyetlerini üstüne
inşa ettiği değerleridir. Müşterisine yakın satış ekibi, donanımlı mühendislik ekibi, sürekli gelişen lojistik ekibi,
yenilikçi IT ekibi, yaratıcı pazarlama ekibi, güçlü finans ekibi, araştırmacı İK ekibi ile vizyoner yönetimi sayesinde
Türk otomotiv sektörünün en donanımlı çözüm ortağı olmaya devam edecektir.

Upon development of Turkish automotive industry from 1954, İntermobil became representative of BENDIX
(USA), CLAYTON DEWANDRE(United Kingdom), TURNER Manufacturing (United Kingdom), DBA – MARCHAL DUCELLIER and MEILLOR (France), ROULUNDS V belts (Denmark), SCAPRO and HIAB Foco (Sweden).

İntermobil increased its activities in the industry in the 1980s by collaborating with other companies such as
WABCO Westinghouse, a leader in brake systems for commercial vehicles. İntermobil has been collaborating with
WABCO for 38 years. WABCO is the most well known and preferred brake system brand by truck, bus and trailer
producers in Turkey.
İntermobil became the agent of HELLA in 1991, HELLA, one of the leading producers in lighting globally, is based
in Germany, HELLA produces more than 25.000 references in lighting, electrics and electronics product groups for
OEM and Aftermarket customers.
In 1998, it assumed agency of VDL WEWELER and has been continuing successfully since then.

In 2000, it became the agent and exclusive distributor in aftermarket of Siemens VDO. İntermobil continues as
agent and distributor of VDO brand in four main segments; OE, After market, Tachograph and Diesel parts even
though it was taken over by Continental AG in 2007.
In 2006, the agency of HELLA TRAILER SYSTEMS was added to the agreement with HELLA which started in 1991.

In 2009, HELLA and İntermobil made a Joint Venture. Two deep-rooted family companies unified with the vision
of becoming the best solution provider of the Turkish automotive industry. Thanks to its innovative applications
and close customer relations, İntermobil has been continuing its journey by achieving high growth figures every
year.

In 2011, it became agent and distributor of VALX trailer axles. Sales and service organization of VALX has been
formed and managed by İntermobil.
In 2011, it became the distributor of WABCOWÜRTH and extended its spare parts portfolio with sales and hotline
support of diagnostic devices produced by WABCOWÜRTH for light duty and heavy commercial vehicles.

From June 2012, İntermobil also started its cooperation with HELLA GUTMANN SOLUTİONS which is one of the most
well-known diagnostic device producers for passenger car and light commercial vehicles in Germany. İntermobil
Technology concept was founded by adding garage equipment products to these two leading diagnostics brands.
In 2013, it became the exclusive distributor of passenger car brake system manufacturer HELLA PAGID BRAKE
SYSTEMS in Turkey. Despite the fact that it made a late entrance to the brake products in the Aftermarket where
several brands are present since many years; İntermobil reached noticeable market share thanks to its accurate
distribution strategy.
As of November 2014, collaboration started with FUWA which is World’s largest trailer axle manufacturer with
over 1 Million axles per year. Live axle products will provide cost advantage to truck and bus manufacturers in
Turkey. Also, many products such as fifth wheel, front axle, drums are offered to Turkish vehicle manufacturers.
In 2015, cooperation with KONI, one of the most popular shock absorber manufacturers known for its high
performance, started.

In 2019, it started representing Ventura Systems, the European leader in the design, production and supply of
innovative bus door systems.

In 2019, it launched the ioto brand, which appeals to the Far East vehicle group. OEM and OES favored by hightech manufacturers with factories produced ioto products are primarily delivered to Turkey and also it is targeted
to deliver to European, Russian, Turkic Republics, Middle Eastern and African markets.
İntermobil positioned trade in the center of its activities for a period well over 65 years. It provides technical service
for over 25 years with engineers who are specialized in their fields in order to make a difference in the industry.
Focusing on supply chain management since 2011, it provides cost advantage, speed and high availability to both
OEM and Aftermarket customers. İntermobil is making all the necessary investments to complement the best in
class supply chain management with the most improved IT infrastructure in order to achieve sustainable growth.
With the assembly line established in 2015, it realized the first step of the mission to increase employment in
the country and to contribute in local production. İntermobil will be ready with these investments for the era of
digitalization which will change the dynamics of the automotive industry.
İntermobil’s most important assets are its corporate values and human resources. Integrity, trustworthiness,
sharing its experience and constant improvement are values on which all operations are based on. Thanks to sales
team which is close to the customer, specialized engineering team, avant-garde logistics team, innovative IT team,
creative marketing team, strong finance team, investigative HR team and visionary Management, İntermobil will
continue to be the most improved solution provider of the Turkish automotive industry.

HISTORY

HISTORY

Established in 1954 in İstanbul, İntermobil has been acting as agent and distributor of leading automotive industry
suppliers, located in Europe; it provides service to automotive aftermarket as well as, passenger car, truck, bus and
trailer manufacturers in Turkey.
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Yenilik için tutku...

WABCO (NYSE: WBC), ticari araçlar için emniyet ve kontrol sistemleri tedarik eden
öncü bir kuruluştur. WABCO en yeni elektronik, mekanik ve mekatronik fren, stabilite
ve otomasyon sistemi teknolojilerini dünyanın önde gelen ticari kamyon, treyler ve
otobüs üreticilerine sunmaktadır. Genel merkezi Bern, İsviçre’de bulunan WABCO’nun
dünyanın dört bir yanında ve Türkiye genelinde çok sayıda yetkili servisi bulunmaktadır.

www.wabco-auto.com
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Passion for innovation...

WABCO (NYSE: WBC) is a leading global supplier
of technologies and control systems for the safety
and efficiency of commercial vehicles. WABCO has
pioneered breakthrough electronic, mechanical
and mechatronic technologies for braking,
stability and transmission automation systems
supplied to the world’s leading commercial truck,
trailer and bus manufacturers. Headquartered
in Bern, Switzerland WABCO has a wide range
of Service Partners in the Turkish market and all
over the world.

www.wabco-auto.com
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Geleceği şekillendiren teknoloji...

www.hella.com.tr
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Technology with vision...

www.hella.com.tr

EMSİLCİLİKLERİMİ

TEMSİLCİLİKLERİMİZ

EPRESENTATION
REPRESENTATIONS

TEMSİLCİLİKLERİMİZ

TEMSİLCİLİKLERİMİ

www.hella-pagid.com

www.hella-pagid.com
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www.vdo.com

www.vdo.com
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Her şey yolunda
ProVia, ticari araçların güvenliğini geliştiren teknolojilerin öncü ve global tedarikçisi
WABCO’nun 2015 yılında otomotiv satış sonrası pazarına sunduğu, uygun fiyatlı ve geniş
ürün yelpazesine sahip yedek parça markasıdır.

TEMSİLCİLİKLERİMİZ

ProVia, kamyonlar, otobüsler ve treylerler için güvenilir performanslı, kalite ve emniyetten
ödün vermeyen, temel gereksinimleri karşılayan fren balataları, kaplin başlıkları, röle
valfleri, spiral ve düz hortumlar gibi önemli yedek parça kategorilerinde, 150’den fazla
ürün çeşidine sahiptir.

1982 yılından bu yana WABCO’nun Türkiye’deki tek temsilcisi ve distribütörü olarak
faaliyet göstermekte olan İntermobil, ProVia’nın sunduğu tüm avantajları WABCO
güvencesiyle Türkiye otomotiv satış sonrası ürün ve hizmetleri pazarına sunmaktadır.
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Things are in the way.

ProVia is the spare parts brand offering an affordable and extensive product range for
automotive aftermarket sector, introduced in 2015 by WABCO, the leading and global
supplier of technologies to enhance the safety of commercial vehicles.
ProVia offers more than 40 products across key replacement categories for trucks, buses,
and trailers, including brake pads, coupling heads, relay valves, as well as coiled and
straight tubes.

Having been serving as the sole Turkish agent and distributor of WABCO since 1982,
İntermobil is now offering all the advantages ProVia brings along, with the confidence
WABCO instills, for the automotive aftermarket products and services industry.
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Akıllı alternatif.

www.valx.eu
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Smart alternative.

www.valx.eu
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İleri gidiyoruz.

TEMSİLCİLİKLERİMİZ

Dünyanın dev markalarını Türkiye otomotiv pazarıyla buluşturan İntermobil, 65 yılı aşkın
deneyimi ile yepyeni bir marka yarattı: ioto. Geçtiği zorlu testlerle kalitesini defalarca
kanıtlayan ioto’nun geniş ürün gamı ve Türkiye’nin dört bir yanında bulunan satış ağı,
fark yaratmaya hazır.

Uzak Doğu araçları yedek parçalarına yönelik OEM ve OES üreticilerinin tercih ettiği
yüksek teknolojiye sahip fabrikalarda üretilen ürünler, öncelikle Türkiye pazarı olmak
üzere Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Afrika pazarları da düşünülerek
satışa sunuldu. Ürünlerin tamamı TS-16949 standartlarına uygun olarak ISO belgelerine
sahip üreticiler tarafından orijinaline sadık kalınarak yüksek kalitede imal edilirken;
ioto kalite kontrol ekibinin bilgi ve becerileri ile üreticilerden de alınan destekle garanti
aşamalarında müşterilere en iyi desteği vermeyi görev edindi.
Kalite, bulunurluk ve devamlılık ilkelerini benimseyip iş ortaklarının kazancına kazanç
katma hedefiyle yola çıkan ioto, kendisine düşen görevleri gerek üretim aşamasında,
gerek bulunurlukta, gerekse kalite birimi ile son kullanıcı memnuniyetini ön planda
tutarak gerçekleştirmeyi vaat ediyor. ioto, yeni araçlara ait ürün geliştirme sistemi ile iş
ortaklarına “Kazan-Kazan” diyor.
ioto’nun Uzak Doğu araçlarına yönelik yedek parça alım ve satımından sorumlu
biriminin gerçekleştirdiği organizasyon ile ioto Satış ve Tedarik sisteminden faydalanan
iş ortaklarına anlaşmalı olunan Genmot Krank, Yenmak Piston Gömlek Segman,
Supar Subap, King Motor Yatakları, NGK Buji, Sismak Direksiyon Kutusu, Sakura Filtre,
Gates Kayış, Teknorot Ön Takım, Mando+ Oem/Oes yedek parçaları ve Maysan Mando
Amortisör ürünleri tedarik ediliyor. Bu ürünlerin yanı sıra Almanya, Belçika, Güney Kore,
Japonya, Hong Kong, Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Hindistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri’nden Uzak Doğu araçlarına ait OEM, OES ve Aftermarket ürünleri (Hmc,
Mobis, Aisin, Seiwa, Nap, İnzi, Ctr, Tama, Tayvan kapı kolu, Ysk vb.) ithalatı yoluyla ürün
yelpazesi genişletilmektedir. ioto, kurulacak satış döngüsü ile son kullanıcıların kaliteli
ürünleri tek noktadan teminine, süreklilik ve bulunurluk desteğini ekleyerek ioto sistemi
ile müşterilerine kısa ve uzun vadede büyük kazançlar getirmeyi hedefliyor.
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We are leaping forward.

İntermobil, the leading actor in Turkey introducing the world’s giant brands to
the automotive sector in Turkey, proudly presents a new brand as the product of its
experience and innovative nature: ioto. Thanks to its retail network across Turkey and
the wide selection of ioto products that have proven their quality in many challenging
tests, ioto is ready to leap forward.

İntermobil has developed a strategy to reach out not only to the market in Turkey
but also that of Europe, Russia, Central Asian Republics, Middle East and Africa. ioto
products that are the choice of OES and OES spare part manufacturers in the Far East are
manufactured in plants equipped with cutting edge technology.
All products are manufactured in accordance with TS-16949 standards by manufacturers
with ISO certificates in a quality that matches the features of the original ones. İntermobil
is determined to provide the best customer support throughout the warranty period,
thanks to the hard work of our quality team and that of manufacturers.

With its principles of quality, availability and continuity, İntermobil embarked on this
journey with the aim of creating greater profitability for its business partners.
We are fully prepared to ensure the highest levels of end-user satisfaction through
manufacturing processes and the availability and the efforts of our quality department
will help us to do what it takes to fulfill our responsibilities. Thanks to a product
development system utilized by ioto in new vehicles, we are offering our business
partners a “win-win” solution.

Thanks to the efforts of the İntermobil team that handles the spare part business for
vehicles produced in the Far East, we can provide our business partners who benefit from
the ioto’s Sales and Supply system with Gates, Teknorot, Mando+ and Maysan Mando
products.

In order to widen our range of products, we import OEM, OES and Aftermarket products
for vehicles of Far East origin from South Korea, Japan, Hong Kong, Taiwan, China,
Vietnam, India and the United Arab Emirates.
Thanks to the ioto system, our goal is to bring greater revenues not only to our business
but to that of yours in the short and long terms. We can do this together by creating a
sale cycle in order to allow end users to have access to high quality products via a single
source which strengthens continuity and availability.
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Bütün yollar kontrol altında.
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Transics, WABCO’nun teknolojik bilgi birikimiyle birlikte eşsiz yönetim çözümleri sunarak
filoların daha verimli, daha güvenli ve çevre dostu olmasını sağlayan bir şirkettir. Transics,
1991 yılında kurulmuş ve 2014 yılında WABCO tarafından satın alınmış olup merkezi
Ypres, Belçika’dadır. 320’nin üzerinde çalışana sahip olan Transics, 23 ülkede 1.530
müşteri ve 150.000’den fazla bağlanabilir araca sahiptir.

Transics’in ağır vasıta telematik çözümleri, dijital takografa ve CAN veri hattına kolaylıkla
bağlanabildiği gibi, dijital takograf bağlantısı ile gerçek zamanlı takograf aktiviteleri
takip edilebilmekte, takograf verileri uzaktan indirilebilmektedir. Sürücülerin kalan
sürüş ve dinlenme zamanlarının canlı görüntülenebilmesi sayesinde filo operasyonları
aksamadan sürdürülebilir ve uygunsuz sürüşten kaynaklanan cezai yaptırımların önüne
geçilir. Araçların yakıt tüketimleri, filolar için en büyük maliyetleri oluşturmaktadır.
Transics’in CAN veri hattına sağladığı bağlantı ile araçların yakıt tüketimlerine etki eden
tüm parametreler belirlenir. Bu parametreler dahil edilerek sürücülerin performansı
değerlendirilir. Sürücü eğitimleri ile sağlanan ekonomik ve ekolojik sürüş sayesinde,
sürüş performanslarında artış, yakıt tüketiminde azalma sağlanır.

Transics treyler telematik çözümlerinin gerçek zamanlı operasyonel verilere erişim
imkanı sayesinde treylerlerin günlük kullanımı yönetilip geliştirilirken, filoların akıllı
kararlar almasına yardımcı olunur. Treylerde taşınan yük ağırlığı canlı izlenerek cezai
yaptırımların önüne geçilmesi sağlanır. Treyler elektronik fren sisteminde meydana
gelen arızalar anında kullanıcıya bildirilir, bakım ve onarımlar önceden planlanarak
filo operasyonları maksimum verimlilik ile yönetilir. Sürücü hatalarına bağlı olarak,
treyler güvenlik sistemi devreye girdiğinde, filo yöneticileri uyarılır. Sürücülerin sürüş
alışkanlıklarının geliştirilmesi için verilen eğitimler ile yakıt, bakım ve onarım maliyetleri
minimize edilir ve filo güvenliği en yüksek seviyeye çıkarılır.
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Roads under control.

Transics is a company where fleets are more efficient, safer and environmentally
friendly by providing unique fleet management solutions with WABCO’s technological
knowledge. Transics was established in 1991 and purchased by WABCO in 2014 and its
headquarters is in Ypres, Belgium. With over 320 employees, Transics has 1,530 customers
and over 150,000 connectable vehicles in 23 countries.

Transics’ truck telematics solutions can
be connected to the digital tachograph
and CAN bus as well as it can follow
the real-time tachograph activities
and allows remote data download of
mass memory and driver cards with
digital tachograph connection. Thanks
to the live viewing of the remaining
driving and resting times of the drivers,
penalties resulting from sustainable and
inappropriate driving are prevented.
With the connection provided by Transics
to the CAN bus, all parameters affecting
the fuel consumption of vehicles
are determined. By including these
parameters, the driving performance
of the drivers is evaluated. Thanks to
the economic and ecological driving
provided by driver trainings, an increase
in driving performance and a reduction
in fuel consumption are achieved.

Thanks to the access to real-time operational data from Transics trailer telematics
solutions, fleets are helped to make smart decisions when managing and developing
the daily use of trailers. Penalties are prevented by monitoring the load weight carried
in the trailer live. Faults occurring in trailer electronic brake system are notified to the
user instantly, maintenance and repairs are planned in advance and fleet operations are
managed with maximum efficiency. Depending on the driver faults, when the trailer
safety systems are activated; fleet managers are warned, fuel, maintenance and repair
costs are minimized, and fleet safety is maximized through training to develop drivers’
driving behaviours.
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www.wabcowuerth.com

www.wabcowuerth.com
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www.hella-gutmann.com

www.hella-gutmann.com
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Taşımacılığı geliştirir.
Transportation improving.

www.weweler.nl
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1968’de kurulan Shaanxi Fast Gear Auto Drive Group Co., Ltd.; otomotiv aktarma sistemlerinde
Çin’de ve Çin dışında global bir tedarikçi olmasının yanı sıra; dünya çapında iyi bilinen bir
kuruluştur. Tamamı kendisine ait 10’un üzerinde işletme ile Tayland’da bulunan üretim tesisi ve
Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan dağıtım firması ile şirket, Çin şanzıman sektöründe; hem
endüstriyel çıktı değeri hem de satış geliri olarak çok ileridedir. Uzman kadrosu, Ar-Ge sistemi ve
yenilikçi yaklaşımıyla Fast Gear; AT Hidrolik Otomatik Şanzıman, S Şanzıman, Otobüs Şanzımanı,
Hafif Kamyon Şanzımanı, Hidrolik Retarder, Debriyaj ve Redüktör olmak üzere öncelikli olarak
8 ürün serisinin geliştirilmesine odaklanmıştır.

Milyonlarca şanzıman, dişli ve tonlarca çelik dövme gibi kapsamlı bir yıllık üretim kapasitesine
sahip olan kuruluş, çekirdek teknoloji olarak sayısız patente sahiptir. Ayrıca ABD, Avustralya,
Doğu Avrupa, Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Ortadoğu’da geniş çaplı ihracat yapmaktadır.
Şirket, ağır yük şanzıman piyasasında ve Çin pazarında önemli bir role sahiptir.

With the successful operation of State-level Enterprise Technical Center and Academician and
Experts Workstation, Fast Gear has built first-class system of sci-tech R&D and self-innovation
in China. Relying on technology progress and independent innovation, the company mainly
focuses on developing and producing eight series products, such as, AT hydraulic automatic
transmission, S transmission, bus transmission, light truck transmission, hydraulic retarder,
clutch, reducer, etc.. It has formed a comprehensive annual production capacity of making one
million units of transmissions, gears of 50 million pieces and auto forgings of 100,000 tons and
owned 426 patents for core technology and widely exported to over ten countries and regions,
like the USA, Australia, East Europe, South America, Southeast Asia, Middle East, etc.. Fast Gear
transmission occupies more than 70 percent market share of heavy-duty transmission and over
five million units in the market in China.

First-class Equipments
Advanced equipments manufacture high-quality products, excellent talents make outstanding
enterprise and innovative development creates good benefits. In the technology innovation
dominated cycle, through new equipments, new technology, new process and new material
application, through technical talent staff construction, through independent innovation
and independent intellectual property right and independent brand name construction and
through management process and lean production, Fast Gear Group has completely improved
its core competitiveness, its technology, brand name, quality, efficiency, progress, service, etc.,
have reached international level. It has been on the way of innovative, sustainable and fast
development.

Leading Products

 Torque ranges from 400 to 3000Nm;
 A full coverage of forward speeds from 4 speeds to 24 speeds;
 Can be applied to HD and MD trucks, large buses, city buses, construction vehicles, special
vehicles with a load between 3tons to 60 tons;
 With advanced technology, reliable, convenient in operation, longer lifespan.

REPRESENTATIONS
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Shaanxi Fast Gear Auto Drive Group
Co., Ltd., founded in 1968, has become
a well-known large-scale specialized
manufacturing enterprise and global
supplier at home and abroad mainly
for automotive drivetrain system. With
totally over ten wholly-owned and
share stock companies, the company
has established a solely-owned facility
in Thailand and a distribution company
in the USA. It has become the only
company of over 10 billion yuan for
both industrial output value and sales
revenue in China gear industry.
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Konfora açılan kapı.
İntermobil Otomotiv’in 2019 yılından beri Türkiye temsilciliğini üstlendiği Ventura
Systems, 1994 yılında kurulmuş olup otobüs, tramvay ve metrolar için yenilikçi kapı
sistemleri üreticisidir. Kurulduğu günden bu yana Hollanda’daki merkezinde toplu
taşıma sistemlerinde kullanılmak üzere tasarladığı ürünlerini dünya çapında tanınmış
birçok araç ve demiryolu üreticisinin kullanımına sundu.
Ventura Systems, kurulduğu günden itibaren, özellikle müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak,
ürünlerinin yüksek standartta olmasına ve kapı sistemlerinin modüler tasarımının her
gereksinime uygun olmasına odaklandı. Ventura Systems, hem yüksek kalite standartlarını
hem de sıra dışı bir fiyat/performans oranını garanti eder.

TEMSİLCİLİKLERİMİZ

Mevcut ürün yelpazesi İçe Açılan (ISD), Dışa Açılan (OSD), Çift Kapı Kayar (PSD) ve Tek
Kapı Kayar (RSD) kapıları içerir. Ventura Systems bünyesinde üretilen tüm kapılar, akıllı
teknolojiyi mümkün olan en iyi maliyetle birleştiriyor.
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Door to comfort.

Ventura Systems has, ever since its founding in 1994, been a manufacturer of innovative
door systems for buses, trams, and metro. This period has seen the worldwide delivery
of the company’s products from its base in the Netherlands to many renowned
manufacturers of vehicles and rolling stock designed for use in public transport systems.

Right from the beginning, the company’s founders focused particularly on the high level
of standardization of the range, in which – depending on customer needs – the modular
design of door systems allows them to be adapted to any requirement. This guarantees
both high standards of quality and an outstanding price-to-performance ratio.

The current range includes Inward Swinging (ISD), Outward Swinging (OSD), Plug Sliding
(PSD) and Rapid Sliding Doors (RSD). All doors, which we developed in-house, combine
intelligent technology with the best possible life cycle cost.
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65 yılı aşkın deneyimiyle İntermobil, sunduğu mesleki eğitimleriyle sektörü
geliştirmektedir. Otomotiv yenileme pazarı çalışanlarına eğitimler vererek sektörde
sunulan hizmetlerin standardını yükseltmeyi amaçlayan İntermobil Akademi
eğitimlerinde ürün ve markaların yeniliklerinden güvenlik ve performansı artırmayı
hedefleyen püf noktalarına kadar tüm detaylar paylaşılmaktadır.

With its more than 65 years of experience, İntermobil improves the sector with its
occupational training programs. In İntermobil Academy training programs, which aim to
increase the service standards in this sector by offering training programs for employees
of automotive renewal market, all details are given from the innovations of the products
and the brands, to the tips & tricks that aim to increase safety and performance.
In the training center specifically designed to provide sector-based trainings, trainings
for the distributed and represented brands, primarily WABCO, WABCO WÜRTH, and
VDO, are organized in İntermobil Academy.

İntermobil Otomotiv Mümessillik ve Ticaret A.Ş.
Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi
Akın Plaza No: 3/83 34382 Şişli-İstanbul
No: 3/2 34382 Şişli-İstanbul
Tel: +90 212 314 20 00 Faks: +90 212 314 20 01
intermobil@intermobil.com.tr www.intermobil.com.tr

