حصريا ً مميزات جرارات تيكمان موديل 0202

الشركة االولى فى مصر التى اختارت وأختبرت بنجاح تسويق وتقديم الجرارات الصينى فى
فئة TST
السوق المصرى منذ عام  2990للجرار االجروماستر ماركة""TS Master
فئة  AKطراز Agro King
طراز  Agro Masterوالجرار االجروكينج ماركة ""K
الماركات االكثر شهرة واالكثر مبيعا فى مصر.

أوالً  -:أضافات خاصة من مصنع الجرارات فقط لعمالء تيكمان .
)1
)2
)3
)4

عداد ساعات التشغيل .
إطارحماية السائق من إنقالب الجرار.
تاندة ( مظلة حماية السائق من الشمس والعوامل الجوية ).
شنطة عدة  -وشنطة قطع غياراصلية مرفق كشف بهم .

ثانيا ً  -:مميزات عامة لجرارات تيكمان .

 - 1طارة دريكسيون حديثة مميزة .
 - 2الكاوتش ماركة (  ) Taishanاألصلى فى مدينة تيشان مقاطعة شاندونج  -الصين .
 - 3الجرارات  4سلندربالشاسية المصفح ( الوحيد فى مصروحصريا ً لشركة تيكمان ) .
 - 4كرسى متحرك لألمام والخلف وأسفل وأعلى .
 - 5مارش سريع "حديث"
 - 6الجرار شامل سلم لسهولة الصعود والنزول
 - 7متوفرباوروعادة واحد كرونة وأثنين كرونة .
 - 8محركات ديزل عالمية  4 ، 3 ، 2سلندر قدرات من 35ح الى 88ح.
 - 9طلمبة هيدروليك كبيرة مع مخارج هيدروليك لتشغيل ملحقات الجرار .
- 18قاطرة متحركة وثابتة من الحديد الصلب لجميع األستخدامات .
- 11مجموعة تروس الجيربوكس  4 + 8بطىء وسريع = (16سرعة امامى 8+سرعة خلفى) مع توافرالجرارالمزود
بالترس المكوكى  8 + 8بطىء وسريع = (16سرعة امامى  16 +سرعة خلفى).

 - 12صوت الكرونة والجيربوكس األفضل فى السوق المصرى
- 13الجرارات ماركة  ( AKأجروكينج ) والجرارات ماركة  TSماسترعالمات مسجلة
وموثقة فى األفراج الجمركى وملك شركة تيكمان برقم  328858فى 2811/6/ 14الصادرة من
إدارة تسجيل العالمات التجارية فى جمهورية مصرالعربية .
- 14الوحيدة حاليا ً فى مصرموديل  2828بأسعارالتقبل المنافسة .
 - 15تابلوه عدادات حديث يعمل بالنظام الميكانيكى وكهرباء .
- 16الدبرياج متوفر 2أسطوانة وواحد أسطوانة قدرات مختلفة من  35ح وحتى  88حصان
- 17ضمان توافرقطع الغياراألصلية .
 - 18خدمة ما بعد البيع بضمان الوكيل تيكمان .
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اضافات ومميــزات رسـالـة جــرارات ( سبتمبر ) 9102موديل 9191
استمرارلسياسة تيكمان باألهتمام دائما بعمالئها الكرام وتوفيرأعلى جودة وأقل سعرباالضافة إلى
كماليات وقطع غيارلالستمتاع بكفأة ممتعة وسهلة للجرار االجروماستر ماركة ""TS Master
فئة  TSTطراز  Agro Masterوالجرار االجروكينج ماركة " "Kفئة  AKطراز Agro King

وإضافة إلى المميزات والهدايا فقط فى جرارات تيكمان موديل  2424بناء على
رغبة السوق المصرى
1
2
3

4
5
6
7
8

 شاسية مصفح الوحيد فى جرارات تيكمان االصلية االجروماستر  TS MASTERواالجروكينج AK فلترإضافى لفصل المياة عن السوالرفقط لعمالء تيكمان . الجرارات ماركة " "TS Masterعالمة تجارية مسجلة للجرارات االجروماستر والجرارات ماركة ""Kعالمة تجارية مسجلة للجرارات االجروكيج ...العالمات مسجلة بشهادة من ادارة تسجيل العالمات التجارية
بجمهورية مصر العربية وملك شركة تيكمان فقط  ...وتوكيل حصرى لشركة تيكمان لضمان المعدة ضد
العيوب الصناعية بشهادة ضمان معتمدة من الوكيل والمصنع معا ً مع شهادة أختبارموثقة ومعتمدة من وزارة
الصناعة لهذة الماركات .
 كتاوت شحن الدينمو داخلى الوحيدة فى الجرارات األجروماستر ""TS MASTERواألجروكينج""AKاألصلية .
 لمبة بيان شحن البطارية بالتبلوه للتأكد من عمل الدينمو لشحن البطارية وعدم تلفها . األطارات الكاوتش أمامى وخلفى ماركة تيشان األصلى فى مدينة تيشان الصينية مقاطعة شاندونج فقطللجرارات أجروماستر TSوأجروكينج  ( AKمنذ عام  1992األول فى السوق المصرى ) .
 شكمان كبيرذات تصميم خاص للجرارات أجروماستروأجروكينج لعدم سخونة الجراروتقليل أستهالك الوقود . كرسى مميز ومظلة وإطارحماية للسائق ضد إنقالب الجرار – وعدد  2اسطوانة ومنظم هيدروليك اضافةلسهولة تشغيل ملحقات الجرار مثل مكابس القش – واالتوميزر وباقى الملحقات فقط لعمالء تيكمان للجرار
االجروماستر ماركة " "TS Masterووالجرار االجروكينج ماركة ""K

قريبا ً جداً رسالة اكتوبر  2445موديل 2424جرارات مدمجة الحجم للصوب الزراعية والبساتين
وتكعيبات العنب ذات القدرات العالية الكبيرة والحجم المدمج الصغير( كومباكت ) لتشغيل المعدات مثل
اللودر -مكابس القش  -الدراسات  -األتوميزروباقى الملحقات لوجود عدد اثنين أسطوانة دبرياج ومنظم
هيدروليك أضافى خارجى لسهولة ضمان عمل ملحقات الجرار ماركة  TS Masterفئة ( )Dوفئة
( ) BYطراز االجروماستر Agro Masterاألكثرمبيعا ً واألكثرشهرة منذ عام  4552وأول
جرارصينى فى مصرللوكيل الحصرى تيكمان للتجارة واألعمال الزراعية المهندس  /نبيل شكرهللا .
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