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BASIN BÜLTENİ

Hyundai Truck’lar, Elbistan’da hizmete
başlıyor...
Karsan J9 Premier Maxi ve Hyundai Truck HD Serisi modellerinin distribütörlüğünü Şubat
ayından itibaren yürütmekte olan Karsan Pazarlama’nın Ankara Bölgesi Yetkili Satıcısı Karsa
tarafından, Trenkwalder Ebru Temizlik A.Ş.’ye satışı gerçekleştirilen 11 adet Hyundai Truck
HD75 model hafif kamyon Elbistan’da hizmete başlıyor. Elbistan Belediye Başkanı Av. Durmuş
Küçük ve Trenkwalker Ebru Temizlik Genel Müdür Yardımcısı Burhan Fırat’ın katıldığı tören ile
katı atık temizleme işini yapmak üzere Elbistan Belediyesi’nin temizlik filosuna katılan Hyundai
Truck HD75’ler törenin ardından görevli işçiler ile ilk şehir turlarını attılar.
Yurt geneline yayılan hizmet ağında, 210 adetlik araç filosu içinde Hyundai Truck HD75
sayısını kısa sürede 33’e yükselten Trenkwalker Ebru Temizlik Genel Müdür Yardımcısı Burhan
Fırat, törende yapmış olduğu konuşmada; “Filomuzu, kalitesi ve performansı ile öne çıkan
Hyundai Truck’lar ile daha da kuvvetlendirdik. Bu araçların Elbistan halkına hizmet verecek
olmasından ötürü büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.
Karsan Pazarlama yurt geneline yayılmış 131 yetkili satıcı ve servis noktasıyla hizmet veriyor.

Hyundai Truck HD Serisi; Güvenlik, Konfor ve Ekonomik Sürüş
Keyfini bir Arada Sunuyor…
Güvenli sürüşü ve ergonomik yapısıyla Hyundai Truck HD Serisi, yük taşımacılığında konforlu
yolculuklar sunarken, geniş görüş açısı sayesinde dar alanlarda güvenli manevra imkanı
sağlamaktadır. Öne eğimli kontrol paneli, sürücü dikkatinin dağılmaması için özel olarak
tasarlanmıştır. Yüksek teknolojisi ile estetik ve konforu birleştiren Hyundai HD Serisi, ahşap
görünümlü kontrol paneli ve led düşmeleri ile sürücüsüne ayrıcalık kazandırmaktadır. Ultra
sert şasisi, araç güvenliğini ve performansını artırmaktadır. Geliştirilmiş amortisör teknolojisi
ve yaprak yayları, ister yüklü ister yüksüz durumda, en uygun süspansiyon direncini
yaratmaktadır. Farklı şasi boyu, yük kapasitesi ve motor özelliklerine sahip iki ayrı versiyonu
bulunan HD Serisi’nin HD35 modelinde standart olarak yer alan ‘Yüke Göre Otomatik Fren
Ayarlama Sistemi’, büyük boy fren balataları ve ikili fren destekleri, sürekli güvenilir ve güçlü
fren sağlamaktadır. HD75 modeli acil fren durumunda direksiyon hakimiyetini sağlayan ABS
fren sistemi, geliştirilmiş fren ve debriyaj performansına sahiptir. Yüksek teknolojiye sahip
Hyundai motoru bulunan HD Serisi’nde; 3,5 ton kapasiteye sahip HD35 modeli 105HP dizel,
7,5 ton kapasiteye sahip HD75 modeli 133HP turbo dizel motora sahiptir.
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