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Targonca rövidtávra a Pagáttól
A Pagát Gold Zrt. sokoldalúságát az is bizonyítja, hogy nem csupán hosszú
távú, azaz tartós bérlet konstrukciók közül választhatnak a vevõk, hanem rövidebb idõre, akár egy napra is bérbe vehetnek targoncát. A megfelelõ gép kiválasztását egyetlen dolog nehezítheti: a bõség zavara.
Még olyan helyen is merülhet fel igény targonca
bérlésére, ahol az anyagmozgatás alapesetben
megoldott: kiugró kapacitás igények, nem várt eszközkiesés, szokásosnál nagyobb súlyú és méretû
terhek. Gyakori a rövid távú bérlet igénybevétele
olyan vállalkozások esetében, ahol a tevékenység
idényszerû. Kiváló segítséget nyújthat egy megfelelõen kiválasztott bérgép leltár, költözés vagy akár új
logisztikai módszer kipróbálása során. Egyértelmû,
hogy olyan helyeken gazdaságtalan fenntartani tartósan targoncát, ahol évente csupán néhány alkalommal van rá szükség. Költséghatékony megoldás
inkább az adott alkalomra bérbe venni a berendezést. A Pagát munkatársai segítenek a vevõnek kiválasztani azt a gépet, amellyel a kívánt súlyt az
adott helyen és körülmények között mozgatni
szeretné.
Egy több mint négyszáz targoncából álló flotta
várja a leendõ vevõket és bérlõket a Pagát udvarán.
Igen, vevõket is, hiszen a flotta használt targoncái
megvásárolhatók! Túl rövid lenne felsorolni, hogy
milyen targoncák közül nem választhatnak az érdeklõdõk, így hát inkább a rendelkezésre álló márkákat soroljuk fel: Cesab, Crown, Daewoo,
Doosan, Hyster, Jungheinrich, Komatsu, Linde,
Mitsubishi, Nissan, Still, TCM, Toyota, és Yale.
A flotta:
• Gyalogvezérlésû targonca
Kisebb raktárakba, rendezvényekre kedveltek,
hiszen kis méretükhöz akár 2 tonna teherbírás és
5000 mm emelési magasság is párosulhat. Hátrányuk, hogy csak jó minõségû talajon üzemelhetnek.

• Dízel homlokvillás targonca
Jellemzõen szabadtéri használatra készültek, hidegben és melegben is dolgoznak, teherbírásuk
akár 15 tonna is lehet. Választáskor érdemes meggondolni, hogy milyen targonca abronccsal kérik: a
fúvott gumi jobban tûri az egyenetlen talajt, de kényes az apró fémdarabokra, a raklapokból kiálló
szögekre.
• Gázos homlokvillás targonca
Elõszeretettel használják beltérben is, mert a kipufogógáz nem szennyezi a belsõ, zárt teret. A
NISSAN targoncák egyedülálló emissziós értéke
pedig a legmodernebb személyautókéval vetekszik.
A gáz kezelése viszont elõvigyázatosságot igényel,
hiszen nehezebb a levegõnél és összegyûlve - például az összefolyókban – robbanásveszélyes!
• Elektromos homlokvillás targonca
Általában beltéri használatra javasoltak. Viszonylag kis méret és teherbírás illetve nagy emelési magasság jellemzi õket, de a teherbírása akár 3
tonna is lehet. Nem titok, hogy a Pagát a japán technikát részesíti elõnyben, hiszen korszerû, megbízható és egyszerûen karbantartható. Speciális kivitele a tolóoszlopos targonca, mely a magas raktárak
gépe, tehát kizárólag belsõ használatra fejlesztették. A jellemzõ teherbírás az 1,5-2 tonna, emelési
magassága 6-10 méter.
• Kitológémes gépek
Általában 4x4 hajtású, terepen is kiválóan üzemelõ targonca. Kimagasló, akár 20 méteres emelési
magasságával különösen kedvelt az építkezéseken
és gabonakanállal felszerelve a szemes- vagy apróanyag raktárakban. A gépek ára többszöröse a nor-

Apró részlet a Pagát méretes gépparkjából
mál targoncáénak, a 20 millió forintos ár sem ritka,
ez jelentkezik a bérleti díjakban is. A Pagát a gyárral
való kiváló kapcsolatának köszönhetõen a DIECI
targoncákat részesíti elõnyben.
• Terepjáró targonca
Amint azt a neve is mutatja, mostoha körülmények közé valók: erdõ-mezõre, sáros fatelepre,
gombatelepre, kertészetekbe, halastavakhoz. Jellemzõen négy kerék hajtásúak. Ritka a nagyobb teherbírású és emelési magasságú gép, viszont kanállal vagy hótolólappal felszerelve hasznos kiegészítõje bármely targonca flottának.
• Nagyobb targoncák
A nagyobb teherbírású emelõberendezések között a gépparkban az amerikai Royal és a német
RMF targonca van túlsúlyban, amelyeket a nagy teherbírás mellett a viszonylag kis méret jellemez. Méretük miatt ezek különösen kedveltek a bérlõk körében. Próbaképpen üzemeltet a Pagát néhány (kínai
gyártású) Baoli targoncát is.
• Adapterek
A Pagát saját adapter parkkal is rendelkezik, így
amit rá lehet tenni egy targoncára, az náluk fellelhetõ.
A flotta mérete rugalmasságot biztosít mind az
ügyfelek, mind pedig a Pagát számára, hiszen a bértargoncát a bérlet ideje alatt szükség esetén kicserélik az újonnan felmerült igények szerint. Nem titok,
hogy a bértargoncák is el tudnak romlani, ahogy az
sem, hogy a Pagát szervize 0-24-ig áll a bérlõk rendelkezésére. A targoncabérlés további elõnye, hogy
váratlan szervizköltségektõl nem kell félni, a havi díjak állandók és a felelõsségbiztosítást a Pagát vállalja.
A géppark folyamatosan bõvül, frissül, cserélõdik, hiszen használt targoncákat vásárol, vagy beszámít ügyfeleitõl a Pagát. Ugyanakkor széles körben kínál új berendezéseket is, hiszen azokból is lehet egyszer bérbe adható használt targonca.
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