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Pagát – A GMO-mentes targoncás
Van ma Magyarországon egy targoncás cég, amelyet nem fertõzött meg a 21. század marketing centrikus õrülete – erre méltán büszke a Pagát Gold Zrt. A cég filozófiája mit sem változott az elmúlt 23 év
alatt. A legfõbb törekvése a legjobbat adni a megrendelõinek azzal, hogy a megfelelõ idõben a megfelelõ
megoldással, mindig a segítségére lehessen. Teszi mindezt úgy, hogy az elsõdleges célja az, hogy megfeleljen a vevõ elvárásainak, és lehetõség szerint mindkét fél jól járjon. Ez azt jelenti, hogy a Pagát a nyertes megközelítést szereti, azaz akkor érzi jó magát, ha szeretik, és megbíznak benne.
Röviden megõrizte a születésekor örökölt génállományát, azon nem változtatott, és ezt úgy mondjuk
egyszerûen és manapság, hogy génmódosítás(GMO)-mentes.

A PAGÁT VALAMENNYI SZOLGÁLTATÁSÁVAL IGYEKSZIK

RÖVIDTÁVÚ BÉRLET

A VEVÕIT TELJES KÖRÛEN KISZOLGÁLNI:

Rövidtávú bérletnek minõsül a Pagátnál minden
olyan bérlet-konstrukció, aminek idõtartama nem
haladja meg a 12 hónapot. Ez a tevékenység is a

HASZNÁLTGÉP KERESKEDELEM

ÚJ TARGONCA KERESKEDELEM

A használtgép kereskedelem a cég megalakulása

A Pagát Gold Zrt. a Nissan és a Baoli targoncák, va-

bérflotta 100 db. gépbõl áll, és erõssége a nagyte-

óta tevékenységi körébe tartozik. Több száz dara-

lamint az AUSA és Xilin termékeinek és a DEC taka-

herbírású targonca (10-16 tonna) amivel egyedülál-

bos flottájában megtalálhatóak a fiatalabb használt-

rítógépek hazai forgalmazója.

ló a magyar piacon. A Vevõk szinte minden bérleti

gépektõl kezdve a néhány százezer forintos idõsebb berendezésekig, így a készletbõl mindenki
igény szerint tud válogatni. A használtgép kereskedelmi üzletág a gépeket saját importból, illetve
belföldi

beszerzésbõl

gépbeszámítással is.
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megalakulás óta a tevékenységi körbe tartozik. A

igényét 24 órán belül ki tudja elégíteni.
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HOSSZÚTÁVÚ BÉRLET
(OPERATÍV LÍZING) TELJES
SZERVIZZEL VAGY ANÉLKÜL
Ez a tevékenység az új berendezés-importtal egyidejûleg került a termékpalettára. Ide sorolunk minden olyan bérleti konstrukciót, aminek a futamideje
már annak elindításakor is meghaladja a 12 hónapot. A Pagát által biztosított futamidõ egyedi vizsgálat után elérheti a 72 hónapot. Ebben a konstrukcióban a bérlõ minden esetben új 0 órás berendezést

Legfõbb büszkeségünk, hogy szeretnek minket a vevõk. Kovács Zsoltot, a
Nagyrédei Hûtõház mûszaki igazgatóját kérdeztük arról, hogy mik a tapasztalatai a Pagáttal. A Nagyrédei Hûtõház 2012-ben tartósbérlet-szerzõdést kötött a
Pagát Gold Zrt-vel.
„2002-óta állok kapcsolatban a Pagáttal, aki megbízható és áraikban korrekt szolgáltató, mindig a megegyezésre törekvõ, hosszútávon gondolkodó partnernek bizonyult.
A különbség a Pagát és a többi multinacionális cég között, hogy elsõsorban a rugalmassága sokkal nagyobb, az árai versenyképesebbek, a kommunikációja
partnereivel pedig sokkal emberibb. Az eddigi tapasztalataim alapján mindenképpen
megkeresném a Pagátot, és versenyképes ajánlat esetén Õket választanám ismét.

kap. Amennyiben az ügyfél úgy kéri, a bérleti díj tartalmazhatja a futamidõre szóló teljes javítási költsé-

ALKATRÉSZ ELLÁTÁS, TARGONCA

SZERKEZETI- ÉS

get, így hosszútávra tervezhetõ anyagmozgatási ki-

KIEGÉSZÍTÕK, TARGONCA GUMI,

MUNKAVÉDELMI VIZSGÁLAT

adásai lesznek. A Pagát Gold Zrt. üzemeltetésében

TARGONCA VILLA, TARGONCA

jelenleg kb. 250 db. gép van ebben a konstrukció-

A Pagát alkalmazásában álló, bejegyzett szakértõ

AKKUMULÁTOR

munkatársak ezen a területen is kiváló ajánlatokat

A Pagát vállalja minden típusú targoncához az alkat-

tudnak tenni. Ismerik az elõírásokat, a lehetõsége-

rész-ellátást. Az alkatrészek import beszerzési for-

ket, és minden végzettségük meg van ahhoz, hogy

rásból akár a megrendeléstõl számítva 24 órán belül

segítsenek megfelelni a szabályoknak.

ban.

TARGONCA JAVITÁS, SZERVIZ
A Pagát egyik fõ tevékenysége. Természetesen, mi-

eljuthatnak a megrendelõhöz. Közvetlen beszerzési

vel NISSAN importõr, így a NISSAN targoncának

forrásaik (Nyugat-Európa vezetõ forgalmazói, tar-

gyári márkaszervize. Ezen kívül - mint fõ tevékeny-

gonca gyárak, kínai utángyártó üzemek) biztosítják a

ség- a Magyarországon megtalálható összes tar-

legkedvezõbb árat a piacon.

gonca szervizelését és javítását vállalja, a legegyszerûbbektõl az elektronikusan vezérelt berendezésekig egyaránt. Szerviz csoportjában 20 igen magasan képzett szerelõ dolgozik, közülük 16 gépkocsival felszerelt szerviztechnikus, akik az ország minden pontján helyben, hatékonyan javítják a berende-

talatuk van bonyolultabb elektromos berendezések
javításában is. A szerelõ gárda Budapesten kívül az
ország hat súlyponti helyérõl kiindulva látja el a tevékenységüket. Rajtuk kívül további tíz helyszínen
szerzõdött alvállalkozók (márkaképviselõk) segítik a
munkát. A szerviz részleg, beleértve a mûhelyt is, a
legmodernebb szerszámokkal, illetve diagnosztikai
eszközökkel van felszerelve.

nem sodorja veszélybe magát. Nincs benne olyan
kockázat, mint a GMO-s növényekben - amirõl nem

A targonca gumi és targonca villa minden méretben

tudjuk, hogy a jövõben milyen veszélynek tesznek

több száz darabos készlettel, szintén saját importból

ki minket. Nem vállal nagy kockázatot, és minden

áll a vevõk rendelkezésére. Komoly kapcsolatban áll

kérdésére választ ad. A Pagát nem egy divatos cég.

a világ vezetõ adapter gyártóival, illetve akkumulátor

A Pagát magyar, megbízható, stabil és elérhetõ

gyártóival, így ezeket a termékeket is elsõ kézbõl,

minden vállalkozás számára. A Pagát egy

kedvezõ áron tudja vevõi rendelkezésére bocsátani.

GMO-mentes targoncás vállalkozás. A Pagát min-

zéseket. A szerelõink közül többen felsõfokú villamos végzetséggel rendelkeznek, így komoly tapasz-

Bizton állíthatjuk, hogy aki a Pagáttal szerzõdik,

den, ami targonca.
KÉZI PALETTAMOZGATÓ (BÉKA),
ILLETVE KISRAKTÁRTECHNIKA
FORGALMAZÁSA
Gyári beszerzési forrásból, folyamatosan raktárkészletrõl szolgálja ki azon ügyfeleit. A forgalmazott,
illetve raktáron tartott termékek széles palettája, illetve a direkt beszerzési forrás biztosította rendkívül
kedvezõ ár, ezt a termékkört egy sikertermék
kategóriájába emelte.
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