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Rend a lelke mindennek –
A Pagát Gold Zrt. fõ tevékenysége mellett folyamatosan kereste azokat az üzleti területeket, ahová
tapasztalatait felhasználva be tud férkõzni. A legújabb területek közé tartozik az ipari takarítógépek
forgalmazása és javítása, illetve jégkészítõ gépek javítása, mely a mûjégpályák elengedhetetlen eszköze. A targoncához hasonlóan a takarítógépek közül is széles palettán válogathat az érdeklõdõ. Cégünk 2009-ben kezdte meg az olasz gyártmányú DEC típusú ipari takarítógépek forgalmazását.
Az olasz DEC céget családi vállalkozásként alapították 1947-ben, ekkor acélkonstrukciók gyártásával kezdett foglalkozni. Többéves tapasztalattal rendelkezik
a targoncagyártás területén is, amit aztán
továbbadott a világ vezetõ targoncagyárainak. Közel harminc évvel az alapítása
után, a személyi állomány kiterjedt tapasztalatára alapozva megkezdte az ipari padlótakarító gépek gyártását és kifejlesztette a
DEC ipari takarítógép sorozatot. Kereskedelmi stratégiája nagyban egyezik a Pagátéval: megbízhatóságra, professzionalitásra
épül, elsõdleges célja a vevõelégedettség és
a hosszú távú üzleti kapcsolatok kiépítése.
E tûhegynyi történeti áttekintésbõl kiderül, hogy a Pagát – a sok gyártó közülmiért éppen a DEC termékek mellett tette
le voksát és kezdte meg 2009-ben magyarországi forgalmazását.
A DEC gyártmány palettája a legegyszerûbb vezetékes táplálású gyalogkíséretû gépektõl a legnagyobb teljesítményû akkumulátorral mûködtetett beülõs takarítógépekig minden kategóriát lefed. A legnagyobb méretû és teljesítményû berendezésüket több hónapon keresztül tesztelték
Budapest egyik legnagyobb bevásárlóközpontjában, ahol naponta több ezer négyzetméternyi felületet takarítottak vele
többször, meghibásodás nélkül és hatékonyan. A tesztet végzõ vállalkozás az alábbi
sommás véleményt adta a berendezésrõl:
„Kiváló takarítóképesség, könnyû kezelhetõség, hosszú üzemidõ egyetlen feltöltéssel.” Ennél jobb referencia talán egy ilyen
eszköznek nem is kell.
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A hazai igényeket figyelembe véve a
DEC óriási palettájáról a következõkben
bemutatott típusokat forgalmazza a Pagát.
A legkisebb, a MOD 38D típusú kézi
vezetésû kábeltáplálású vagy akkumulátoros berendezés a Vevõ igényei szerint.
Óránként ezerkétszáz négyzetméter takarítására tervezték. Kis helyigényû, kiváló
manipulatív képességû berendezés. Munkafolyosó szélessége 380 mm. Ezt a típust
egész kis üzletekbe, termekbe ajánljuk.
Ára nagyon kedvezõ, még a legkisebb vállalkozások is megengedhetik maguknak.

MOD 38D

A következõ sorozat az S43. Kézi vezetésû, szintén kábel vagy akkumulátoros
táplálású berendezés. Tervezett takarító
kapacitása 1376 m2/óra, munkafolyosó szélessége 430 mm. Kiváló berendezés közepes mûhelyek, vagy üzlethelységek napi takarítására. Méreténél fogva jól manipulál
belvárosi üzletek szûk polcrendszerei között is.
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A teljes választékot megtekintheti a www.abctakaritogep.hu
honlapunkon.
Az SM sorozat 450 mm illetve 520 mm
munkafolyosó-szélességû változatokban
készül. Takarítási kapacitása 1400-1900
m2/óra. Ez a gép szintén választható kábeles, vagy akkumulátoros táplálással. Ajánljuk nagyobb belvárosi üzlethelyiségekbe,
kiállító termek, mûhelyek napi takarítására 2000 m2 területig.
Az NR a legnagyobb gyalogkíséretû sorozat. Csak akkumulátoros táplálással készül, munkafolyosó-szélessége 520 illetve
600 mm. Takarítási kapacitása 1500-1700
m2/óra. Energiatakarékos berendezés, egy
feltöltéssel igen hosszú üzemidõ teljesíthetõ vele. Felhasználási területe azonos az
SM sorozatéval. Területelemzés alapján
teszünk javaslatot a pontos típusra, hogy
tényleg a megfelelõ berendezés dolgozhasson a felületen.

A RUNNER sorozat a DEC legnagyobb méretû tagja, csak akkumulátoros
kivitelben létezik. Felülõs berendezés,
munkafolyosó-szélessége 860 mm, teljesítménye 4500 m2/óra. Két egymással szemben forgó takarító kefével rendelkezik, kb.
100 liter tiszta- illetve szennyezett víz tartálya több órás folyamatos üzemet biztosít
a berendezés számára. A víztartály mérete,
a gép fordulási sugara és a vízfogyasztása
széles tartományban az igényekhez alakítható. Nagyteljesítményû akkumulátorával
5-6 üzemórát képes a feltöltést követõen
mûködni. Ajánljuk nagyméretû csarnokok, bevásárlóközpontok, mûhelyek takarítására. Takarítóképessége kiváló, a maga
után hagyott felület mindig tökéletesen
száraz.

A fent említett berendezések forgalmazásával a Pagát Gold Zrt. nagy odaadással
és sikeresen foglalkozik. Minden esetben
egyedi felmérés alapján ajánljuk az Ön számára legmegfelelõbb típust, figyelembe véve azt, hogy Önnek a legkisebb költséget
okozzuk, úgy, hogy a legkiválóbb megoldást kapja. Természetesen a gépeket nem
csak megvásárolni, hanem bérelni is lehet,
akár több évre, akár teljes szervizzel is.

Információért forduljon cégünkhöz, és
keressen minket bizalommal elérhetõségeinken!
Csák Bori
Pagát Gold Zrt – kommunikációs vezetõ
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