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Minden, ami targonca, az Pagát Gold
Tovább bővítette szolgáltatásait a több mint húszéves vállalkozás
Magyarország egyik legnagyobb magyar tulajdonú targoncás cége és márkafüggetlen szervize a
Pagát Gold Zrt. A több mint húszéves vállalat a válság idején sem veszített lendületéből, a
recesszió alatt is létszámcsökkentés nélkül teljesítette a megrendeléseket. A vállalat
targoncaparkja négyszázra rúg, 2005-ben Európa negyedik legkiválóbb értékesítője lett a
szektorban.

Tovább bővítette szolgáltatásait a több mint két évtizedes múltra visszatekintő Pagát Gold Zrt.,
Magyarország egyik legnagyobb magyar tulajdonú targoncás cége és márkafüggetlen szervize. Az
előző hónapban adtak át két nagyobb targoncaflottát, amelyet úgynevezett rentál konstrukcióban,
fullszerviz keretében bocsátottak a megrendelő rendelkezésére. Ez azt jelenti, hogy azok a cégek,
amelyek egy-egy nagyobb flottára beruháznak, jobban tudják kalkulálni a költségeiket, miután a cég
komoly terhet vesz le a vállukról ezzel a szolgáltatással. A konstrukció a Pagát Gold Zrt.-nek és a

megrendelőnek is előnyös, miután utóbbi teljes egészében a saját tevékenységére koncentrálhat, nem
kell plusz, váratlan költségektől tartania.
„Sokoldalúságunknak köszönhetően éltük túl az elmúlt húsz év viharait és fejlődtünk. Ami a
targoncával kapcsolatos, abban otthon vagyunk. Targoncaszerviz, munkavédelem, értékesítés, oktatás,
takarítógép, raktári polc, kéziemelő vagy tanácsadás – targoncák elejétől a végéig, a tetejétől az aljáig.
A válság idején sem veszítettünk a lendületből, a recesszió alatt is létszámcsökkentés nélkül
teljesítettük a megrendeléseket” – jelentette ki Szirányi Zoltán, a Pagát Gold Zrt. vezérigazgatója.
A magyar cég targoncaparkja négyszázra rúg jelenleg, huszonöt szerelő áll rendelkezésére, valamint
tizenhét szervizautóval látják el a feladatokat országosan. A szakszervizt is folyamatosan bővíti a
vállalat, szerződött partnereik kétszázhuszonkét percen belül segítséget kapnak, ha meghibásodott a
targoncájuk.
Az 1991-ben alapított Pagát Gold Zrt. 2003 óta látja el a a világ második legnagyobb építő-,
anyagmozgatási- és bányaipari berendezésgyártójának, a Komatsunak a magyarországi
vezérképviseletét, 2010-ben pedig a Nissan targoncák hazai márkaképviselőjévé vált. A cég 2005-ben
Európa negyedik legkiválóbb értékesítője lett a szektorban. A további sikereket a minőségi,
megrendelő-központú szolgáltatások sora, a több mint két évtizedes szakértelem és a cég tudástőkéje
garantálja. A Pagát Gold Zrt. külföldön is rendszeresen öregbíti Magyarország hírnevét, a cég szinte
minden nagyobb kiállításon részt vesz, és a vállalkozás maga is sokat rendez. A tapasztalatok átadása
és átvétele az egyik záloga a sikeres jövőnek.
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