


Állandó stabilitás

― Budapesti központ országos lefedettséggel
― 100%-ban magyar tulajdonú cég
― 30 évnyi tapasztalat és szaktudás
― Márkafüggetlen szakszerviz
― A lehető legrugalmasabb konstrukciók kialakítása
― Felhasználóbarát megoldások
― 25 szerelő
― 18 szervizautó
― Optimalizált raktárkészlet
― 300 darabos bérflotta
― Akár nagyszámú igények kiszolgálása
― 300 új és használt targonca
― 365 nap / 24 h működés
― Saját targoncaflotta folyamatos fiatalítása

Küldetésünk, víziónk

A 30 évvel ezelőtt, baráti kapcsolatokra alapult cég mára 
már egy 50 fős csapattal rendelkező részvénytársasággá  
alakult át, mely továbbra is őrzi családbarát-jellegét. A 
Pagát kiemelt figyelmet fordít munkatársaira, a dolgozók 
lojalitásának köszönhetően pedig a cég évről-évre képes 
megújulni. A cég szakembereinek hozzáértése 
egyedülálló Magyarországon, a szolgáltatások színvonala 
kiemelkedő, mellyel a Pagát partnerei 100%-ban 
elégedettek és hosszú éveken át tartó megbízható 
kapcsolatra számíthatnak. A Pagát Gold Zrt. hosszú távú 
tervei közé tartozik az anyagmozgatási piacon való 
helytállás, lépésről-lépésre való növekedés, továbbá a 
lokális környezet megóvása, törekvés a cég környezeti 
lábnyomának további csökkentésére.

1991 óta az anyagmozgatásban



Tartós bérlet fullszerviz szogláltatással

36-60 hónapos futamidejű bérletek esetén a Pagát Gold Zrt. gazdaságos és időtakarékos megoldást kínál: 
kedvező árú konstrukció teljes körű szervizeléssel együtt.

― Egyénre szabva: szakértelemmel kiválasztott targoncák.
― Szakértői támogatás: folyamatos kapcsolattartás, rugalmas megoldások.
― Biztonság: új berendezések bérlete, alacsony meghibásodási ráta.
― Pontos és gyors szervizelés: saját nyilvántartásunk szerinti folyamatos karbantartás.
― Likviditás növelése: pénzügyi rugalmasságot biztosít.
― Egyéb berendezések bérlete: targonca mobil rámpa, személyemelő, ipari takarítógép, targonca adapter.

Targoncák és egyéb berendezések értékesítése

Emelőgépek mellett számos ipari berendezést kínálunk partnereink számára.

― Yale kizárólagos importőre
― Ausa hivatalos hazai márkaképviselete
― Raktártechnikai berendezések, raklapemelő békák
― Bravi személyemelők
― Zallys elektromos vonatók és ipari járművek
― DEC ipari takarítógépek
― Targonca mobil rámpák
― Targonca adapterek kereskedelme

Rövidtávú bérlet

1 naptól 1 évig terjedő időszakra rövidtávú bérleti konstrukciók az egész ország területén. Több mint 300 
darabos targonca bérflotta áll készenlétben, hogy a legkülönbözőbb bérleti igényeket kielégítsék. Emelőgépek 
széles választéka 1.000 kg – 16.000 kg teherbírás között elektromos, gázos és dízel kivitelben.

― Megbízhatóság: Általánosságban 1-5 éves korú, kifogástalan állapotú emelőgépek.
― Gyors ügyintézés: 24-48 órán belüli kiszállítás.
― Szakértelem: egyedi igényeknek megfelelő targoncák kiválasztása.
― Költséghatékony megoldás: 100%-ban elszámolható költség.
― Gazdag termékkínálat: 1-16 tonna teherbírású berendezések és speciális eszközök.
― Kedvezményes bérleti lehetőség: szervizelés ideje alatt.

Márkafüggetlen targoncaszerviz és alkatrész támogatás

A Pagát Gold Zrt. az ország legnagyobb márkafüggetlen targonca szakszervize: 25 szerelő 18 szervizautóval 
dolgozik országszerte.

― Szakértelem: pontos diagnosztika, hatékony problémamegoldás.
― Gyors ügyintézés: 12 órán belül árajánlat küldése.
― Elektronikus munkalap: kényelmes, időtakarékos ügyintézés.
― Minőségbiztosítás: ISO 9001 és 14001 alapján szabályozott munkafolyamatok.
― Cseretargonca: szervizelés ideje alatt kedvezményes díjazású bértargonca.
― Megfelelő alkatrészek azonnal: leggyakoribb alkatrészek raktárról.

Szolgáltatásaink



Nem csak ideiglenes megoldásokra

Kiváló megoldás azon cégeknek, ahol nem lehetséges a 
kamiondokkolás. Egyszerű megoldás targoncával történő 
rakodáshoz. A rámpa megvásárolható vagy bérbe vehető.

Targonca mobil rámpa

Az 1956-ban alapított spanyolországi cég mára 5 kontinensen, 90 országban, 500 
disztribútori hálózattal rendelkező nagyvállalat. Az AUSA elsősorban homlokvillás és 
teleszkópos terepes targoncáiról híres, de az építőiparban gyakran használt ipari dömperek 
és utcai seprőgépek is a termékkínálatának részei. Az AUSA terepes targoncák 1-5 tonnáig 
terjedő maximális teherbírású emelőgépek.

Terepes targoncák

Az 1844-ben alapított Yale szakmai tapasztalata és alkatrész támogatottsága kiemelkedő: 
egy Yale targonca életre szóló befektetés, alkatrész- és szerviz támogatottsága egyedülálló. 
A cég napjainkban évi 3 milliárd dolláros bevétellel bír. Az emelőgépek gyártása, szerelése és 
az üzleti koordináció összesen 19 helyszínen, 3 földrészen, összesen 5 000 munkavállaló 
segítségével működik. Termékválasztéka 1-16 tonna teherbírású emelőgépekig terjed.

Minden igényre megoldás
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1978 óta világszerte elérhető Bravi önjáró- és 
komissiózó személyemelők hosszú élettartalmú, 
karbantartás-mentes szerkezetek. Az alacsony 
fenntartási költségekkel üzemeltethető gépeket 
már 48 országban használják.

Személyemelők

Az 1996-ban alapult olasz cég Modena 
városában működik, mely Európa-szerte 
ismert megbízható minőségű vezetőüléses- 
vagy kézi súrológépeiről. A jelenleg 
legnagyobb DEC ipari súrológép A DEC 
Runner törlési szélessége 1085 mm, mely 
4500 nm/óra maximális kapacitású.

Ipari takarítógépek

Az olaszországi székhelyű céget 1996-ban alapították, mely 50 különböző modellt és több 
száz opciós felszereltséget kínál elektromos vontatás és ipari járművek terén. A kiváló 
minőségű, kis karbantartási igényű berendezések alkatrész ellátottsága magas szintű, a Pagát 
Gold által biztosított. A Zallys termékpalettájába tartoznak a mindennapos anyagmozgatási és 
karbantartási feladatok ellátásához szükséges kiskocsik, vontatók, mini dömperek és 
személyszállítók.

Elektromos vontatók
és ipari járművek
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