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Növénytermesztési gépek és technológiák

SAMPO ROSENLEW   kombájnok, Harvester-Forwarder

KIOTI traktorok

 FARESIN HANDLERS   teleszkópos rakodógépek

 MATERMACC    szemenkénti vetogépek, gabonavetogépek, sorközmuvelok

 RICOSMA    szántóföldi és axiálventilátoros permetezogépek

 SOKORÓ    csillagkerekes rendsodrók, talajmuvelés gépei

 GILIBER pótkocsik

 VIGOLO    talajlazítók, forgóboronák, szárzúzók, talajmarók

 AGREX    mutrágyaszórók, mobil szárítók

 IRRIMEC, OTECH   öntözéstechnológia

 APV     zöldtrágyaszórók

CFS ültetvények muvelo gépei  

kereskedelme és szervize
  A Készenlét Zrt. 1998. óta kezdte el az állattenyésztésben és a növénytermesztésben használatos ero- és 

munkagépek forgalmazását, alkatrész- és szervizellátását.

A cég forgalmazó tevékenysége az alábbi termékekre terjed ki:



Hutéstechnikai gépek és technológiák
kereskedelme és szervize

Borászati hutés
Legyen az direktelpárolgású, illetve hocserés 

megoldás, jégakkumulációs vagy folyadékhutésu,

arra törekszünk, hogy precíz és kezelheto sza-

bályozással segítsük a felhasználó munkáját.

Hutött terek kialakítása
hutoházak

hutokamrák

huto tároló és kiszolgáló pultok 

hutoszigetek

egyéb hutött helységek

telepítése, karbantartása

Kis és nagy teljesítményu dugattyús 

(Dorin, Bitzer, DWM, Frascold, Copeland), 

félhermetikus, nyitott hutokompresszorok 

javítása rövid határidovel.

Szolgáltatásaink:

Tejhutési technológiák
tejhuto tartályok

jégakkumulációs tárolók

lemezes hocserélok

hovisszanyero rendszerek

telepítése, karbantartása

Hutokompresszor javításLégkondicionálás
oldalfali split

multi split

kazettás (mennyezeti)

parapet

  Cégünk megalakulása óta a vezetoség elsodleges célja az volt, hogy egy több lábon álló, szilárd alapokkal 

rendelkezo vállalkozást hozzon létre, mely kiszolgálja az ipar, a kereskedelem és a mindennapok igényeit. A társaság 

megalakulásakor az egyik fo ágazati tevékenység a hutéstechnikai üzletág volt, mely a mai napig fontos szerepet tölt 

be a cég muködésében. Mára gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy kevés kivétellel ugyan, de a hutéstechnológia minden 

területére bedolgoztuk magunkat, legyen az légkondicionálás, mezogazdasági, ipari vagy kereskedelmi, illetve egyéb tech-

nológiai hutés. Ügyfeleink szolgálatában állunk a szakmai tanácsadáson túl, pályázati ügyvitellel, komplett tervezési, 

kivitelezési, szerviz tevékenységgel, huto bútorok forgalmazásával szivárgásvizsgálattal és jegyzokönyvezésével. Ez az üzletág 

bovülo szervízhálózattal, folyamatosan képzett szakembereinkkel a nap 24 órájában készen áll, hogy partnereink elvárásainak 

megfeleljen.



  A Készenlét Zrt. 1999-ben indította el borászati üzletágát, amely azonnal számos kapcsolódási pontot 

jelentett a cég addigi alaptevékenységével is. Vállalatunk a hivatalos magyarországi képviseloje a horvát 

Letina D.o.o-nak, mely rendkívül széles skálán gyárt rozsdamentes bortartályokat. Kezdve a legkisebb 50 literes 

paraffinolajos tartályoktól a 40.000 literes bortárolókig számos terméket ölel fel a horvát cég termék-

palettája, számos különlegesség, és egyedi termék mellett. A speciális termékek sorát alkotják például egyedi 

gyártású, speciális tárolóedények, fogadógaratok, borszállításra alkalmas termékek, vagy a méz, pálinka és tej 

tárolására alkalmas rozsdamentes tartályok.

Borászati technológiák, szolészeti 

  A Letina cég segítségével a hagyományosan nagy értéku és darabszámú raktárkészletünkön túl partnereink 

speciális igényeit is ki tudjuk elégíteni. A Készenlét Zrt. ellátja az Enoveneta gyár képviseletét is, melynek terméke-

ivel gyakorlatilag a teljes pincészeti technológiai sorral partnereink rendelkezésére állunk.

ero- és munkagépek kereskedelme

Pneumatikus prések

Fogadógaratok

Szállítóegységek

Nagyobb teljesítményu zúzó-bogyózók

Szivattyúk és hutéstechnikai berendezések



kereskedelme és szervize
Bioenergetikai és Ökotechnológia

Környezetvédelmi hatás: 
 CO  kibocsátás csökkentés a fosszilis energia kiváltása révén,2

 Metánkibocsátás, környezetterhelés csökkentése

Egyéb hatás
A gazdaságoknál lévo környezetet terhelo szerves anyagok megsemmisítése.

 A vidéki munkanélküliség csökkentése.

Növényi kultúrákban nem hasznosító földterületek energetikai célokra történo hasznosítása.

A vidék fejlesztése, ezen probléma háttériparának megteremtése.

A fent felsorolt tevékenységeinkbol látható, hogy ezen problémák megoldásával több éve elkezdtünk foglalkozni. 

Napjainkra már ott tartunk, hogy a termelés integrálásával együtt a hulladékanyagok megsemmisítését komplexen 

tudjuk kezelni és tervezni. 

A biogáz-üzemek létesítésével olyan környezetvédelmi beruházást valósítunk meg, amely középtávon megtérül, 

egyrészt a villamosenergia értékesítésével, illetve a biogáz-motorok hulladékhojének hasznosításával. 

A hulladékho hasznosítását az alábbiakban tervezzük
 sertéstartó épületek hutése, futése (klimatizálása),

 lucernabála szárítása,

 terményszárítók futése,

 faszárítás,

 üvegházak és fóliasátrak futése.

Sertéstelepek hígtrágyájának kezelése különbözo technológiákkal.

A környezetre káros biomasszában tárolt energia hasznosítása biogáz fejlesztése révén, zárt rendszerben, 

anaerob módon, majd ebbol villamosenergia eloállítása. A biogáz eloállítás egy olyan korszeru újrahasznosító 

folyamat, ahol a hulladékból baktériumos kezeléssel metángázt fejlesztünk és azt gázmotorral villamos energiává 

alakítjuk át, vagy igény esetén gáztisztítón keresztül nagy tisztaságú metánt nyerünk ki.

Szennyvízkezelési technológiák tervezése és kivitelezése, és az ehhez kapcsolódó öntözési technika megvalósítása 

új muanyag lapokból készült, szikkasztó eljárással.

Füstgáz ho-visszanyerése rekuperátorokkal

Épületek, pincék, más helyiségek gombamentesítése biológiai eszközökkel.

Talaj-rekultivációs eljárások

A mezogazdasági eredetu biomassza megújuló energiaforrásként történo hasznosítása.

Optimalizált biogáz-telepi technológia kialakítása:
Elemi érdekünk, hogy a rendelkezésre álló természeti és gazdasági eroforrásainkkal jól gazdálkodjunk.

Folyamatosan, nagy mennyiségben képzodik szerves hulladék (trágya, szennyvíziszap, mezogazdasági és feldol-
gozóipari szerves hulladék.) A természetben – spontán körülmények között – a szerves anyagok dönto  részét 
anaerob baktériumok lebontják, biogázt (metánt) állítanak elo. A metán környezetszennyezo és üvegházhatású. 
Az EU direktíva (kibocsátási kvóta) hatálya alá jelenleg csak a szén-dioxid tartozik. 

A biogáz telepek létesítésével, (a szerves anyagot lebontó folyamat kézbentartásával és a termelt biogáz, gázmo-

torral történo hasznosításával) jelentos energia (villamos és hoenergia) állítható elo, a környezet szennyezése 

nélkül.



Állattenyésztési gépek és technológiák
kereskedelme és szervize

Telepek komplett tervezése, korszeru technológiák adaptálása, új, illetve rekonstrukciós beruházások során.

Szaktanácsadás, telepek muszaki berendezéseinek szállítása, javítása.

F ejés,- és hutéstechnológia tervezése és kivitelezése

H uto-, fejo-, klíma-, szellozteto rendszerek szerelése, javítása, karbantartása.

A  mezogazdasági termeléshez kapcsolódó feldolgozó üzemek (tej-hús) szerelése.

T isztító,- és fertotlenitoszerek, togyfertotlenítok forgalmazása

É pítészeti beruházások tejelo,- és húsállományú szarvasmarha, sertés és baromfitelepeken, 

valamint azok technológiájának értékesítése, szerelése, szervizelése

A cég forgalmazó tevékenysége foként az alábbi termékekre terjed ki:
FARESIN    vontatott és önjáró takarmánykevero-kiosztó kocsik

 FARESIN HANDLERS   teleszkópos rakodógépek

PICHON    szerves trágyaszórók, hígtrágya szippantók, rakodógépek

 BOBMAN    almozógépek

 ALTEC bálaterítok

 JOURDAIN, VENERONI,  SEPCOM istállók belso istállótechnológiája, trágyakezelés

 AGROTEL    függönyrendszerek, kapuk

 DAIRYMASTER   fejés-, és hutéstechnológia

 SERAP     tejhutok 

  CHAPRON    villanypásztorok és elektromos kerítés segédanyagai

JEANTIL bálabontók



A Készenlét Zrt. a meglévo és jövobeli partnerei kiszolgálásának, illetve a vevoi igények kielégítésének 

javítása érdekében, folyamatosan bovíti kínálatát. Ennek érdekében 2017. évben megkezdtük az eddig 

általunk forgalmazott gépek és berendezések gyári és után gyártott alkatrészeinek, kenoanyagainak, 

szuroinek, permetezés-technikai alkatrészeknek forgalmazását.

A teljesség igénye nélkül az alábbi termékköröket érdemes megemlítenünk:

A mezogazdaság számára gyártott és ajánlott kenoanyagok: Shell és DIADEM kenoanyag család.

A Shell kenoanyagok neve szinte mindenki számára ismert, és a magas muszaki tartalom, a minoség, 

és a megbízhatóság jut róluk mindenki eszébe. 

A DIADEM kenoanyagcsaládot a magas ár-érték arány, és a megfeleloen magas muszaki tartalom 

jellemzi. Ezeket a kenoanyagokat a korosabb géppark tulajdonosainak ajánljuk, illetve azoknak a

felhasználóknak, akik vegyes gépparkot üzemeltetnek, és a legfontosabb számukra a leggazdasá-

gosabb üzemeltetés.

A Faresin takarmánykevero-kiosztó kocsik gyári kenoanyagai, szuroi, szerviz- és kopóalkatrészei.

Az eteto kocsik üzemeltetésének meghatározó alkatrészei a takarmány kevero-aprító csigák kései.

Ezekbol kínálunk vevoink részére eredeti és utángyártott kivitelben.

A Faresin teleszkópos rakodók gyári kenoanyagai, szuroi, szerviz- és kopóalkatrészei.

Teejet sorvezetok,

Teejet permetezo fúvókák és alkatrészek

Ékszíjak

Mindennemu novénytermesztési ero- és munkagép alkatrészei

Fejés- és hutéstechnikai alkatrészek.

kereskedelme
Alkatrész és kenoanyag
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Fejér megye
Komárom-Esztergom megye
Veszprém megye 83-astól, 73-astól keletre
Győr-Moson-Sopron megye 14-estől keletre

Vas megye
Zala megye
Veszprém megye 83-astól, 73-astól nyugatra
Győr-Moson-Sopron megye 14-estől nyugatra

Tel.: 30/385-75-79 
E-mail: gecse.sandor@keszenlet.hu

Tel.: 30/443-47-11  
E-mail: farkas.norbert@keszenlet.hu

1. régió - Gecse Sándor

2. régió - Farkas Norbert

3. régió - Kapitány Sándor

4. régió - Strausz Zsolt

5. régió - Szegeczki Vince

Tel.: 30/448-56-62
E-mail: strausz.zsolt@keszenlet.hu

www.keszenlet.hu
www.facebook.com/keszenletzrt

www.youtube.com/user/keszenlet

keszenlet@keszenlet.hu

Pápa

Hajdúböszörmény

központ

telephely

szerviz

KÖZPONT:
8500 PÁPA, MOZSÁR U. 14.
TELEPHELY, RAKTÁR, SZERVIZ - PÁPA:
8500 PÁPA, PÁPAKOVÁCSI U. 3.
TEL.: 06/89/510-190
FAX.: 06/89/510-199
KESZENLET@KESZENLET.HU

TELEPHELY, SZERVIZ - HAJDÚBÖSZÖRMÉNY:
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, ALMÁSSY M. U. 2./A

06/30/659-19-93
SZEGECZKI.VINCE@KESZENLET.HU

Növénytermesztési munkagépek

Növénytermesztési erőgépek, Állattenyésztési technológiák

Borászati gépek és technológiák

Hűtéstechnológia

Faresin gépek

Ökotechnológiai termékek

Építészeti beruházások

Alkatrész és kenőanyag

Szerviz

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT - HORVÁTH TAMÁS
06/30/538-09-52
HORVATH.TAMAS@KESZENLET.HU

HORVÁTH JÁNOS   30/331-6053

HORVÁTH ZOLTÁN  30/378-65-69

KAUKER MIHÁLY    30/664-22-69

MARTONFALVI CSABA  30/385-75-82

SZÁNTHÓ ATTILA   30/460-57-26

STROMMER CSABA  30/396-33-27

TANÁCS ZOLTÁN    30/280-68-22

PÓCZA IMRE  30/434-80-02

STRAUSZ ZSOLT    30/448-56-62

www.keszenlet.hu
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6. régió - Strausz Zsolt Tel.: 30/448-56-62
E-mail: strausz.zsolt@keszenlet.hu


