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Faresin teleszkópos rakodógépek, etetokocsik
BÉRLETI konstrukcióban a Készenlét Zrt.-nél!

Az ajánlat érvényessége: 2017. 03. 01-től visszavonásig.

A kiadvány és a benne szereplő akciók érvényessége: 2017. március 1-jétől május 31-ig.

www.keszenlet.hu

1 márka

2 akció*

1

Cikkszám: PKPA60

Mobil karám elemek

Tartalmaz:
16 db 1,57m x 2,4m karám elemet
1 db 1,25m x 2,25m karám ajtót
1 db szállító-tartó állvány
ÁFA
5 475Ft +
Lista ár: 64
+ÁFA
Cikkszám: PKPA24

48 000Ft

Akciós ár: 5

Tartalmaz:
16 db 1,57m x 3m karám elemet
Lista ár: 512.000Ft + ÁFA
Lista db ár: 32.000Ft + ÁFA

Akciós ár: 464.000Ft + ÁFA
Akciós db ár: 29.000Ft + ÁFA

2

Az akció 2. része az összes JOURDAIN termékre érvényes.
Az elérheto kedvezmény: 10 .000 kg-ot meghaladó rendelés esetén 5%
15.000 kg-ot meghaladó rendelés esetén 7,5%

* 2017. május 31-ig, illetve a készlet erejéig leadott rendelések esetén.

Akciós ár:

11 500 Eur + Áfa

2.

www.keszenlet.hu

Az ajánlat érvényessége: február 1-tol március 31-ig.

3.

www.keszenlet.hu

A PICHON hagyományaihoz huen, mintegy védjegyként, a Muck Master trágyaszórókat is
teljesen horganyzott acélból gyártja. A trágyaszóró teljes mértékben tud alkalmazkodni
a legtöbb tömörített anyaghoz, ami az egyedülállóan robusztus kialakításnak köszönheto.
Amellett, hogy a szántóföldön hihetetlen teljesítményt nyújt, a gép vezetése oly könnyed
az úton, mint a földeken. Az összes trágyaszóró megerosített tengelyekkel, és túlméretezett
fékekkel (légfékkel vagy hidraulikus fékkel) felszerelt. Ezeknek a standard felszereléseknek
köszönhetoen a gép 40 km/h sebességét már több európai országban jóváhagyták.

PIC

A PICHON ragaszkodva a minoséghez csak a legmegbízhatóbb alkatrészeket választja.
A Muck Master trágyaszórók fémjelzik a PICHON gyártási minoséget, melyben alapfelszerelésként a karosszéria teljesen galvanizált, a megerosített felso szegély és felépítmény rozsdamentes acélcsavarokkal szerelt. A trágyaszórók elso része egy felso ráccsal vannak
felszerelve a felhasználó védelmének biztosítása érdekében, valamint kiszórás közben jobb
láthatóságot tesz lehetové a gépben.
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A PICHON 5 év garanciás vállal a felépítményre és az alvázra.
A garancia magában foglal bármilyen korai eldeformálódást a gép normál használata esetén.

az Ön kényelméért

ÉV

Opciók

3

A trágyaszóróknak ezt a sorozatát speciálisan olyan gazdáknak és vállalkozóknak tervezték,
akik egy egyedülálló, nagyteljesítményu gépet keresnek.

CIA

szerves-trágyaszóró 8-24 m között

Nagy tömeg és teljesítmény

Mindegyik PICHON Muck Master modell egyedileg alakítható az opciók széles
választékának köszönhetoen.
 tengely felfüggesztés/rugózás
 vonórúd felfüggesztés/rugózás
 3 féle irányítás
 hidraulikus zsilip és oldalsó terelolemez
szerint gép
 forgólemezes szórótárcsa
ét!
 átfolyásméro, kombinált mérorendszer
 ...
A további opciókínálatért keresse kollégáinkat!

Alakítsa
egyéni igé
nyei

M8 trágyaszóró - Lista ár: 26 871  - Akciós ár: 23 710 

Kiemelt akcióink

www.keszenlet.hu

A gépek részletes leírásáért és bovebb információért tekintse meg weboldalunkat
vagy keresse kollégáinkat, akik készséggel állnak az Ön rendelkezésére!

4.

www.keszenlet.hu

Professzionális felhasználásra
A TCI sorozat (tartályba integrált alvázzal) a Pichon cég védjegye több mint negyven éve.
Ez az exkluzív opció növeli a Pichon tartályok stabilitását.
A tartály, összhangban a nyomás szabályozásra vonatkozó DESP 97/23 / CE EU irányelvnek,
nem egy különálló keretre van rögzítve, hanem közvetlenül az alvázra van hegesztve, prezentálva
ezzel a legalacsonyabb súlypontú tartályt a piacon.

PIC

N GARAN
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CIA

A PICHON 5 év garanciás vállal a felépítményre és az alvázra.
A garancia csak a gép rendeltetésszeru használata esetén érvényes.

2 600 - 30 000 L

A PICHON különbözo kapacitású hígtrágya szippantók széles skáláját kínálja 2 600 liter 30 000 liter között, professzionális felhasználásra. A süllyesztett tartályok lehetoséget nyújtanak
a felhasználónak, hogy erosített tengelyeket szereljenek fel nagy átméroju kerekekkel. A tartály
teljes térfogata megmarad: a térfogat veszteséget általában a tartályok hosszának vagy átmérojének növelésével ellensúlyozzák.
A hosszú élettartam érdekében, ipari technológiát alkalmaz a mezogazdasági világában: az integrált keretet. Az egyes munkafázisok ellenorzése, a tervezéstol az összeszerelésig, garantálja a
minoséget és a megbízhatóságot.
Mivel a felhasználók biztonsága a legfontosabb szempont, ezért a PICHON cég körültekintoen
választja meg a felhasznált komponenseket, mint pl. a tengely, a szippantók gyártása során.

ÉV

TCI 5150 Epoxy - Lista ár: 12 224  - Akciós ár: 10 786 
TCI 14200 - Lista ár: 32 560  - Akciós ár: 29 634 
TCI 8100 - Lista ár: 11 638  - Akciós ár: 10 269 

tóját!

Kiemelt akcióink

Strausz Zsolt - kereskedelmi igazgató
06/30/448-56-62 strausz.zsolt@keszenlet.hu

területi képviseloink
a magazin hátoldalán megtalálhatóak

5.

hígtrágya szippantó

felszerelések

Kényelmi

Tengelyek felfüggesztése
A PICHON a felfüggesztések széles választékát kínálja: laprugó- valamint aktív
vagy passzív hidraulikus felfüggesztés.
Vonórudas felfüggesztés
A «zárt szelvény keret» designból adódóan, a PICHON vonórudak tökéletesen
közvetítik a vontatási erot az alvázhoz.
Elektromos vezérlés
Az ergonomikus vezérloegység, vezetékes vagy FLOW CONTROL távirányítású
változatban, központosítja a vezérlést CAN busz rendszeren keresztül.
Tegye e
FLOW Control
gyedivé
A nap végén, a felhasználó ellenörizheti az elvégezett munkát (áramlás, idö, terület,
térfogat) egy kinyomtatott nyugtán vagy az adatok letöltésével egy USB pendrive-ra. hígtrágya
szippan
Slope földi rendszer
Súly közvetíto rendszer

26-60 LE

Képes nagy tömeget is a magasban mozgatni
Renkívüli manoverezo képesség
Igazán intenzív használatra kifejlesztve

Nagy fokú emelési ero

Kompakt kivitel

Megbízható,
Egyszeruen kezelheto

Caterpillar® motorral

Bosch Rexroth®
hidraulika rendszer

A gépek részletes leírásáért és bovebb
információért keresse kollégáinkat vagy www.keszenlet.hu!

Csuklós kormányzás

Akciós ár: 28 675 

törzscsuklós rakodógépek

Kiemelt akciónk

ÚJ SOROZAT

29,34A rakodógép - Lista ár: 31 680 

www.keszenlet.hu

ALTEC bálateríto bontólánccal.
Egyedülálló ALTEC design.
A bontólánc sebessége testreszabható.
Eros, hidraulikus gépezet.
1000 kg-ig bármilyen bálához használható,
akár kisméretu traktorral is.
Elso osztályú tervezés a legjobb anyagok felhasználásával.
4 tonnáig ellenálló láncok és hengerek, U-alakú csövek.

önjáró, forgó talapzatú, függesztett bálaterítok
a Készenlét Zrt.nél!
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KÖNNYEDÉN ÉSZLELI AZ IVARZÁST
ÉS A TEHENEK EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁIT ...
A MooMonitor+ növeli a gazdaságok nyereségességét a mezogazdasági alkalmazottak felé támasztott
munkaero követelmények csökkentése által, valamint javítja a reproduktív teljesítményt, az állatok
általános jólétét és minimalizálja a nem észlelt ivarzást és a nem diagnosztizált betegségek miatt
bekövetkezo veszteségeket. A MooMonitor+ a tehenek nyakmozgását érzékelve nyomon követi
az ivarzásra utaló ﬁzikai jeleket, úgy mint pihenés, kérodzés, etetés, fej helyzet és nyugtalanság.

EZ MOST A MOOMONITOR-RAL MÁR LEHETSÉGES!







A problémás tehenek korábbi beazonosítása
(anösztruszos és cisztás)
Kevesebb munka / idő a tehenek megﬁgyelésére
Csökkenti a költségeket, pl. hormonterápia
Kisebb befektetés  nagyobb haszon
Jobb hatékonyság (több borjú, több tej)
Több vemhesség = több borjú

Magasabb ivarzás észlelési arány
 Kevesebb nem észlelt ivarzás
 Kedvezőbb termékenységi index
 Lehetővé teszi magasabb genetikai értékű
bikáktól származó drágább sperma
alkalmazását


Megtermékenyítés
A tehén
készen áll
a megtermékenyítésre

Egészségügyi
ﬁgyelmeztetések
Abnormális viselkedést
tanúsító tehenek

Aktív
Az ivarzó tehenek
érzékelése

Megﬁgyelés
Tehenek hozzáadása
a megﬁgyelési listához,
az adataik gyors lekérése
céljából

Válogatás
Tervezett kiválasztásra
szánt tehenek

7.

Mosószekrény
A vadonatúj hardver és szoftver tervezésnek
köszönhetően, az új
mosószekrény
egyszerűen és intuitíven működik.
Jelentős mennyiségű időt takarít meg és optimális
mosási körülményeket biztosít.

Új

Kijelző :

Hűtési mód :

Windows alkalmazás :

Tapintható és intuitív érintőképernyő.
Interfész a fejőgéppel vagy robottal.
Közvetlen hozzáférés az összes alapvető funkciót
(hűtés, mosás és keverés).
Egyszerű beállítás: teljesen leírt paraméterek.

Késleltetett indítás az első fejésnél.
Hőmérsékletek: 2 beállítási pont lehetséges.
Túlhűtés funkció fejés előtt.
Állítható hűtési erősség a tej mennyiségének
megfelelően.

A számítógépre telepített alkalmazás
folyamatosan frissíti a tejhűtő állapotát :
- Tényleges üzemmód
- Tej hőmérséklete
- Hiba üzenetek

Képernyő karbantartás asszisztencia :
Figyelmeztető ikon jelzi a problémát.
A hibaüzenetek teljes leírása.
Hasznos szerviz instrukciók lekérése az alapvető
problémák megoldásához.

A tartály hatékony mosása biztosítja a tej kiváló
minőségét.
Egy gyors mosási ciklus igazodik a fejő robothoz.
Kiﬁnomult érintőképernyő, amely központosítja
a hűtési és mosási utasításokat.
Intelligens dizájn, amely megkönnyíti a szervízt.

www.keszenlet.hu

Növénytermesztési munkagépek
HORVÁTH JÁNOS 30/331-6053

Ökotechnológiai termékek

SZÁNTHÓ ATTILA 30/460-57-26

Borászati gépek és technológiák

Építészeti beruházások

HORVÁTH ZOLTÁN 30/378-65-69

STROMMER CSABA 30/396-33-27

KAUKER MIHÁLY 30/664-22-69

TANÁCS ZOLTÁN 30/280-68-22

Hűtéstechnológia
Faresin gépek

Alkatrész és kenőanyag

Szerviz

MARTONFALVI CSABA 30/385-75-82 PÓCZA IMRE 30/434-80-02

Növénytermesztési erőgépek, Állattenyésztési technológiák
STRAUSZ ZSOLT

1. régió - Gecse Sándor

30/448-56-62

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

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

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

Tel.: 30/443-47-11

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

2. régió - Farkas Norbert E-mail: farkas.norbert@keszenlet.hu

központ
telephely
szerviz

3. régió - Kapitány Sándor

4. régió - Strausz Zsolt

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

2
5. régió - Szegeczki Vince
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