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A magazin és a benne foglalt akciók 2017. május 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek.
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SZÁNTÓFÖLDI ÉS KERTÉSZETI

PERMETEZŐK
Attila 2500/18

szántóföldi vontatott permetezo

Kertészeti modellek:
függesztett
vontatott
speciális felépítmények
a vevő igényeihez igazítva
tartály térfogat: 200 litertől

Szántóföldi modellek:
függesztett
vontatott
tartály térfogat:
300-6200 liter között

LISTA ÁR:

Polietilén tartály teljes kiürítéssel
Kézmosó tartály
3 utas mosó
Porfestett acélváz
Külső szívószűrő szeleppel tisztításhoz
Dupla, fordítható hidraulikus keverő
Fix vonórúd
Tengely 80X80 6 kerékcsavar Szélességben állítható
Fellépő lépcsővel
Kerékméret: 9.5.36
5 utas elektroszelep + általános szelep
+ nyomószelep kabinből vezérelhető
Szivattyú 185 liter/perc
Fedélzeti computer ARAG Bravo 180S
Vegyszer bekeverő
barra idraulica mod. BILP hidraulikus szórókeret
oldalsó zárással
Unijet szórófej
szintezés + hidraulikus korrekció + hidraulikus blokkolás
+ hidraulikus emelés
mágnestekercs 7 mozgás
nitrogén akkumulátor a munkahengerhez
Tartályfeltöltő cső szűrővel
( KARDÁNTENGELY NÉLKÜL )

26 100  + ÁFA

AKCIÓS ÁR:

20 900  + ÁFA
2.
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42 000 € + áfa

59 990 € + áfa
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FORGÓBORONA
- Munkaszélesség: 0,95 – 8,0 m között
- Választható rögtöro henger típusok a vevo igényeire szabottan
- Robosztus felépítés, hosszú élettartam, csekély karbantartási igény
- Egyes típusok vetogép függesztési lehetoséggel

SZÁRZÚZÓ

- Minden méretu mezogazdasági és kommunális
felhasználónak ideális megoldások
- 1,0 m – 6,4 m közötti munkaszélesség
- hátsó és front függesztésu kivitelek
- rézsü zúzók 3,6 m kinyúlásig
- speciális soralj muvelo muszaki megoldás

TALAJMARÓ
- 0,95 – 5,0 m közötti munkaszélesség
- speciális bakhát készítésu kivitelek
- eros váz, hosszú élettartam

LAZÍTÓ

- nagy teherbírású vázak
- 3-5-7-9 késes kivitel
- mechanikus vagy hidraulikus dupla rögtöro henger
- vonóero igény 100 LE-töl

GÖDÖRFÚRÓ

- szoloültetvények, gyümölcsösök telepítéséhez
- támrendszerek kerítések oszlopainak lerakásához
- 100 és 1000 mm átméro közötti fúrószárak
- maximális fúrási mélység 1200 mm
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2a K017-től
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ban!

60-73 LE

+

93-115 LE
Kioti RX vagy PX típusú traktor vásárlása esetén
509 200 Ft + áfa értéku
Nilﬁsk MC 5M 200/1000 XT magasnyomású mosót
adunk ajándékba!

Strausz Zsolt - kereskedelmi igazgató
tel.: +3630/448-56-62
e-mail: strausz.zsolt@keszenlet.hu

www.facebook.com/keszenletzrt
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A hirdetésben feltűntetett akció május 31-ig érvényes.
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GPS Kenőanyag
Matrix 430

Sorvezeto egyszerusítve

A Teejet Matrix 430 egy könnyen használható, egyszeruen kezelheto színes kijelzos sorvezeto, mely ideális kezdo felhasználók
számára. A színes, graﬁkus érinto kijelzopontos sorvezetést tesz lehetové minimális kihagyásokkal vagy duplán szórással.
Sokoldalú GNSS sorvezeto egy kompakt hordozható csomagban
Az eros kontrasztú, színes, 4,3”-os (11 cm), graﬁkus érinto kijelzo jól
látható még napsütésben is
Munka közben két kijelzorészen két parameter folyamatosan nyomonkövetheto
mint például: sebesség, kiszórási ido, kezelt terület mérete
Minoségi belso GPS/GLONASS jelfeldolgozó egység, mely a ClearPath
rendszerrel olyan helyen is pontosan navigál, ahol gyenge a jelerosség
Az opcióként rendelheto RXA-30 antenna jelszurovel rendelkezik, mely a zavart
vagy gyenge GNSS jelet is feldolgozhatóvá alakítja
Vezetési módok: Egyenes AB, görbe AB, Körkörös csigavonal, utolsó menet
Pontra való visszavezetés funkció segít hogy könnyen folytatható legyen a
megszakított munkamuvelet (pl. anyaghiány miatt)
A körbekerülés funkció egyszeru és precíz terület mérést tesz lehetové
Terület mérés és kezelt terület kiszínezés a munka során
Egyszeru naplózási funkció mely lefedési térképet .KML vagy .PDF formátumba
menti, és USB-n keresztül lementheto

MATRIX 430 KONZOL
Nettó lista ár: 245 000 Ft/db+Áfa

Shell Spirax S4 TXM

Ipari hidraulika folyadék,
nagy homérséklettartományra

Kiváló minoségu, SAE 10W-30-as, univerzális
traktor eroátviteli, és hidraulikaolaj (UTTO)
Kiváló oxidációs, és nyírásstabilitás,
Kiváló kopás- korrózió- és habzásgátló,
Megbízhatóbb muködést, hosszabb csereperiódust, és
jobb gépkihasználtságot eredményez.
Széles homérséklettartományban megtartja a rendszer hatásfokát,
Gyors és pontos muködés a hidegindítástól a maximális üzemi
homérsékletig.
Maximális viszkozitás stabilitás.
Nettó kisker ár: 19 916,-

Shell Tellus S2 V 46 1x20L

Hosszú olajélettartam, és csereperiódus,
Széles homérséklettartományban megtartja
a rendszer hatásfokát,
Rendkívüli kopásvédelem,
Maximális viszkozitás stabilitás,
Számos gépgyártói jóváhagyással rendelkezik.

Ft/20 liter

Nettó kisker ár: 15

622,- Ft/20 liter

Shell GADUS S2 V220AC 2

Shell Rimula R4 L 15W-40 CJ4

Nagy teljesítményu nagynyomású (EP)
univerzális zsír

Többfokozatú, nagyteljesítményu dízel
motorolaj.
Alacsony hamutartalom, katalizátor védelem.
Hosszú csereperiódus.
Kimagasló motorvédelem.
Rendkívüli kopásvédelem.
Szélesköru gépgyártói jóváhagyások.

Hatékony kenést biztosít a gépalkatrészeknek.
Jó korrózió gátló hatású.
Hosszan tartó kenést, és élettartamot biztosít
az alkatrészeknek.
20-130 Celsius fok között.
Kiválóan ellenáll az alábbiaknak:
vibráció, nagy terhelés
magas homérséklet
Nettó
lökésszeru terhelés, víz jelenléte.

kisker ár: 609,- Ft/0,4 kg
23 536,- Ft/18 kg.

Nettó kisker ár:

17 175,- Ft/20 liter
DIADEM UTTO 10W-30 traktor
eroátviteli, és hidraulika olaj

DIADEM Motorolaj 15W-40 CI-4 SL

Szélsoséges üzemeltetési feltételek esetén ajánlott
kenoanyag.
Keni és védi a hajtómu, és hidraulika rendszer
elemeit.
Megakadályozza a lerakódások képzodését,
a rendszerben.
Pontos muködést biztosít a hidraulikus rendszer
elemeinek, minden évszakban.

Többfokozatú, nagyteljesítményu dízel motorolaj.
Alacsony hamutartalom, katalizátor védelem.
Hosszú csereperiódus.
Kimagasló motorvédelem.
Rendkívüli kopásvédelem.
Szélesköru gépgyártói jóváhagyások.

Nettó kisker ár:

13 467,- Ft/20 liter

Nettó kisker ár:

6.

12 036,- Ft/20 liter
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Fúvóka Szűrő
AIXR TeeJet®

Légbeszívásos, XR lapos szórású fúvókák

Az AIXR TeeJet lapossugarú fúvóka a fedettséggel
szembeni kompromisszum nélkül nyújtja a csekély
elsodródási hajlam csökkentésének elonyét.
A fúvóka igen durva cseppképzésu, ezek elsodródása
csekély, de ugyanolyan fedettséget biztosít, mint a
ﬁnomabb cseppképzésuek.

AIXR jellemzoi és elonyei:

Bizonyos esetekben a nem elégséges fedettség
veszélyezteti a kijuttatott szer hatásának kifejtését.
A mi új AIXR fúvókánkkal ez elkerülheto, és további
elonyök, lehetoségek realizálhatók.

TwinJet®

Csökkentett elsodródás, jó fedettség, pontos méretu, nagy légzárványos
cseppek
Széles nyomástartomány (1-6 bar)
Hétféle kapacitású VisiFlo® fúvóka
A különleges UHMWPE polimer anyag, hosszabb élettartamú és jobb vegyszerállóságú
Kompakt kivitelének köszönhetoen kevésbé sérülékeny
Könnyen kiveheto szórólapkája gyorsan tisztítható
Az AIXR fúvókák a Quick TeeJet® standard fúvókaházban használhatók

JD8320RT

Kettos, lapos szórású fúvókák

Légbeszívásos Turbo TwinJet® AITT J60
Légbeszívásos fúvóka kettos, 110°-os lapított kúp
alakú szóráskép
60°-os permetezés az elore és hátra irányuló permetsugár között

SK 3188-SET

SL 81448

Üzemanyagsz r

Leveg sz r

Jó fedettség növelt fonákoldali penetrációval és a
leheto legjobb elsodródás elleni védelemmel
Postemergens kezelésekhez nagyon alkalmas
Kiváló elsodródás-szabályzás durva és nagyon
durva cseppképzéssel

SKL 46371

Utastéri sz r

Hat VisiFlo® színkódolású méretben kapható (02
-06 között) – a színkód a teljes teljesítményt jelzi.

SPH 12511

SL 81449

Hidraulika olajsz r
Transmission

Leveg sz r bels

Üzemi nyomástartomány 1,5 – 6 bar

KIOTI NX 5010

CLAAS ARION 430 M 2010-töl

SK 3193

SP 4910

Olajsz r

SK 3808

Üzemanyag sz r
szeparátor

Üzemanyagsz r
5 micron

SP 4895

Olajsz r

SKV 386

Üzemanyag
el sz r

SK 3339

Üzemanyag sz r
szeparátor

SPH 9840

SL 6490

Leveg sz r küls

SL 6491

Leveg sz r bels

Hidraulika sz r
60 liter/min szívó ági

SL-81376 SET

Leveg sz r
küls bels

HY 90500

Hidraulika olajsz r
Transmission

SPH 12511

Hidraulika olajsz r
Transmission

SKL 46273

Utastéri sz r bels
HY 18265/1

Hidraulika sz r
irányváltóval

HY 90563

HY 9319

Hidraulika sz r
sebességváltó

Hidraulika olajsz r
Transmission

SKL 46274

Utastéri sz r küls

7.

SKL 46190

Utastéri sz r

SKL 46191

Utastéri sz r bels

www.keszenlet.hu

PNEUMATIKUS

Sószórók

VETOGÉPEK

-5%

Pneumatikus
vetokészülékek

TÁRCSÁS

Tárcsás
Mutrágyaszórók

-3%

APRÓMAGSZÓRÓ

Zöld felületek
karbantartása

ES 100 M1

100 M2
CLASSIC ES
SPECIAL

MS 8130 SZEMENKÉNTI VETŐGÉP
Lista ár:
27 450 € +Áfa

aKCiós ár:
19 950 € +ÁFA
KUKORICA, CIROK, CUKORRÉPA, NAPRAFORGÓ

alapspecifikáció
6 soros - soronként 70/75 cm sorköz
Szabadon futó kardántengely
21 fokozatú központi hajtómu
850 L-es dupla tárcsás csoroszlyás mutrágya tartály
Automata hidraulikus nyomjelzo
MSC 8000 vetésellenorzo monitor

8.

Dupla tárcsás csoroszlyás vetoegység
Egy készlet vetotárcsa
Teleszkópos gerendely
50 L-es magtartályok
2" állítható tömöríto kerék
Közúti világító (fényvisszavero)
Microgranulátum szóró

www.keszenlet.hu
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·Öntözőgép magasítási lehetőség kézi beállítású támasztólábakkal
·3 kerekes öntöző konzol nehezékkel
·Öntözőfej fúvókával
·4 m töltőcső, váltóval
·Glicerincsillapítós nyomásmérő mérőcsappal
·Kezelési útmutató alkatrészlistával
·Forgattyú a dob belsejében a visszacsévéléshez
·Kerékméret: 195/70 - R15
·Horganyzott alváz
·Digitális visszacsévélés méter számláló
Opcionálisan többféle öntözőfejjel és fúvókával rendelhető

12 95

1€+

8 030 €
9.

áfa

+ áfa

*2017. május 31-ig leadott rendelés esetén érvényes.

www.keszenlet.hu
PZ rozsdamentes pikkelyezett bortartályok
PZ 100

PZ 150

PZ 200

79 400 Ft
helyett

91 400 Ft
helyett

99 000 Ft
helyett

PZ 400

PZ 520

PZ 620

70 000 Ft
129 000 Ft
helyett

80 000 Ft
147 000 Ft
helyett

PZ 320
118 000 Ft
helyett

90 000 Ft 105 000 Ft

162 000 Ft
helyett

PZ 900
250 000 Ft
helyett

115 000 Ft 130 000 Ft 150 000 Ft 215 000 Ft

PZ1100
268 000 Ft
helyett

PZ1500

PZ2000

340 000 Ft
helyett

394 000 Ft
helyett

270 000 Ft 300 000 Ft 350 000 Ft
.

let erejéig érvényesek

ett
Az oldalon feltüntet

akciók 2017. március

etve a raktárkész
1-től május 31-ig, ill

14 920 €
helyett

top5
inox

zúzó-bogyózó

13 500 €
6 940 €
helyett

6 450 €

Betöltő garat behordó csigával
inverteres sebességszabályozóval
lé kivonó berendezéssel
gumilapátos bogyózó tengely
inverteres sebesség szabályozó a tengelyhez
elektromos vezérlő panel
kerékkel ellátott alváz
henger furatátmérő 22/22 mm
(kérésre henger furatátmérő 22/18 felár nélkül)
Műszaki adatok
Rozsdamentes acélból öntött szivattyútest
kerekek
irányváltós elektromos vezérlőtáblával
by-pass és IR + SBR természetes gumi lapáttal
Tömlővég nélkül
Feszültség V400 - Hz50 Ph 3
1 570 €
2 sebesség

helyett

1 520 €

T60
gumilapátos szivattyú

TARTÁLYOS pneumatikus prés
Préshenger belső csatornákkal
és kiürítő kollektorokkal
élelmiszeriparban használt atoxikus
anyagú membrán
lapátos kompresszor
fúvókák a membrán gyors felfújásához
/leeresztéséhez
préselt lé gyűjtő kád
szelep a tengely irányú töltésért
garolla csatlakozások
PLC-s vezérlő panel
kerék a vázon
Feszültség: V400 - Hz50 Ph 3
felfüggesztett gyűjtőkád
6 alap és 6 szabad vezérlő programmal
80 mm-es szelep a tengely irányú töltésért
Adagolócsigával a főmeghajtó szivattyúra
irányt váltó elektromos vezérlőtáblával
fékezhető kivitelű kerekeken
MIN-MAX szint jelző szondával
szivattyú automatikus elindításához,leállításához
Feszültség V400 - Hz50 Ph 3

5 520 €
helyett

5 150 €
10.

PPC 9 ZÁRT

Mohno T608
garatos szivattyú

www.keszenlet.hu

A Készenlét Zrt. vállalja zöldség, gyümölcs, hús, hentesáru
és egyéb tároló hűtőkamrák tervezését, telepítését, beüzemelését,
kompakt egységektől a legnagyobbakig…

Akciós ajánlatunk:
5200 x 4200 x 2600mm szendvicspanel

szerkezetű hűtőkamra gépészettel

+2

– +10°C
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3 150 000,-

Kauker Mihály - Hűtéstechnológiai termékreferens
06/30/664-2269
kauker.mihaly@keszenlet.hu

Telephely - Pápa, Pápakovácsi út 3.
06/89/510-190
keszenlet@keszenlet.hu

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Ajánlatkéréssel, bővebb információkért keresse kollégáinkat a fenti elérhetőségeken.
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KYLO 1500 MŰTRÁGYASZÓRÓ

FERTI-W MŰTRÁGYASZÓRÓ

Munkaszélesség: 12-32 méter
Tartály űrtartalom: 1500 liter
Maximális töltési súly: 3000 kg
Röpítő tárcsák száma: 2 darab
Inox rozsdamentes acélból készült repítő tárcsák
Röpítő tárcsa lapátjainak állítási lehetősége
Lapát szett 24 méteres szórás szélességig
Lapát szett 32 méteres szórás szélességig
Adagolás szabályozása hidraulikus
A röpítő tárcsákon túl a műtrágyatartály alsó része és
minden csavar inox rozsdamentes acélból készül,
mely hosszú élettartamot garantál
Extra lassan forgó keverő a tartály két beömlő nyílásánál
Osztályozó rosta
Kardántengely
Apache computer
Közúti világítás
Takaró ponyva
Tartály magasító szett 1500 l-ről 2000 l-re

Súlymérős rendszerű
Munkaszélesség: 12-36 méter
Tartály űrtartalom: 1500 liter
Maximális töltési súly: 3800 kg
Kettős működtetésű munkahenger
Hárompont felfüggesztés CAT II és CAT III
Szabályzott anyagáramlás a szórótányérra
Megfelelő beesés szög állítása
a tökéletes szórásképhez
A mérlegrendszer a függesztőkeretbe integrált
Egyszerűen beállítható szórási mennyiség
és munkaszélesség
GPS adaptáció
Minden mechanikus és elektronikus biztonsági
rendszer az EU biztonsági irányelveinek megfelelő
Komputerrel szabályzott szórás
Adattárolás

Lista ár: 12 600 €

Akciós ár: 9 500 €

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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