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Ez egy nagy múl tú, ré gi ha gyo má nyok kal ren del -
ke zõ cég az anyag moz ga tás te rén (1920 óta) és az
egész vi lág ra exportál. 

A ter ve zés és a gyár tás Olasz or szág ban fo lyik,
egy gyár ban Grugliasco-ban (To ri no). Ka te gó ri á ja
pi ac ve ze tõ je ként, a MARIOTTI az egyet len cég a vi -
lá gon, ame lyik több, mint 20 kü lön bö zõ há rom ke re -
kû elekt ro mos tar gon ca tí pust kí nál el adás ra. Te her -
bí rá suk 400 – 1300 kg-ig ter jed, egye dül ál ló tel je sít -
mé nyük pe dig al kal mas sá te szi õket, hogy meg fe lel -
je nek a piac speciális elvárásainak is.

90 éves tör té ne té nek kö szön he tõ en a cég je len -
tõs szak ér te lem mel ren del ke zik és ma ga ter vez
szá mos tar gon ca al kat részt, mint pél dá ul a meg haj -
tást és az osz lo po kat. Ez után az al kat ré sze ket er re
sza ko so dott kül sõ be szál lí tók gyárt ják le. A mi nõ -
ség el len õr zést és az összeszerelést a MARIOTTI
gyárában végzik.

A MARIOTTI ku ta tás-fej lesz tés ori en tált, ke re si
az új sze rû meg ol dá so kat és a ve võk sa já tos igé nye -
i nek meg fe le lõ egye di termékeket is kínál.

Ahol meg ta lál ha tó:
A Mariotti ke res ke del mi há ló za ta egy re ter jed. A

cég nek szé les ter jesz tõi há ló za ta van, ami az egyes
or szá gok ban mû kö dõ ki zá ró la gos ter jesz tõk bõl, il -
let ve im por tõ rök bõl áll. En nek kö szön he tõ en a
Mariotti sze mély re sza bott ke res ke del mi ta ná cso kat 
és ha té kony ér té ke sí tést követõ szolgáltatásokat
tud nyúj ta ni. 

Eu ró pa: 
Auszt ria, Bel gi um, Cseh Köz tár sa ság, Dá nia,

Finn or szág, Fran cia or szág, Né met or szág, Nagy
Bri tan nia, Gö rög or szág, Ma gyar or szág, Ír or szág,
Olasz or szág, Lu xem burg, Mál ta, Hol lan dia, Len -
gyel or szág, Por tu gá lia, Ro má nia, Szlo vá kia, Szlo -
vé nia, Spa nyol or szág, Svéd or szág és Svájc.

A vi lág töb bi ré sze:
Chi le, Kí na, Iz ra el, In do né zia, Új-Zé land, Orosz -

or szág, Szin ga púr, Dél-Af ri ka, Ame ri kai Egye sült Ál -
la mok, Ka na da, Me xi kó, Pa na ma, Taj van, Thai föld,
Tunézia és Törökország.

Mariotti tör té ne lem:
Vasco Mariotti ala pí tot ta 1920-ban, ipa ri tar gon -

cák, ko csik, eme lõ tar gon cák, tré le rek és cso ma go -
ló anya gok ter ve zé sé re és ér té ke sí té sé re az olasz
pi a con. 1973-ban a cé get meg vá sá rol ták a je len le gi
tu laj do no sok, akik spe ci á lis anyag moz ga tó rend -
sze rek ter ve zé sé be és gyár tá sá ba kezd tek, hogy
meg fe lel je nek né hány ve võ kü lön le ges el vá rá sa i -
nak. 1976-ban meg is kez dõ dött a rak lap moz ga tók,
tar gon cák, el len sú lyos tar gon cák és elekt ro mos tar -
gon cák gyár tá sa. A kö vet ke zõ év ti zed ben a Mariotti
több al ka lom mal ál lí tott ki a Né met or szág ban meg -
ren de zett CeMAT ki ál lí tá son. Az egyik leg si ke re -
sebb be mu ta tott tar gon ca, a MYCROS 4 a vi lág leg -
ki sebb fe dél ze ti ke ze lõ ál tal mû köd te tett tar gon cá ja,

ami mind össze 990 mm hosszú (L2). Két évig tar tó
tár gya lá so kat kö ve tõ en a cég el kez dett ex por tál ni
az USA-ba 2000-ben. 2004-ben mu tat ko zott be az
új ME tí pus a MOVINT vá sá ron (Olasz or szág) a
MYCROS tí pu sú ter mé kek kel együtt, a kö vet ke zõ
év ben pe dig be mu tat ta a MYCROS AC pro to tí pu sát
a CeMAT ren dez vé nyen. 2006-ban részt vett a fran -
cia MANUTENTION pi a con és új ér té ke sí té si szer -
zõ dést kö tött az MH DISTRIBUTION-el és a SMITH
& GRAMLEY-val, ame lyek a MARIOTTI ter mé kek
ki zá ró la gos im por tõ ré vé vál nak az USA-ban, Ka na -
dá ban és Me xi kó ban. A MYCROS AC, az új vál tó -
ára mú elekt ro mos tar gon ca 2007-ben de bü tált, ami
30 év ta pasz ta la tot tes te sít meg az új tech ni kai kon -
cep ci ó val és in no va tív meg ol dá sok kal ké szült kom -
pakt tar gon cák ter ve zé sé ben. Is mé tel ten vet tek
részt a MOVINT vá sá ron (Olasz or szág), a SIL –en
(Spa nyol or szág), az MSV-n (Cseh Köz tár sa ság) és
az IMHX vá sá ron (UK).  Az ME ter mé kek meg úju lá -
sá val létrejött a ME AC, majd a váltóáramú von ta tó -
mo tort, új hidraulika rendszert és új fogasléces kor -
mány zó rend szert is piacra dobták. 2011-tõl minden
MARIOTTI targonca váltóárammal mûködik. A Pa -
gát Gold Zrt. pedig büszke arra, hogy 2013-tól for -
gal maz hat ja termékeiket.

Mariotti tar gon ca már Ma gyar or szá gon is
– a Pa gát tól

A V. MARIOTTI S.r.l. a kom pakt há rom ke re kû elekt ro mos tar gon cák spe ci a lis ta gyár tó ja. Büsz kék va -
gyunk rá, hogy a Pa gát Gold Zrt. újabb nagy múl tú és a pi a con mél tán el is mert gyár tó val dol goz hat együtt.

Ahol je len van a Mariotti

CeMAT ki ál lí tás Né met or szág
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Tar gon cák:
A MYCROS AC 4-6C tar gon cák nak szá mos

egye di tu laj don sá ga van, va la mint olyan szûk he lye -
ken le het ve lük dol goz ni, ahol a töb bi tar gon cá val
nem. 

Ez a tar gon ca tí pus 1095 mm hosszú (L2) a te -
her bí rá sa pe dig 400 kg (MYCROS AC 4) vagy 600
Kg (MYCROS AC 6C). Az alap tu laj don sá gai kö zé
tar toz nak a kö vet ke zõk: szervokormányzás, in teg -
rált ol dal moz ga tó, vál tó ára mú von ta tó mo tor, elekt ro -
ni kus eme lés ve zér lõ és hid ra u li kus fé kek. Az ülés és 
a ve zér lõ be ren de zé sek a ke ze lõ ké nyel mé nek ma -
xi má lis fi gye lem be vé te lé vel ké szül tek.  A na gyobb
te her bí rá sú tar gon cák nál is hasz nált kü lön le ges
seb vál tó há zat és a fogasléces szer vo kor mány rend -
szert V. MARIOTTI tervezte.

Az AC tech no ló gia: A meg haj tó és eme lõ mo to -
ro kat egy aránt 36 V-os vál tó ára mú rend szer hajt ja.
Ezek nek a súr ló dás men tes mo to rok nak ke ve sebb
ko pás nak ki tett al kat ré sze van, ami csök ken ti a kar -
ban tar tá si költ sé ge ket, nö vel ve ez zel a költ ség ha té -
kony sá got a ha gyo má nyos egyen ára mú mo to rok kal
össze vet ve. A vál tó ára mú mo to rok is nö ve lik az
ener gia ta ka ré kos sá got, nö vel ve az ak ku mu lá tor
élet tar ta mát. A MYCROS AC vál tó ára mú tech no ló gi -
á ja a kö vet ke zõ ket tar tal maz za: Jár mû Ve zér lõ rend -
szer (VCS), egy több funk ci ós LCD ki jel zõ, va la mint
inverterek (tí pus tól füg gõ en ket tõ tõl né gyig ter jed het
a szá muk) az aszink ron mo to rok irá nyí tá sá ra. A
rend szer min den ele me a CAN adat busz tech no ló -
gia hasz ná la tá val kom mu ni kál egy más sal. Ez le he -
tõ vé te szi a di gi tá lis adat for gal mat és az elekt ro mos
ká be lek szá má nak a csök ken té se ré vén egy sze rû sí -
ti az elekt ro mos rend szert is. En nek ered mé nye ként
a rend szer meg bíz ha tó sá ga je len tõ sen meg nõtt. A
Jár mû Ve zér lõ rend szer és az inverterek fo lya ma to -
san el len õr zik a tar gon ca min den funk ci ó ját. Ezen
felül a mo tor ener gia el lá tá sát is egy ru gal mas, fej lett
mód szer rel ol dot ták meg, a gyor su lás di na mi kus és
si ma, az elekt ro mos fék pe dig ener gi át nyer vissza,
va la hány szor fel en ge dik a gáz pe dált. Ez a vál tó ára -
mú tech no ló gia nö ve li a tar gon ca tel je sít mé nyét és
meg könnyí ti a ke ze lõ mun ká ját, így nö vel ve a ter me -
lé keny sé get. Spe ci á li san a MYCROS AC-re ter vez -

tek egy új, kompakt fogasléces kor mány rend szert,
hogy ezzel felváltsák az elõzõ széria hidraulika
láncos-fogasléces rendszerét. Ez az új kormánymû
segíti a precíz vezetést, valamint megbízhatóságot
és energiatakarékos fogyasztást is biztosít.

Az összes töb bi V. Mariotti ál tal gyár tott mo dell -
hez ha son ló an a MYCROS AC tar gon cák nak is ál lít -
ha tó ten gely táv juk van. Mi köz ben a ra ko mány hoz
kö ze lí tünk, meg rö vi dít het jük a ten gely tá vot az ál tal,
hogy az osz lo pot elõ re dönt jük. Ez le he tõ vé te szi a
for du lá si su gár csök ken té sét. A te her ci pe lé se köz -
ben meg is nyújt hat juk a ten gely tá vot úgy, hogy az
osz lo pot hát ra dönt jük. Ez nö ve li a ta pa dást és a sta -
bi li tást. A V. Mariotti fo lya ma tos ku ta tó mun ká ja egy
egye di in no vá ci ót ered mé nye zett: a sza ba dal ma zott
Quick Change Mast (QCM) (gyor san cse rél he tõ osz -
lop) rend szert. Az osz lop el van kü lö nít ve az elül sõ
mo to rok tól és a ten ge lyek tõl, le he tõ vé té ve a gyors
ki sze re lést és meg könnyít ve a kar ban tar tást. Ez a
sza ba dal ma zott rend szer alap ból raj ta van min den
MYCROS AC tar gon cán. A MYCROS AC az egyet -
len há rom ke re kû tar gon ca tí pus, amely nek a ten -
gely táv ja is ál lít ha tó és van raj ta QCM (gyor san cse -
rél he tõ osz lop) rend szer. A MYCROS AC-n ezen
felül van még be épí tett oldalmozgató és elekt ro ni ku -
san vezérelt emelõ, ami biztosítja a hidraulika rend -
szer funkcióinak precíz vezérlését és csökkenti az
energiafogyasztást.

ME AC vá lasz ték:
Az ME de sign egy kis és új sze rû ka rosszé ri át,

csúcs tech no ló gi á jú elekt ro ni kát, kü lön le ge sen ter ve -
zett osz lo pot, hát só haj tó mû vet és fo gas lé ces kor -
mány mû vet tar tal maz. En nek ered mé nye ként kap -
tuk meg a for ra dal mi an új Mariotti ME AC tar gon ca
so ro za tot. Kom pakt mé ret, egy sze rû ség és mi nõ ség
jel lem zik az ME tar gon cá kat. Az egye di ME ter ve -
zés nek kö szön he tõ en a fel hasz ná ló prob lé ma men -
tes kar ban tar tást, könnyed ke ze lést, tar tós tel je sít -
ményt és ala csony üze mel te té si költ sé ge ket kap. 
Az ME AC tí pus mi nõ sé get és csúcs tech no ló gi át kí -
nál. A te her bí rás a ki vá lasz tott osz lop tól és mo dell tõl
füg gõ en 600-tól 1200 kg-ig ter jed.

Az osz lo pok kap ha tó ak stan dard, dup la és
triplex össze ál lí tás ban, 2900 mm-tõl 5700 mm ma -
gas sá gig. Stan dard fel sze re lés a be épí tett ol dal -
moz ga tó, ál lít ha tó kor mány, re ge ne ra tív fék, sár ga
vil la nó lám pa, hát ra me ne ti ri asz tó, kürt, vész le ál lí tó, 
szer vo kor mány, ak ku mu lá tor-töl tés jel zõ, ál lít ha tó
ülés biz ton sá gi öv vel és oldalsó kartámaszokkal.

Ha bár a ME AC kom pakt és gyor san moz gó,
úgy ter vez ték, hogy a fe dél ze ti tér ki hasz ná lás op ti -
má lis le gyen, a ke ze lõ nek pe dig ké nyel mes és biz -
ton sá gos mun ka kör nye ze tet biz to sít son. A tar gon -
ca könnyen hoz zá fér he tõ és olyan ülés sel van el lát -
va, amely nek ál lít ha tó a hát tám lá ja és a kar ja. A ke -
reszt tar tó ra sze relt kor mány osz lop is ál lít ha tó és
több he lyet biz to sít a lá bak nak. A hid ra u li kus mû -
köd te tõ ka rok könnyen el ér he tõ ek és ergo no mi kus
a kialakításuk is, így a kezelõ kényelmesen hoz zá -
juk férhet.

A fent le írt be ál lí tá sok le he tõ vé te szik a ke ze lõ -
nek, hogy a meg fe le lõ be ál lí tást vá lassza ki, ma xi -
má lis ké nyel met biz to sít va a tar gon ca mû köd te té se 
so rán. Az ME tar gon cák hid ra u li kus fé kek kel van -
nak fel sze rel ve és két se bes ség gel: nor mál lal és
las sú val, ami ki ha tás sal van a se bes ség re és a
gyor su lás ra is. Mind ez nö ve li az irá nyí tás pon tos sá -
gát, a szûk he lye ken tör té nõ manõverezés közben
va la mint, ha nagy magasságban kell dolgozni. 

Az alap fel sze re lé sek szé les ská lá ján felül a ME
AC mo del lek hez a ki egé szí tõk szé les vá lasz té kát is 
kí nál juk, hogy a tar gon cák ez ál tal meg fe lel je nek az
Önök spe ci á lis anyag moz ga tá si igé nye i nek: fa -
gyasz tó tá ro ló – el sõ és hát só vi lá gí tás – pad lón
nyo mot nem ha gyó gu mik – szé les vissza pil lan tó
tü kör – kü lön bö zõ adap te rek. Amennyi ben szük sé -
ge van va la mi lyen ki egé szí tõ re, en nek el ér he tõ sé -
gé rõl érdeklõdjön az ön tar gon ca for gal ma zó já nál. 

A Mariotti-paletta rész le tes in for má ci ó it
meg ta lál ja a www.mariotti.hu ol da lon. 
To váb bi in for má ci ó ért for dul jon a Pa gát hoz
bi za lom mal, az aláb bi el ér he tõ sé ge ken:

Tel.: +36 1 402 4222
www.pagatgold.hu

Csák Bo ri
Pa gát Gold Zrt – kom mu ni ká ci ós ve ze tõ
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A Pa gát, és lás suk be, bár mely más cég éle té -
ben ün nep az üz le ti si ker. Túl zás nél kül mond hat juk, 
hogy sû rûn ün ne pel a Pa gát, me lyek rõl Ol va só ink -
nak is be szá mo lunk rend sze re sen. Az ün ne pek kö -
zül azon ban ki emel ke dõ, mi kor egy olyan vál la lat fe -
lé vál lal nak kö te le zett sé get, amely hí res a ma gyar
pi a con már több mint más fél év szá za da. A leg utób bi 
ün nep lés ap ro pó ja pe dig az a 11 db Nis san tar gon ca 
volt, mely nek 5 év re szó ló bér le ti szer zõ dé sét ír ta
alá a Pa gát Gold Zrt. és a Dreher Sör gyá rak Zrt.
2013. jú ni us 21-én. A Dreher Sör gyá rak Zrt. ter mé -
ke it pe dig em be rek mil li ói fo gyaszt ják, a már ka név
és a sör íze ott van a köz tu dat ban.

A Dreher kb. egy év ti ze de má sik be szál lí tó val
dol go zott, majd egy rend kí vül ke mény, ám kor rekt
ver se nyez te tés ered mé nye ként, a Pa gát meg nyer te 
a pro jek tet. Az itt lát ha tó 11 db Nis san (gáz üze mû)
tar gon ca új tech ni kát fog hoz ni a sör gyár lo gisz ti kai
rend sze ré be, in no va tív, új esz köz me ne dzse lé si/flot -
ta me ne dzse lé si rendszert alkalmazva a tar gon cá -
kon.

A Pa gát büsz ke sé ge és üz le ti si ke ré nek ered mé -
nye, hogy nem csak az 5 éves bér le ti szer zõ dés köt -
te tett meg, ha nem a sör gyár ko rább ról fenn ma ra dó
– 17 ta gú – hasz nált gép-flot tá já nak ápo lá sát is a Pa -
gát ra bíz ta. Ez utób bit a sör gyár ba szin tén 5 év re
„te le pí tett” Pa gát sze re lõ gár da biz to sít ja majd. – fog -
lal ta össze Szirányi Zol tán ve zér igaz ga tó a Pagát
mostani sikerét és az elõtte álló feladatot.

Ko vács Ti bor ral, a SAB Mil ler Eu ró pai re gi o ná lis
mû sza ki igaz ga tó já val be szél get tem a tar gon ca bér -
let dön té si hát te ré rõl és a tar gon cák leendõ fel a da ta -
i ról.

– Most 11 tar gon cát cse rél nek le a sör gyár -
ban, de emel lett to váb bi 17 hasz nált gép dol go zik
még a Dreher rak tá rá ban. Ez ha tal mas és rend sze -
res fel ada tot va la mint meg fe le lõ lét szá mú sze mély -
ze tet fel té te lez. Hol és ho gyan kez dik a jövõ hetet
ezek a targoncák?

A tel jes rak tá ri lét szá munk 40 fõ, ami bõl 22 fõ ál -
lá sú tar gon ca ke ze lõ, sõt az ál lo mány idény mun ká -
ban to váb bi 8-10 fõ vel gya rap szik. Több mint 2 mil lió 
hek to li ter sört gyár tunk éven te, ezek nek a tar gon -
cák nak (a tár sa ik kal együtt) 1,5 mil lió rak la pot kell
meg moz gat ni ez idõ alatt, te hát könnyen ki szá mít -
ha tó, hogy 100-150.000 rak lap jut tar gon cán ként. És 
eh hez még hoz zá jön nek az im port sörök
kezelésével járó logisztikai feladatok is.

– Már kát vagy szol gál ta tót vá lasz tot tak?
A be szer zé sek al kal má val szá mos olyan hely zet 

van, ami kor lás suk be, a gya kor lat azt iga zol ja, hogy
már kát kell vá lasz ta nunk. A tar gon ca bér let dön té se -
kor azon ban nem ez volt a hely zet. Olyan part nert
ke res tünk, aki min den kö rül mény kö zött tel je sí ti az
ígé re tét, a teljeskörû karbantartást a teljes idõ tar -
tam ra.

– Ahogy a meg nyi tón is hall hat tuk, a bér le ti
szer zõ dés ré sze volt a flottamanagement rend szer.
Van nak már ta pasz ta la tai a rend szer rel kap cso lat -
ban vagy az Önök mun ká já ban is pre mi er nek fog
szá mí ta ni ez a lehetõség?

Nin cse nek még konk rét ta pasz ta la ta ink, de ter -
mé sze te sen a rend szer ben rej lõ le he tõ sé ge ket is -
mer jük és szá mí tunk is rá. Be ve ze té sé vel sze ret -
nénk hosszú tá von ki küsz öböl ni a vé let len ron gá lá -
so kat, min den kép pen rög zí te ni a ha tá sok, be ha tá -
sok, üze mi se bes sé gek ada ta it. Gya kor la ti lag a fo -
lya ma tos kont roll (re á lis fe le lõs ség vál la lás) mel lett
ez zel tud juk op ti ma li zál ni a tar gon ca és a ke ze lõ
mun ká ját. Már rö vid tá von is költ ség meg ta ka rí tást
vá runk tõ le, a no vem be ri költ ség ve té si for du ló kor
már megfelelõ adatokkal fogunk rendelkezni, most
még csak elõzetes számításaink - és reményeink -
vannak.

„Annyi a vi lág, amennyit be le töl tesz”
– a Pa gát nál is

„Ha az ün nep el ér ke zik éle ted ben, ak kor ün ne pelj egé szen…S nem csak
a nap tár nak van pi ros be tûs nap ja. Az élet el hoz más fé le, lát ha tat lan
ün ne pe ket is. Ilyen kor fe lejts el min dent, fi gyelj az ün nep re.” Márai
Sán dor sza va i val, va ló ban ün ne pi han gu lat ban kez dõ dött a Pa gát Gold 
Zrt. leg újabb kulcs át adá si ce re mó ni á ja. 

Az egy ko ri Dreher tu laj dont 1993-ban vá sá -
rol ta meg a South African Breweries (SAB) cso -
port, amely 2002-ben az ame ri kai Mil ler Brewing
Company rész vé nye i nek meg vá sár lá sá val
SABMiller né ven egye sült. Dél-Af ri ká ból in dul va
a SABMiller a vi lág má so dik leg na gyobb sör -
gyár tó vál la la tá vá nõt te ki ma gát, amely je len leg
sör gyá rai, va la mint szál lí tói szer zõ dé sei ré vén 6
kon ti nen sen, a vi lág több mint 75 or szá gá ban
van je len.

A SABMiller le ány vál la la ta ként a Dreher Zrt.
mû kö dé sét az anya cég leg szi go rúbb szak mai és 
eti kai irány el ve it kö vet ve, a ma gyar és Eu ró pai
Uni ós jog sza bály ok kal a legmesszemenõkig
össz hang ban va ló sít ja meg.

Ko vács Ti bor re gi o ná lis mû sza ki igaz ga tó

Mû sza ki le írá sok ün ne pé lyes át adá sa

Szirányi Zol tán ve zér igaz ga tó

Sán dor Il di kó


