
www.transpack.hu

30 2015/1.

TRANSPACK

Pagát 

– A gazdaságos targonca forgalmazója

A KION Baoli Forklift Co. a német or -

szági KION Cso port újon nan ala pí tott

és tel je sen kül földi irá nyí tású cége

Kíná ban. A vál la lat Jiangsu tar to mány -

ban, Jingjiang város gaz da ság-fej lesz -

tési zóná já ban talál ható, 120.000

m2-es terü le ten 100.000 m2-es gyár -

tó te rü let tel ren del ke zik.

A KION Cso port

A KION tar gon cák, rak tár tech ni kai

beren de zé sek és egyéb ipari teher jár -

mû vek világ szerte vezetõ szál lí tója. A

Linde, Still, OM és Baoli már ká i val

világ szerte piac ve zetõ. Több mint

22.000 embert fog lal koz tat és az elért

árbe vé tele több mint 4,3 mil li árd euró.

A több mint 100 ország ban meg lévõ

kép vi se le té vel KION egy világ cég és

meg ha tá rozza a minõ ség, az inno vá ció

és a jövedelmezõség mércéjét az ipar -

ban.

Kor szerû gyártó esz kö zök

A cég kor szerû gyár tó esz kö zö ket hasz -

nál, töb bek között lézer vágó gépet,

CNC plaz ma vágó gépet, CNC hajlí -

tógépet, hegesz tõ gé pet, auto mata hid -

ra u li kus prést, auto ma ti zált fes tõ sort,

tar gonca össze sze re lõ-sort és fõegy -

ség-gyár tó sort. Éves gyár tási ka pa ci -

tása 20.000 darab.

A cég palet tá ján talál hatók 1-10 tonna

teher bí rás sal dízel, gázos tar gon cák,

elekt ro mos tar gon cák és rak tár tech ni -

kai beren de zé sek. A cég átfogó keres -

ke dõi és szer viz há ló zat tal ren del ke zik

és jelen leg több mint 80 ország gal áll

kap cso lat ban. Mint a KION Cso port

egyik már kája, az ala csony gyár tási

költ sé gek révén Baoli világ szerte a

ked vezõ ár-ér ték ará nyú tar gon cákra

össz pon to sít. KION Baoli ver seny ké pes 

ter mé ke ket és szol gál ta tá so kat nyújt a

hazai és a kül földi ügy fe lek nek.

A Pagát és a Baoli

A Pagát már 8 éve fog lal ko zik a Baoli

tar gon cák magyar or szági for gal ma zá -

sá val. Folya ma to san és elszán tan dol -

go zik azon, hogy ez a kínai tar gonca

elnyerje méltó helyét a magyar pia con.

A Baoli kínai menedzs mentje fel is merte 

azt, hogy az euró pai növe ke dés hez

szük sé ges egy euró pai érté ke sí tési

köz pont fel ál lí tása és meg szer ve zése

is. Ezt a fel ada tot kapta a tar gon ca ipar -

ban vete rán nak szá mító szak em ber,

Rory Kelly, aki immár egy éve kezdte el 

épí teni a szer ve ze tét Prá gá ban. A

Pagát jól ismeri Roryt, hiszen közel 10

évig dol goz tak együtt azon, hogy a

Komatsu tar gon cá kat Magyar or szá gon

sike ressé tegyék. Ugyan ez zel a len dü -

let tel kezdte meg a mun ká ját ezút tal is. 

Rory, a szak em ber így pozí ci o nálja a

Baolit: nem olcsó, hanem érték ará nyos 

tar gonca. Azaz kiemeli abból a ska tu -

lyá ból, amibe koráb ban bele ke rült, és

rámu tat, hogy ez egy olyan beren de -

zés, ahol az ár és az érték külö nö sen

ará nyos egy más sal. A Baoli Kína máso -

dik leg na gyobb tar gon ca gyártó cége. A 

menedzs ment na gyon büszke arra,

hogy a gyár a világ egyik leg na gyobb

tar gon ca gyártó ka pa ci tá sá val ren del -

kezõ cso port, a KION cso port tulaj do -

ná ban van. Saj ná la tos, hogy a KION

jelenleg még nem re p re zen tálja magát

súlyának meg fe lelõ mértékben Euró pá -

ban.

Hogy miért Baoli? 

– Mert kiváló alter na tíva

Tar gonca beszer zés elõtt sok szor fel -

me rül a dilemma, hogy euró pai, japán,

kínai, vagy akár hasz nált beren de zé sek 

között érde mes-e inkább válo gatni. Az

aján lat ké rõk fejé ben leg több ször ez

árkérdés.
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Ez a meg kö ze lí tés eleve téves. Válasz -

tás kor min dig azt kell mér le gelni, hogy

mi a fel adat. Meg kell vizs gálni a

beren de zés kihasz nált sá gát,

hogy mek kora prob lé mát okoz -

hat egy rövi debb üzem ki esés,

és, hogy mek kora költ ség gel kell 

szá molni. Meg fe lelõ válasz tás

lehet egy hasz nált gép is,

amennyi ben a fel ada tok nem kö -

ve te lik meg a leg jobb minõ sé get,

nem fog több mûszak ban vagy napi

8-10 órát dol gozni a tar gonca, az sem

jelent gon dot, ha az eset leg nem olyan

ergonomikus, és nem omlik össze a

vál lal ko zás, ha idõn ként szem be sü lünk 

egy-egy rövi debb üzem ki esés sel, vagy

ha a pénz ügyi kere te ink is kor lá to zot -

tak. Amennyi ben azon ban bele kom bi -

nál juk azt a lehe tõ sé get is, hogy egy

hasz nált gép árá ban akár újat is kap ha -

tunk, akkor nyilván logikus dön tés az

új targonca vásárlása. 

A kínai tar gon cák, mint min den kínai

ter mék, egyedi tech ni kai szín vo na lat

kép vi sel nek, vala mint a fenti logika

men tén, ahol az igény be vé tel nem kie -

mel kedõ, vagy fenn áll nak a fenti para -

mé te rek, meg fe lelõ alter na tí vája lehet

egy drá gább új vagy egy bizony ta lan

hasz nált beren de zés nek. Kíná ban

rend kí vül sok tar gon cát gyár ta nak,

szinte követ he tet len az a szám ta lan

típus, ami rõl naponta aján la tot kül de -

nek Euró pába. Fon tos, hogy ha kínai

beren de zésre esik a válasz tás, akkor

az olyan legyen, amely nek elfo ga dott

neve van, léte zik euró pai kép vi se lete,

meg fe lelõ szer viz hát tere Magyar or szá -

gon, és a for gal ma zója is meg bíz ható,

akit késõbb is meg ta lá lunk a pia con. 

A kínai pia con tehát rend kí vül nagy a

válasz ték, ezért nagy a csá bí tás az

olcsóbb beren de zé sek iránt. Óva to san

tehát az árakkal!

Jelen írá sunk ban egy olyan kínai típust

sze ret nénk bemu tatni, ame lyik közel

10 éve folya ma to san tesz lépé se ket az

euró pai piac meg hó dí tása érde ké ben.

Ez a típus a Baoli, mely mél tán érte el a

globalizációt. Néhány évvel ezelõtt a

gyá rat meg vá sá rolta a tar gonca ipar -

ban egyik leg erõ sebb üzleti cso port, a

KION, mint az ismert több nyu gat-eu -

ró pai vezetõ tar gonca gyár tulaj do -

nosa. Ebben az évben a KION egy

nagyon jelen tõs lépést tett az euró pai

piac meg hó dí tá sára, fel ál lí totta az

euró pai szer ve ze tét, a Europe Office-t. 

Az iroda veze tõje egy olyan jól fel ké -

szült szak em ber, aki az elmúlt 20

évben több japán márka sike ré nek volt

ková csa Euró pá ban. Az õ sze mé lye

garan cia arra, hogy a Kion- Baoli tar -

gonca Euró pá ban és Magyar or szá gon

méltó piaci részt fog lal jon el.

• Elekt ro mos gépek:

AC tech no ló gi á val, 3 táma szú vál to zat -

ban 1,5, illetve 1,8 tonna teher bí rás sal.

AC vagy DC tech no ló gi á val a vevõ igé -

nyé hez illetve pénz tár cá já hoz iga zítva

négy tá ma szú vál to zat ban 1,5-3,0

tonna teherbírással.

Mind két típus 2500-6000 mm eme lési

magas ság gal, három féle osz lop ki vi tel -

lel és ren ge teg opci ó val rendelhetõ.

Az elekt ro mos beren de zé sek fõ alko tó -

ele meit vezetõ euró pai gyár tók szál lít -

ják.

• Bel sõ égésû moto ros gépek:

1,5-10 tonna teher bí rá sig.

Dízel, ben zin vagy gáz üzem mód dal.

A dízel vál to zat elér hetõ rend kí vül ked -

vezõ kínai moto ros kivi tel lel is, ter mé -

sze te sen CE minõ sí tés sel. 

Dízel, ben zin vagy gáz üzemû vál to zat

ren del hetõ több féle japán gyárt má nyú

motor ral, ame lyek ter mé sze te sen

ma ga sabb árfek vé sûek, de már

az igé nye sebb fel hasz ná lók szá -

mára is meg fe lelõ alternatívát

nyújtanak.

A beren de zé sek két féle tech ni kai

kivi tel lel ren del he tõk. Az olcsóbb

alap ki vi telû stan dard szé ria egy -

sze rûbb mûszaki meg ol dá sok kal,

pl. kézi irány vál tó val sze relt, az

igé nye sebb F-szé ria a mai euró pai

mûszaki szín vo na lat job ban meg kö ze -

líti, pl. kor mány osz lo pon elhelyezett

irányváltóval szerelt.

Külön emlí tést igé nyel nek a nagy te her -

bí rású gépek. Ezek a beren de zé sek

(3,5 tonna teher bí rás felett) rend kí vül

stra pa bí róak, és a beszer zési áruk tö -

re déke az azo nos japán vagy euró pai

már kák hoz képest. Mind egyik ellen sú -

lyos típus rend kí vül szé les opció vá lasz -

ték kal ren del hetõ: kabin, integ rált ol -

dal moz gató, adap te rek, vil la po zí ci o -

náló, különféle gumitípusok stb.

A KION Baoli 2013-ban belé pett a rak -

tár tech ni kai piacra is. Elsõ lépés ben

1500 kg név le ges eme lési kapa ci tás sal, 

négy alap tí pus sal jelent meg: nor mál

és fel álló plat for mos, víz szin tes rak lap -

moz gató, illetve paletta fel rakó gya log -

kí sé retû gépek kel. 

Várunk sze re tet tel min den ked ves

érdek lõ dõt a Pagát telep he lyén!

www.baoli.hu


