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Invest székházavató Ácson
Már hét terü leti köz pont ból tudja part ne reit kiszol -

gálni az Invest Gép ke res ke delmi Kft., a leg utóbbi

hely szín azon ban több mint telep hely és szer viz köz -

pont, hiszen az M1-es autó pá lya ácsi lehaj tó já nál

épült komp le xum a vál lal ko zás szék háza is. Az ünne -

pé lyes átadás kap csán part ne reit látta ven dé gül az

ismert gép for gal mazó vál lal ko zás szep tem ber 18-án.

13 év szá mok ban
– A CASE IH mezõ gaz da sági gépek magyar or szági

vezér kép vi se le te ként és impor tõ re ként 2002 máju sá -

ban kezd tük meg tevé keny sé gün ket, 9 füg get len

már ka ke res ke dõ bõl álló viszont ela dói háló zat tal. Ezt

az érté ke sí tési rend szert 5 évvel késõbb saját háló zat

kiépí tése követte, ami 2012-re orszá gos szintû saját

érté ke sí tõi és szer viz há ló zattá bõvült, így ma már 80

kol léga, orszá go san 7 terü leti köz pont ban szol gálja ki

a gaz dál ko dó kat – hallhattuk Szaxon Róbert kö szön -

tõ jé ben.

A for gal ma zott gépek hez meg fe lelõ alkat rész el lá tást

8 alkat rész kiszál lító autó biz to sítja, az 53.000 ter -

mék bõl álló rak tár kész let bõl évente össze sen több

mint 136.000 dara bot szál lít ki a 24 szak kép zett szer -

viz tech ni kus 24 spe ci á li san felszerelt szervizautóval.

Az Invest Gép ke res ke delmi Kft. CASE IH for gal ma zó -

ként vonult be a köz tu datba, a márka tel jes ter mék -

ská lája, azaz trak to rok, kom báj nok, bálá zók és rako -

dók meg ta lál ha tóak a kíná la tuk ban, ami rõl az ácsi

telep he lyen is meg gyõ zõd het tünk. Emel lett Hardi per -

me te zõ ket, Pöttinger talaj mû ve lõ ket, vetõ gé pe ket és

zöld sort, Bednar nehéz-ta laj mû ve lõ ket, Wielton pót -

ko csi kat, Seko etetõ kocsi kat, AJG szip pan tó kat és

tar tály ko csi kat is for gal maz nak. Az érté ke sí tett gépek 

darab szá má val az elmúlt évben meg dön töt ték 13

éves pálya fu tá suk rekord ját, hiszen a 228 db erõ- és

mun ka gép for gal ma zá sá val elõzõ évi tel je sít mé nyü -

ket bõven megduplázták, de még a gazdasági válság

elõtti eredményeket is túlteljesítették.

Az ácsi INVEST Park a he te dik már a vál lal ko zás be -

ru há zá si so ro za tá ban, így Me zõ fal va, Szek -

szárd, Sajópetri, Gyön gyös, Nagy ka ni -

zsa és Oros há za után az észak-du -

nán tú li ki szol gá lá suk és ve võ szol gá -

la tuk is meg újult.

A zöld me zõs beru há zás ként, közel

700 mil lió forint ból épült szék ház

egy nyolc hek tá ros terü le ten fek szik, 

így a bõví tésre is marad még lehe tõ -

ség. Az M1 autó pá lyá nak köszön he -

tõn az új köz pont érté két kitûnõ

meg kö ze lít he tõ sége is növeli.

A fõépü let ben talál ha tóak az iro dák és az impo záns

okta tó te rem 255 m2-en, a 415 m2-es mûhely, az 543

m2-es rak tár és a fedett gép átadó cent rum is a kor -

szerû kiszol gá lást biz to sítja, a gép ud var a kész le ten

lévõ gépek táro lá sára, bemu ta tá sára szolgál.

Az érté ke sí tési és szer viz mun kát ezen túl Ácson 3 rak -

tá ros, 2 mobil alkat ré szes és 8 sze relõ végzi. A vevõ -

szol gá la tuk koor di ná ciós és admi niszt ra tív tevé keny -

sé ge ket végez, irá nyítja a folya ma tos belsõ kép zést,

szer vezi a gép ke ze lõk szak mai tovább kép zé sét, biz to -

sítja a mûszaki infor má ciók ren del ke zésre állá sát,

vala mint diag nosz ti kai és javítási feladatokat is ellát,

most már Ácson.

A szék ház te hát nem csak új, kor sze rû, de az Invest

éle té ben is mérv adó, ami az ün ne pé lyes meg nyi tón is

ér zé kel he tõ volt, hi szen a kö zel 150 üz le ti part ner,

gaz dál ko dó a szak mai tá jé koz ta tás és te lep hely be já -

rás mel lett szín vo na las prog ram ban, kon cer tek ben és

tû zi já ték ban is gyö nyör köd he tett.

Sán dor Il di kó

A szék ház ava tá son készült fel vé te lek

meg te kint he tõek a www.agraragazat.hu

galé ri á já ban.


