TECHNIKA

Invest székházavató Ácson
Már hét területi központból tudja partnereit kiszolgálni az Invest Gépkereskedelmi Kft., a legutóbbi
helyszín azonban több mint telephely és szervizközpont, hiszen az M1-es autópálya ácsi lehajtójánál
épült komplexum a vállalkozás székháza is. Az ünnepélyes átadás kapcsán partnereit látta vendégül az
ismert gépforgalmazó vállalkozás szeptember 18-án.

13 év számokban
– A CASE IH mezõgazdasági gépek magyarországi
vezérképviseleteként és importõreként 2002 májusában kezdtük meg tevékenységünket, 9 független
márkakereskedõbõl álló viszonteladói hálózattal. Ezt
az értékesítési rendszert 5 évvel késõbb saját hálózat
kiépítése követte, ami 2012-re országos szintû saját
értékesítõi és szervizhálózattá bõvült, így ma már 80
kolléga, országosan 7 területi központban szolgálja ki
a gazdálkodókat – hallhattuk Szaxon Róbert köszöntõjében.
A forgalmazott gépekhez megfelelõ alkatrészellátást
8 alkatrész kiszállító autó biztosítja, az 53.000 termékbõl álló raktárkészletbõl évente összesen több
mint 136.000 darabot szállít ki a 24 szakképzett szerviz technikus 24 speciálisan felszerelt szervizautóval.
Az Invest Gépkereskedelmi Kft. CASE IH forgalmazóként vonult be a köztudatba, a márka teljes termékskálája, azaz traktorok, kombájnok, bálázók és rakodók megtalálhatóak a kínálatukban, amirõl az ácsi
telephelyen is meggyõzõdhettünk. Emellett Hardi permetezõket, Pöttinger talajmûvelõket, vetõgépeket és
zöldsort, Bednar nehéz-talajmûvelõket, Wielton pótkocsikat, Seko etetõ kocsikat, AJG szippantókat és
tartálykocsikat is forgalmaznak. Az értékesített gépek
darabszámával az elmúlt évben megdöntötték 13
éves pályafutásuk rekordját, hiszen a 228 db erõ- és
munkagép forgalmazásával elõzõ évi teljesítményüket bõven megduplázták, de még a gazdasági válság
elõtti eredményeket is túlteljesítették.
Az ácsi INVEST Park a hetedik már a vállalkozás beruházási sorozatában, így Mezõfalva, Szekszárd, Sajópetri, Gyöngyös, Nagykanizsa és Orosháza után az észak-dunántúli kiszolgálásuk és vevõszolgálatuk is megújult.
A zöldmezõs beruházásként, közel
700 millió forintból épült székház
egy nyolchektáros területen fekszik,
így a bõvítésre is marad még lehetõség. Az M1 autópályának köszönhetõn az új központ értékét kitûnõ
megközelíthetõsége is növeli.
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A fõépületben találhatóak az irodák és az impozáns
oktatóterem 255 m2-en, a 415 m2-es mûhely, az 543
m2-es raktár és a fedett gépátadó centrum is a korszerû kiszolgálást biztosítja, a gépudvar a készleten
lévõ gépek tárolására, bemutatására szolgál.
Az értékesítési és szervizmunkát ezentúl Ácson 3 raktáros, 2 mobil alkatrészes és 8 szerelõ végzi. A vevõszolgálatuk koordinációs és adminisztratív tevékenységeket végez, irányítja a folyamatos belsõ képzést,
szervezi a gépkezelõk szakmai továbbképzését, biztosítja a mûszaki információk rendelkezésre állását,
valamint diagnosztikai és javítási feladatokat is ellát,
most már Ácson.
A székház tehát nemcsak új, korszerû, de az Invest
életében is mérvadó, ami az ünnepélyes megnyitón is
érzékelhetõ volt, hiszen a közel 150 üzleti partner,
gazdálkodó a szakmai tájékoztatás és telephelybejárás mellett színvonalas programban, koncertekben és
tûzijátékban is gyönyörködhetett.
Sándor Ildikó
A székházavatáson készült felvételek
megtekinthetõek a www.agraragazat.hu
galériájában.

