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Kereskedelem

Megérkeztek Magyarországra a forradalmian könnyű

BERGER félpótkocsik
Kisebb önsúly: több hasznos teher,
alacsonyabb fogyasztás
®
A BERGERecotrail félpótkocsik hatékonyságának
köszönhetően a fuvarozó cégek kevésbé vannak
kitéve a kiszámíthatatlan üzemanyagár-változások
és a csökkenő árrések profitromboló hatásainak.
A BERGER könnyűszerkezetes félpótkocsik által
kínált versenyelőnyökről Cződör Józseffel, a
BERGER félpótkocsik hazai márkaképviseletét ellátó
CleverPartner Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.

n A magyar piacon tolonganak a nyergesponyvás félpótkocsigyártók és -kereskedők. Miben tud az Önök által képviselt BERGERecotrail® félpótkocsi többet nyújtani?
– A 4745 kg önsúly önmagáért beszél. Ez egy
új mérce ebben az iparágban, amit persze
más gyártók is próbálnak megugrani, de sikertelenül. Az alváz csakis a legkiválóbb minőségű finomszemcsés acélból készül, amelyen az ún. REULEAUX háromszög formájú
kikönnyítések találhatók. Az anyag megmunkálása kíméletesen, számított hőmérsékleti ablakon belül történik. A padozat szintén
egyedi eljárással készül, 13 rétegű keményfa
lapból áll, üvegszálas paplanok használatával
rögzített, amely kitűnően viseli a villástargoncák által rá gyakorolt nagy terheléseket is. A
rakomány rögzítése minden esetben a CODE
XL szerinti legszigorúbb előírásoknak megfelelő. Az alvázkeret – az ügyfél egyedi kéréseinek, igényeinek is eleget téve – korlátlan számú és helyzetű rakományrögzítést kínál, sőt
az alvázkeretben még a csapadékkivezetésre is gondoltak a mérnökök. A ponyvaszerkezet – gázteleszkópos rendszerű – kiemelése is saját fejlesztés. Az érdeklődők számára
hamarosan hozzáférhető lesz egy független
hatástanulmány is, amely egzakt számokkal
támasztja alá az üzemanyag-megtakarítást,
amely elérheti akár a 2,5 liter/100km(!) értéket is. Ezek persze csak néhány önkényesen
kiemelt pozitívumok, de a honlapunkon, hírleveleinkben vagy akár egy személyes találkozó keretében természetesen minden fuvarozó kolléga számára részletes és személyre

szabott javaslatokkal, ajánlatokkal szolgálunk.
n A fuvarozók számára az ár kiemelten
fontos tényező. Az Önök által kínált egyedi,
magas minőséget képviselő félpótkocsi milyen árkategóriába sorolható?
– Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a
BERGERecotrail® félpótkocsik ár-érték aránya több mint optimális. Egy normál kapcsolási magasságú, könnyűszerkezetes félpótkocsi pótkerékkel, pótkeréktartóval, Good Year
385/65R22,5 gumiabroncsokkal, alumínium
oldallécekkel, borulásgátló stabilizátorral, 18
pár kötélrögzítővel, 68 további rögzítési lehetőséget kínálva és sok más egyedi megoldással nettó 7 150 000 Ft környékén már elvihető. A finanszírozás tekintetében is lehetőség
van egyedi pénzügyi megoldásokra, hiszen
a technikai visszlízing keretében az elszámolás – tehát a számlázás és a fizetés – minden
esetben Euroban történik, közvetlenül a BERGER gyár és a vásárló között. Így az önerő és a
törlesztőrészletek nem tartalmazzák a forgalmi adót, továbbá a fent említett félpótkocsi 4
éves futamidőre, 20%-os önerővel számolva
már 428 Euro/hó mellett munkába állítható.
n A BERGER félpótkocsik ugyan egyre
több hazai flottában is megtalálhatók, ám
sokan még csak felületesen ismerik ezeket
a haszonjárműveket. Van lehetőség tesztelésre, egyáltalán hol tudják az érdeklődők
megtekinteni a félpótkocsit?

– Senki sem szeret zsákbamacskát vásárolni, ezért rendkívül fontosnak tartom, hogy
az ügyfeleink a lehető legtöbb – nem csak
elméleti, hanem gyakorlati – információhoz
jussanak. E jogos igényt kielégítendő, terveink szerint november elejétől már egy bemutató félpótkocsival várjuk az érdeklődőket Győr melletti telephelyünkön. Sőt, még
arra is kínálunk lehetőséget, hogy a leendő
ügyfeleink egy rövid tesztútra is elvihessék
a félpótkocsit, természetesen díjmentesen.
Így irodánkban nem csak az igények és elvárások pontosítására, a műszaki paraméterek áttekintésére, de gyakorlati tapasztalatszerzésre is lesz lehetőség.
A BERGER Cégcsoport másik tagja a Berger Logistik G.m.b.H., melynek révén a CleverPartner Kft. nem csak munkaeszközt, de
fuvarmegbízásokat is kínál leendő ügyfeleinek.
A sikeres fuvarozó vállalkozás képlete – némileg leegyszerűsítve persze – így fest: legyen mit és legyen mivel szállítani, a lehető
legnagyobb hatékonyság és kiszámíthatóság mellett. Közös érdekünk, hogy ügyfeleink egyre stabilabban és eredményesebben
működtethessék cégeiket, így a félpótkocsivásárlás mellé egy olyan egyedülálló szolgáltatást is kínálunk, melynek révén EU országokon belüli folyamatos, hosszú távú fuvarokat
tudunk biztosítani. Ügyfeleink havi 450 Euro
összegű félpótkocsi bérleti díj mellé konkrét
fuvarmegbízásokat kaphatnak, de új félpótkocsi vásárlásakor is biztosítjuk számukra a
rendszeres és folyamatos fuvarfeladatokat.
További kiemelkedő érvünk az is, hogy alapesetben a Berger Logistik mindig 14 napra és
pontosan fizet, de a fizetési határidő akár 5
napra is lecsökkenthető. A fuvarmegbízásokkal kapcsolatos mindenkori aktuális információk bárki számára elérhetők honlapunkon, de természetesen telefonon is örömmel
nyújtunk részletes tájékoztatást.
n Hogy látja a félpótkocsik piaci helyzetét, mik a tervek és a célok?
– Bár közhely, mégis mindenki a saját bőrén
érzi, hogy csak egyetlen dolog állandó, mégpedig a változás. A haszonjárműpiacon – és
ezen belül a félpótkocsipiacon – eltöltött egy
évtized alatt meggyőződésemmé vált, hogy
csak a valóban kiváló termék és a hozzá kapcsolódó széles körű és ügyfélbarát szolgáltatások hozhatnak sikert. Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen olyan félpótkocsit
kínálok, amiben hiszek is, így biztos vagyok
abban, hogy belátható időn belül Magyarországon is sikerül egy „Berger-es vásárlóközönséget” felépíteni. A szakmai tapasztalat
már, a fiatalos lendület pedig még adott, a bizonyítás pedig folyamatos…

„A BERGERecotrail® félpótkocsik – a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően – mindenkor megfelelnek az aktuális áruszállítási elvárásoknak és feltételeknek. A BERGERecotrail® félpótkocsik kimagasló
versenyelőnyének alappillérei: a gazdaságosság, a hatékonyság, a kiválóság, a környezettudatosság.
Ez a négy tényező a tervezés és a gyártás kiemelt szempontjai, hiszen ezek révén tudunk Önnek olyan
termékeket kínálni, melyekkel az Ön cégének versenyképessége is növekedni tud.”
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