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BEVEZETŐ  KITE Műszaki szolgáltatások 2020.  

Egy szakszerviznek minden 
piaci szegmensben jól felfo-
gott érdeke, hogy tevékeny-
ségével támogassa a keres-
kedelmet. Ha ezt elfogadjuk, 
akkor a KITE Zrt. szervizének 
egyszerű a dolga. Minden 
alkalommal a leggyorsab-
ban és a legjobb tudásával 
kell elvégeznie feladatát. A 
múltban, illetve jellemzően 
mechanikus meghibásodás-
nál, kizárólag a helyszínre 
érve lehetett a legtöbb hibát 
diagnosztizálni. Gépkezelői 
észrevételekből, gyakorlat-
ból származó tapasztalatok 
alapján lehetett következtet-
ni a javítás és a gépüzemelte-
tés összefüggéseire.
Ma objektív eszközökkel, 
gyári támogató szoftverek-
kel, monitoringra alkalmas 
felületek segítségével akár 
megelőző jelleggel is tudunk 
dolgozni. Képesek vagyunk 
ok-okozati összefüggéseket 
megállapítani az adott hibá-

ra vonatkozóan annak érde-
kében, hogy az állásidő és a 
javítási költség csökkenjen. 
Maga a diagnosztika időben 
nem rövidebb, de már nem 
feltétlenül a helyszínen zajlik 
és más szerelői képessége-
ket igényel. Hasonlóan, mint 
a javítás, hiszen adott hiba-
kód alapján adathordozókból 
könnyen előhívható a javítási 
technológia. Ma ezen rend-
szerek használatára alkalmas 
kollégákat képzünk.
A JDLink vagy JCB Livelink 
2012-es piacra kerülése óta, 
a gépek hálózatba kapcsolá-
sával ezek a rendszerek nem 
csak a szerviznek, hanem az 
üzemeltetőnek is nagy se-
gítséget nyújtanak. Számos 
példát mutattunk már be a 
KITE Műszaki Magazinjaiban. 
Ebben a támogatásban kí-
vánunk tovább fejlődni azzal, 
hogy megalakítottunk egy új, 
optimalizálással foglalkozó,  
gépüzemeltetési vevőszol-

gálati csoportot. Így szé-
lesedik és válik egyedivé a 
szolgáltatásunk, illetve a köz-
vetlen területi támogatással 
tudatosabbá válik a gépek 
üzemeltetése a felhasználói 
oldalon.
A KITE Zrt. a legkorszerűbb 
technológiák alkalmazásával 
folyamatosan keresi az ag-
ráriumot támogató fejlődési 
lehetőségeket, mely mun-
kánkat ezután is Önökkel 
együtt képzeljük el. Befoga-
dók vagyunk a változásokkal 
szemben, kitartunk céljaink 
mellett. Bízva abban, hogy 
Önt is az elégedett partnere-
ink között tudjuk, tudhatjuk. 

Tisztelettel:

Krizsán Péter
műszaki igazgató

Műszaki Szolgáltatási 
Igazgatóság

Tisztelt 
Olvasónk!

Gazdálkodjon okosan, döntsön tudatosan!
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KITE Műszaki szolgáltatások 2020.  KITE SZERVIZ

A KITE szerviz több, mint 250 
szerviztechnikussal dolgozik 
országosan. Ez biztosítja a 
megfelelő területi lefedettsé-
get, és ebből adódóan a sze-
relőnkénti belátható nagy-
ságú gépállományt, amelyet 
megfelelő színvonalon el tud 
látni. Egy szervizes kolléga 

azonban nem egyedül oldja 
meg a gép javítását, ameny-
nyiben információra, segít-
ségre van szüksége, mögötte 
áll egy jelentős tapasztalattal 
rendelkező szakmai csapat 
is, de az egyre fejlettebb mű-
szaki információs háttér is.
A KITE szervize a cég szer-
vezeti felépítésből adódóan 
régiós felosztásban műkö-
dik, az ország 5 régióra van 
felosztva. Régiónként 4 al-
központ intézi a területén 
gazdálkodók műszaki prob-
lémáinak megoldását, és 2 fő 
after-sales vezető tartja kéz-
ben a szerviz-szolgáltatások 
és alkatrészellátás irányítá-
sát. Alközpontonként ren-

Gyakran felmerül a kérdés, miben rejlik a KITE 
szerviz hatékonysága, miért előnyösebb, ha a 
KITE szerelőjét hívjuk egy adott John Deere, JCB, 
Hagie, Pellenc, Valley, vagy akár az intelligens 
munkagépek, speciális gépek javításához. Vagy 
az átvizsgálási és termékfejlesztő programo-
kon túl is folyamatos „kapcsolatban maradunk”?  
Következő cikkünk ebben nyújt segítséget.

Miért válasszam a KITE Zrt. 
szervizszolgáltatását?

delkezünk szerviz-csoport-
vezetőkkel, akik napi szinten 
figyelik a vevői igények ellá-
tását, és a szervizszerelők 
munkaelosztását is ők vég-
zik. 
A rendszert párhuzamo-
san támogatják a Műszaki 
Szolgáltatási Igazgatóság 
állományában levő központi 
vevőszolgálati mérnöki cso-
portok, ahol országosan ösz-
szefutnak a problémameg-
oldások információi, illetve 
rendelkeznek a szükséges 
gyártói kapcsolatokkal, ha 
szükséges közvetlenül tud-
nak információhoz jutni, és 
ezzel is segíteni a szervizest 
a hiba elhárításában.
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KITE SZERVIZ  KITE Műszaki szolgáltatások 2020.  

Ez a fenti szervezet lehetővé 
teszi, hogy a szerelő gyor-
san hozzájusson a javításhoz 
szükséges információhoz, 
illetve lehetőség nyíljon egy 
kis darabszámban eladott 
gép esetében, hogy specia-
listát is küldjünk a szervizes 
munkájának segítésére, a 
gyors javítás elvégzésére.
Ez azonban csak a humánol-
dal, amely akkor válik igazán 
hatékonnyá, ha a szükséges 
információk is rendelkezésre 
állnak. A KITE Zrt. forgalma-
zásában lévő gépek gyártói 
nagy figyelmet fordítanak 
arra, hogy a velük szerződés-
ben lévő országos hálózattal 
rendelkező cég szervizében 
megfelelő, naprakész infor-
mációkkal folyamatosan bő-
vülő képzettséggel rendelke-
ző kollégák dolgozzanak. 
Ennek első lépéseként egy 
megjelenő új, vagy tovább-
fejlesztett típus piacra ke-
rülését mindenkor megelőz 
egy a gyártó által szerve-
zett, kizárólag a szerződött 

partnereknek felkínált, szer-
vizes tanfolyam. Ezeken a 
tanfolyamokon a Műszaki 
Szolgáltatási Igazgatóság 
állományában levő közpon-
ti vevőszolgálati mérnökök 
és szervizspecialista mér-
nökök vesznek részt, akik 
szakosodtak az egyes rész-
területekre, mint traktorok, 
betakarító, rakodó és mun-
kagépek, AMS alkalmazások, 
stb. Mérnökeink ezt követően 
ismétlődően képzik a szer-
vizes kollégákat, átadják a 
megszerzett információt. Ez-
zel az információval el tudnak 
indulni szerelőink a partner-
hez a hiba feltárása és meg-
javítása érdekében.
Az eddigiek a hagyományos 
szerviz - a hiba előfordulását 
követő - működését vázolják 
fel, azonban a legújabb tech-
nológiák lehetővé teszik a 
továbblépést. Önjáró gépeink 
jelentős részében található 
olyan részegység, vezeték 
nélküli kapcsolatrendszer, 
amely lehetővé teszi a köz-

vetlen kommunikációt a 
gyártóval. Ennek során a gép 
üzemállapotáról, az esetle-
ges meghibásodást leíró hi-
bakódokról érkezik informá-
ció a központi szerverre. Ez 
biztosítja azt, hogy a szerelő 
meghibásodás esetén ne 
csak a kezelő benyomásaira 
támaszkodjon, hanem a gép-
pel előzetesen kapcsolatba 
lépve, már felkészülten ér-
kezzen a javításra.
A John Deere továbbfejlesz-
tette ezt a rendszert és a 
beérkező információkat kiér-
tékeli. Ennek során a meghi-
básodást megelőző működé-
si paramétereket összeveti 
a világon elérhető, hasonló 
körülmények között dolgo-
zó gépein, majd az Expert 
Alert rendszere segítségével 
megelőző módon előre jelzi, 
ha egy a folyamat meghibá-
sodáshoz vezethet. A még 
kialakulóban levő meghibá-
sodás nem okoz váratlan le-
állást, nincsen következmény 
kár és a javítás költségei át-

látható mértékűek lesznek. A 
gyártó összeállít egy rövid el-
lenőrző listát és javítási uta-
sítást, amely célzottan segíti 
a szervizest a kialakulóban 
levő hiba elhárításában.
Ha mindezt összevetjük, ak-
kor látható, hogy a KITE Zrt.  
szerelője mögött álló sze-
mélyi és információs hálózat 
egyedülálló, ezt ilyen szinten 
más gyártó vagy forgalmazó 
nem tudja nyújtani Magyar-
országon.  Válassza a KITE 
Zrt. szervizét, további kérdé-
seivel keresse a területileg 
illetékes szerviz-, illetve al-
katrész kereskedő, kapcso-
lattartó szakembereinket, az 
ő elérhetőségeikről a köz-
ponti weboldalunkon (www.
kite.hu) tájékozódhat, vagy 
küldjön üzenetet a központi 
e-mail címünkre:
szerviz@kite.hu. 
Kollégáink további szakmai 
segítséggel és korrekt aján-
latokkal, teljes körű tájékoz-
tatással állnak az Önök ren-
delkezésére.
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KITE Műszaki szolgáltatások 2020.  VEVŐSZOLGÁLATI CSOPORTOK

Vevőszolgálati csoportunk 
az országos szervizhálózat 
szerves részeként, régión-
ként 2-3 fő AMS-RTK és 1 fő 
központi szervizspecialistá-
val, valamint 1 fő központi ve-
vőszolgálati mérnökkel ezen 
eszközök biztonságos üze-
meltetéséhez és a bennük 
rejlő lehetőségek maximális 
kihasználásához nyújt biztos 
hátteret, megbízható támo-
gatást.
Csoportunk feladata a KITE 
Zrt. országos RTK korrekci-
ósjel-szolgáltatásának biz-
tosítása, a bázisállomások 
és a hozzájuk kapcsolódó is-
métlő rádiók üzemeltetése, 
karbantartása, a rendszer 
felhasználói igényekhez iga-
zodó továbbfejlesztése.
A gépekbe épített AMS esz-
közök és a felszerelt közös 
komponensek (műholdvevő 
készülék, GreenStar™ kijelző) 
használatából eredő előnyök 
maximális kihasználásához 
nem elegendő ezen eszközök 

kifogástalan műszaki állapo-
ta, a megfelelő üzemelteté-
sük is legalább ilyen fontos. 
Kollégáink az eszközök be-
szerelését követően beállít-
ják, üzembe helyezik azokat, 
majd a helyszínen kiképzik 
a gépkezelőket az eszközök 
beállítására, üzemeltetésé-
re. Természetesen a későb-
biekben felmerülő kérdések 
és problémák megoldásában 
is állunk a partnereink ren-
delkezésére, akár telefonon 
keresztül is, munkaidőben, 
az AMS terméktámogatás 
+36 30 696 5588-as ügyeleti 
telefonszámán, ahol a napi 
gyakorlati tapasztalattal ren-
delkező AMS-RTK szervizs-
pecialisták válaszolnak a fel-
merülő kérdésekre.

Napjainkban a helymeghatározás eszközei 
már mindenki számára elérhetők. A mezőgaz-
daságban – mint az élet számtalan területén – 
ez új, eddig elérhetetlen lehetőségeket biztosít 
a precíz munkavégzésre, az elvégzett munkák 
pontos dokumentálásra, és a munkagépek ve-
zérlésére.

A precíziós gazdálkodás 
eszközeinek támogatása

Benkő Lajos
központi vevőszolgálati mérnök

A gépkezelők ismereteinek 
elmélyítése, az új funkciók 
elsajátítása érdekében ter-
mékspecifikus oktatások 
kerülnek megszervezésre, 
amelyet a legtöbb ismerettel 
és gyakorlati tapasztalattal 
rendelkező AMS-RTK szer-
vizspecialistáink tartanak 
partnereink részére. 
A folyamatosan fejlődő esz-
közöket, új funkciókat kol-
légáink gyári tanfolyamokon 
ismerhetik meg, így nap-
rakész ismeretekkel állunk 
partnereink rendelkezésére.

AMS terméktámogatás:
 +36-30/696-5588 (hívható: 

munkanapokon 7:30-16:40) 
 amsugyfelszolgalat@kite.hu



7

VEVŐSZOLGÁLATI CSOPORTOK  KITE Műszaki szolgáltatások 2020.  
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A következőkben a precíziós gazdálkodás 
eszközrendszeréhez kapcsolódó néhány fogalmat 
szeretnék röviden bemutatni, amelyekkel 
kiadványainkban gyakran találkozhatnak.

AMS (Agrar Management Solutions): 
A John Deere precíziós gazdálkodáshoz 
kapcsolódó eszközeit és alkalmazásait 
magába foglaló termékkategóriája.

StarFire: A John Deere által fejlesztett 
és üzemeltetett differenciális 
helymeghatározó rendszer, amely 
az alap műholdas navigációs 
rendszerek (GPS, GLONASS) 
jeleit felhasználva biztosít 
pontosabb helymeghatározást. 
Magába foglalja az eszközöket 
(műholdvevő készülékek) és a 
szolgáltatásokat (korrekciós 
jelszolgáltatás) is.

GreenStar: A John Deere 
precíziós gazdálkodáshoz 
kapcsolódó alkalmazásokat 
futtató termináljainak 
(kijelzőinek) márkajele.

RTK (Real-Time Kinematic):  
A legpontosabb helymeghatározást 
biztosító korrekciós jel, amely valós 
időben, menet közben biztosítja 
az alap műholdas helymeghatározó 
rendszer méréseinek pontosítását. 
A vevőkészülékhez többféle úton is 
eljuttatható (URH rádió frekvencián 
vagy mobil telekommunikációs csatornán 
keresztül). Csak ez a korrekciós jel nem 
elegendő a működéshez, a vevőkészüléknek 
képesnek kell lennie a műholdjelek vételére és 
feldolgozására.

AutoTrac: A gépek/munkagépek kormányzásának 
automatizálása valamilyen érzékelő jelével (műholdvevő, 
kamera, mechanikus csáp) vezérelve. Többféle kialakítása 
létezik (a hidraulika rendszerbe beépített vagy univerzális), 
de minden esetben a gép automatikusan – kezelői beavatkozás 
nélkül - egy előre kijelölt nyomvonalat képes követni.

AMS-RTK kisokos

KITE Műszaki szolgáltatások 2020.  AMS-RTK KISOKOS
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RTK UNI csomag: Gépek utólagos automata kormányzással való fel-
szereléséhez kialakított csomag, amely minden, a felszereléshez 

szükséges alkatrészen túl tartalmaz egy RTK korrekciós jel vé-
telére alkalmas StarFire műholdvevő készüléket, a szükséges 

szoftverekkel aktivált GreenStar kijelzőt és a kormányke-
rék helyére felszerelendő kormányforgató motort.

RTK PRO csomag: Az automata kormányzáshoz 
szükséges beépített elemekkel gyárilag vagy 

utólagosan felszerelt gépekhez kialakított 
csomag, amely tartalmaz egy RTK korrekciós 

jel vételére alkalmas StarFire műholdvevő 
készüléket és a szükséges szoftverekkel 

aktivált GreenStar kijelzőt.

iTecPro: Az automatikus táblavégi 
fordulót megvalósító alkalmazás. A 
gépekbe épített műveletvégrehajtás 
automatizálását (IMS/HMS/iTec) 
egészíti ki, így a műveletsort a 
gép automatikusan - gépkezelői 
beavatkozás nélkül - végrehajtja, 
amint eléri a betáplált vezérlési 
pontot (forgóhatár) és a beállított 
irányba automatikusan vissza 
is fordul. A gépkezelőnek – jól 
beállított rendszer esetén – 
a fordulás alatt semmilyen 
feladata nincs. A 4. generációs 
kijelzőkön az alkalmazás neve: 
AutoTrac Turn Automation (ATTA).

MachineSync: A gépek táblán 
belüli adatmegosztását (lefedési 

kép, nyomvonal) és a kombájn-
szemszállító kocsi viszonylatában 

a gépek mozgásának (sebesség 
és kormányzás) összehangolását 

megvalósító alkalmazás. Az 
adatmegosztással lehetővé válik a 

munkagépek vezérlése másik gép által 
már megművelt terület alapján, míg a 

gépautomatizálással egyszerűsödik a menet 
közbeni ürítés folyamata. A 4. generációs 

kijelzőkön az adatmegosztás külön alkalmazásként 
jelent meg In-Field Data Sharing néven. 

HarvestLab: Az átáramló anyag beltartalmi értékeit 
(fehérje, cukor, rost, nitrát, foszfor, kálium, stb.) mérni 

képes optikai érzékelő. Önjáró silózókon és hígtrágya-kijuttató 
berendezéseken alkalmazható eszköz dokumentálásra és vezérlésre.

AMS-RTK KISOKOS  KITE Műszaki szolgáltatások 2020.  
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MyJohnDeere: A MyJohnDeere 
felület jobb felső sarkában 
található névre kattintva lehetőségünk 
van a felhasználói fiók adatainak a 
szerkesztésére. A felhasználói fiókba érkezett 
értesítéseket is itt tudjuk elolvasni. A hozzájárulás-
kezelő segítségével csatlakozni lehet a legújabb 
gyártói szolgáltatásokhoz: Expert Alert, Karbantartási 
riasztások, Data Driven Machine Improvement. Elérhető 
még a Gyakran Ismételt Kérdések menüpont is magyar nyelven 
(Get Help). Végül itt lehet kijelentkezni a MyJohnDeere fiókból.

Find Parts: A John Deere online elérhető alkatrészkatalógusa.

StellarSupport: Az AMS eszközökkel kapcsolatos aktuális hírek, információk ebben a 
menüpontban érhetők el. Itt találjuk az AMS eszközök legújabb szoftverfrissítéseit is.

Operations Center: Ebben a menüpontban találhatók a földterületekre, illetve a berendezésekre vonatkozó 
adatok.A területekre vonatkozóan: elhelyezkedése, gazdaság neve, táblanév, méret. 
A területekhez kapcsolt dokumentált adatokat itt tudjuk elemezni, összesíteni.
Berendezésekre vonatkozóan: típus szerint csoportosítva. Berendezés neve, alvázszáma, pozícióadatok (helyelőzmények), 
üzemóraadatok, kijelző típusa, JDLink előfizetés lejárati ideje.

A MyJohnDeere 
online felületen 
elérhető alkalmazások

10

KITE Műszaki szolgáltatások 2020.  MyJohnDeere ALKALMAZÁS
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JDLinkTM Dashboard: Élő JDLink 
előfizetéssel rendelkező berendezések 

részletes adatait találjuk itt. Például: 
gépalvázszám, motorüzemóra, aktuális 

GPS pozíció, üzemanyagszint, riasztások 
(hibakódok). 

A berendezés állapotával összefüggő automatikus 
szűrések: motorterhelés, fordulatszám, átlagos és 

időszakos üzemanyag-fogyasztás, sebesség (km/h), 
gépkihasználtság. Végül lehetőség van a gép teljes és 

részletes adatainak a vizsgálatára is.

Field Connect: Telepített talajszondától származó, 
vízgazdálkodás szempontjából fontos adatokhoz férhetünk 

hozzá.

StellarSupportTM termékaktiválás és kezelés: Az 
AMS és a telematikai eszközök előfizetésével kapcsolatos 
információkat és azok kezelését találjuk ebben a menüpontban.

Display and CommandARMTM Simulator: Ez egy felhő 
alapú alkalmazás, oktató célzattal mutatja be a John Deere 

mezőgazdasági berendezéseinek felhasználói felületeit. 
A legtöbb szimuláció a tényleges vezérlőegység 

szoftveréből épül fel, így ugyanazt láthatjuk a 
monitoron, mint a gépkezelők a gépben ülve.

11
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Dr. Tapazdi Tamás Gábor
központi vevőszolgálati mérnök
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A vevőszolgálati csoport fel-
adatai közé tartozik:
•  a John Deere traktorok 

vevőszolgálati ellátásához 
szükséges szervezeti fel-
adatok megszervezése

•  a vevőszolgálati esetek ke-
zelése, kapcsolattartás a 
gyártókkal

• a John Deere traktorok 
elektronikus rendszerei 
programozásának fel-
ügyelete

•  a gépkapcsolatok össze-

Az országos szervizhálózat keretein belül, an-
nak szerves részeként működik a KITE Zrt. 
traktorokért és a hozzá kapcsolható munka-
gépekért felelős vevőszolgálati csoportja. 
Feladata, hogy olyan, magas színvonalú kiszol-
gálásban részesítse a tevékenységi körébe 
tartozó gépekkel rendelkező partnereinket, 
ami a John Deere mezőgazdasági gépei tekin-
tetében is elvárható. Tevékenysége során a 
legfőbb cél a lehető leghatékonyabb gépműkö-
dés biztosítása.

Traktorok és munkagépek 
szervize

állítása, tapasztalatcsere, 
tanácsadás a partnereink 
részére,

•  a munkagépek üzemelé-
sével kapcsolatos tanács-
adás

•  a nullszervizek feladatai-
nak meghatározása, a gyári 
termékfejlesztő progra-
mok menedzselése

•  az elektronikus diagnoszti-
kai rendszerek tesztelése, 
rendszerbe állítása,

•  a gyakornok kollégák felké-
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szítése a vevőszolgálati fel-
adatok ellátására, szerelési 
gyakorlatok megtervezése

• a szerelők képzése, felké-
szítése a jelenleg forgal-
mazott korszerű techno-
lógiák gyors és szakszerű 
ellátására

Vevőszolgálati csoportunk 
specialistái rendszeres kap-
csolatban vannak a KITE 
Zrt. szervizhálózatában te-
vékenykedő kollégákkal, 
munkájukat szaktanáccsal 
és távdiagnosztikai segítség-

nyújtással támogatják. A ve-
vőszolgálati csoport a John 
Deere és más gyártók által 
elvárt magas színvonalú te-
vékenységet az ország egész 
területén biztosítani tudja a 
legmodernebb technológiák 
használatával.

Új elem a gépek ellátásában 
a John Deere Expert Alert 
m e g h i b á s o d á s - e l ő r e j e l -
zés, amely a vezeték nélküli 
JDLink távoli járműfelügyelet 
eszközrendszerét felhasz-
nálva folyamatosan elemzi 

az elérhető gépadatokat, és 
előre jelzi az esetleges elté-
réseket, a várható meghibá-
sodásokat, még mielőtt azok 
bekövetkeznének. Csökken a 
javítás időigénye, mert:
• a gép megjavításra kerül a 

hiba korai fázisában, még 
nem alakulnak ki a követ-
kezménykárok

• a szerelő már a hibára fel-
készülten érkezik a gép-
hez, gyorsabb a hiba pon-
tos behatárolása

• időben tudjuk alkalmazni 
a termékfejlesztő progra-

mokat, aktualizálhatjuk a 
gépet

 Hogy partnereinknek a gyors 
alkatrészellátás biztosítá-
sa mellett mindenkor a piac 
igényeinek megfelelő trak-
torokat és gépkapcsolatokat 
kínálhassuk, vevőszolgálati 
csoportunk folyamatosan 
kapcsolatban áll a társüzletá-
gak azonos témakörben érin-
tett szakembereivel is. Így 
lehetőség nyílik a partnerek 
megelőző jellegű kiszolgálás-
ra és ezzel a stabil szolgálta-
tás biztosítására.
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Hajmásy Gyula
központi vevőszolgálati mérnök
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A vevőszolgálati csoport spe-
cialistái többszintű kapcso-
latban állnak mind a gyártók 
terméktámogatási informá-
ciós rendszerével és annak 
munkatársaival, mind a KITE 
Zrt. magyarországi szerviz-
mérnökeivel és szervizszak-
embereivel. Mint a hivatalos 
magyarországi forgalmazó 
és szervizellátó munkatársai, 
a betakarítógépek és önjáró 
munkagépek vevőszolgála-
tának szakemberei elsődle-
ges feladataiknak tekintik:
• A John Deere gabona-

kombájnok, önjáró silózók, 
önjáró permetezőgépek, 
az OXBO-Ploeger csoport 
borsó- és csemegekukori-
ca-betakarító célgépeinek 
és a Pellenc szőlőművelő 
és betakarítógépeinek és 
azok adaptereinek teljes 
körű szakmai támogatását.

• Az új géptípusok és rend-
szerek megismerését, a 

A Betakarító és önjáró munkagépek vevőszol-
gálati csoportjának szakmai felügyelete alatt 
működik az arató-cséplőgépek, a járva-szecs-
kázók, a speciális önjáró betakarítók és önjáró 
permetezőgépek szervizellátása, biztosítva a 
KITE Zrt. elmúlt évtizedek alatt felépített ma-
gas szintű szervizszolgáltatásának hátterét. 

A betakarítógépek és önjáró 
munkagépek szervize

gyártói tanfolyamokon tör-
ténő részvételt, a technikai 
információk és a gépek ho-
nosítását.

• A gépeken található elekt-
ronikus rendszerek teszte-
lését, rendszerbe állítását.

• Az új gépek átadás előtti 
előkészítésének, össze-
szerelési és nullszerviz fel-
adatainak meghatározását 
és ellenőrzését.

• A területi szervizspecialis-

ták oktatását, folyamatos 
szakmai továbbképzését.

• A szervizgyakornokok fel-
készítését a vevőszolgálati 
feladatok ellátására. 

• A vevőszolgálati ellátást 
végző kiemelt betakarító-
gép-specialisták szakmai 
felügyeletét és irányítását.

• A betakarítógépek felsze-
reltségének, tartozékainak 
összeállítását, azok hasz-
nálatának, működésének 
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folyamatos nyomon köve-
tését, vevői tapasztalat-
cseréket.

• A betakarítógépek ke-
zelésével, üzemelésével 
kapcsolatos oktatások, 
tanácsadások, személyes 
helyszíni és a távoli, a tele-
matikus rendszerek segít-
ségével történő végrehaj-
tását.

• A betakarítógépek jótállás-
sal kapcsolatos ügyinté-

zését, annak szakmai fel-
ügyeletét.

• A gyártók által biztosított, 
akár jótállási időn túli ter-
mékfejlesztő programok 
szakszerű és maradéktalan 
elvégzését.

• A kiemelt vevőszolgálati 
esetek kezelését, az ezek-
hez kapcsolódó kapcsolat-
tartást a gyártókkal.

A vevőszolgálati specialisták 
folyamatosan kapcsolatban 
állnak a műszaki üzletágak 
azonos témakörben dolgozó 
munkatársaival, hogy a KITE 
Zrt. mindenkor a piac igénye-
inek megfelelő betakarítógé-
peket és gépkapcsolatokat 
kínálhasson partnereinek, 
valamint biztosíthassuk a 
gyors és hibamentes alkatré-
szellátást.
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Dr. Lefánti Rajmund
központi vevőszolgálati mérnök
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A KITE Zrt. szervizének min-
dennapi életében változások 
következtek be az új megál-
lapodást követően. Hiszen 
a történelmi szervizmúlttal 
rendelkező John Deere mel-
lett immár egy újabb motoros 
márkát a JCB-t is képviselni 
kellett. Ennek eredménye 
ma az, hogy a KITE Zrt. szer-
vizében egy, a logisztikai gé-
pekért felelős vevőszolgálati 
csoport is dolgozik. 

A KITE Zrt. több mint tíz éve kötött stratégiai 
és kereskedelmi megállapodást a JCB-vel. Ez 
mérföldkő volt számunkra és a mezőgazdasági 
felhasználók számára is. Ettől kezdve közvet-
lenül jutottak a gazdálkodók a JCB termékek-
hez, legyen az gép vagy alkatrész. 

Rakodógépek szervize

Túl a JCB márkán a cso-
port feladatai közé tartozik 
a KITE Zrt. által forgalma-
zott, a tevékenységi kereten 
belüli szállítmányozáshoz, 
szálastakarmány-betakarí-
táshoz és kezeléshez kap-
csolódó gépek magas színvo-
nalú vevőszolgálati ellátása 
- a teljesség igénye nélkül - a 
Joskin, a SIP, a BVL, a Kuhn 
és a Tatoma munkagépeivel 
kapcsolatban.
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A vevőszolgálati csoport fel-
adatai:
• a tevékenységi területéhez 

tartozó gépek vevőszolgá-
lati ellátásához szükséges 
szervezeti feladatok meg-
szervezése,

• az elektronikus diagnoszti-
kai rendszerek tesztelése, 
rendszerbe állítása a JCB 
termékek esetében,

• a JCB elektronikus rend-
szereinek programozása, 
tanácsadás,

• a JCB Livelink rendszeré-
nek felügyelete, ezzel kap-
csolatos tanácsadás, 

• nullszervizek feladatainak 
meghatározása,

• a havi mozgatási feladatok 
meghatározása,

• a kötelező gyári javítóprog-
ramok előkészítése, végre-
hajtása,

• a gépkapcsolatok össze-
állítása, tapasztalatcsere, 
tanácsadás a partnereink 
részére,

• gépvásárlással, üzemelés-
sel kapcsolatos tanács-
adás,

• jótállással kapcsolatos 
ügyintézés,

• vevőszolgálati esetek ke-
zelése, kapcsolattartás a 
gyártókkal, 

• a gyakornok kollégák felké-
szítése a vevőszolgálati fel-
adatok ellátására, szerelési 
gyakorlatok,

• szerelők képzése, felkészí-
tése a jelenleg forgalma-
zott korszerű technológiák 
gyors és szakszerű ellátá-
sára.

Annak érdekében, hogy min-
denkor a piac igényeinek 

megfelelő gépeket kínálhas-
suk a gyors alkatrészellátás 
biztosítása mellet a partne-
reinknek, a vevőszolgálati 
csoportunk folyamatosan 
kapcsolatban áll a társüz-
letágak - gépkereskedelem, 
alkatrészellátás - azonos té-
makörben érintett szakem-
bereivel.
Vevőszolgálatai csoportunk 
mérnökei nem ismert hibák 
esetén kapcsolatba tud-
nak lépni a gyárak műszaki 
részlegeivel. Így gyorsan és 
eredményesen tudnak infor-
mációhoz jutni, amely a hiba 
gyors elhárításához elenged-
hetetlen.   
Mérnökeink gyári támoga-
tású oktatásokon vesznek 
részt, amelyek ismeretanya-
gát rendszeresen adják át a 
vevőszolgálati csoport kol-

légáinak. Továbbá a minden-
napi munkában folyamatos 
kapcsolatban vannak a KITE 
Zrt. szervizhálózatában dol-
gozó szakemberekkel, akiket 
a sikeres és eredményes mű-
ködés érdekében szakszerű 
információkkal látnak el. A 
gyártók - kiemelten a JCB, a 
Joskin, a SIP, a BVL, a Kuhn 
és a Tatoma - által elvárt ma-
gas színvonalú tevékenysé-
get az ország egész területé-
re kiható hatállyal végzik. 
Célunk az, hogy partnereink 
teljes megelégedettséggel 
használják gépeiket és az el-
ért produktumot közös siker-
nek éljük meg. Hiszünk ben-
ne, hogy az általunk képviselt 
márkák múltja, jelene és a 
jövőbe fektetett innovációja 
elősegíti ezt a sikert.
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Ludmann Csaba
központi vevőszolgálati mérnök
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A maximális vevői elégedett-
ség és az évről évre növekvő 
beruházások száma érde-
kében a tevékenységeket 
szétválasztva szervizszerelő 
és kivitelezéssel foglalkozó 
kollégákkal állunk partnere-
ink rendelkezésre. Továbbá 
a csoport tagjai orientálód-
tak az öntözési és kertészeti 
termékek ellátására. Ebben a 
szegmensben a piacon egye-
dülállóként (jelenleg 30 fős, 
de folyamatosan bővülő és 
fejlődő csoporttal) országos 
lefedettséggel látjuk el a lenti 
feladatokat meglévő és leen-
dő partnereinknél egyaránt.

A beruházási csoport fel-
adatai:
Öntözési termékek
• Valley önjáró öntözőgépek 

összeszerelése, elektro-
mos bekötése, üzembe he-
lyezése

• KITE saját márkás és Irri-
land öntöződobok össze-
szerelése, opciók felszere-
lése

A Beruházási csoport tevékenységei közé tar-
tozik a KITE Zrt. által forgalmazott öntözési és 
kertészeti termékek összeszerelése, üzembe 
helyezése és szervizellátása.

Öntözési gépek és kertészeti 
eszközök szervize

• Euromacchine szivattyú 
aggregátorok összeszere-
lése, üzembe helyezése

• a gépek, rendszerek be-
üzemelését követő kezelői 
oktatások megtartása

• a jótállási idő alatti szerviz- 
ellátás, javítás

• a jótállási időszakon túl, 
éves szervizellátás 24 órán 
belüli hibafeltárással

• a gépek, rendszerek üze-
meltetésével, rendszeres 
karbantartásával kapcso-
latos szakmai tanácsadás

• a gyártók által kiadott fris-
sítések, újdonságok ismer-
tetése, elvégzése

• Kertészeti rendszerek 
(jégháló, esővédő fólia és 
támrendszer, mikroöntö-
zés)

• komplett kivitelezés elvég-
zése

• a rendszerek üzembe he-
lyezése

• mikroöntözési rendszerek 
telepítése, elektromos be-
kötése, felprogramozása

• karbantartási és kezelési 
oktatások megtartása

• a jótállási idő alatti szerviz 
ellátás, javítás

• a jótállási időn túli, szükség 
szerinti karbantartás, javí-
tás
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Gyártói háttér és termékek 
A közvetlen gyártói támo-
gatásnak köszönhetően fo-
lyamatos szakmai tovább-
képzéseken vesznek részt a 
kollégáink. Az esetlegesen 
felmerülő garanciális meghi-
básodásokra gyors beavat-
kozással és ügyintézéssel 
tudunk reagálni. Mindezt to-
vább segíti a különböző ter-
mékekhez szükséges kar-
bantartási, illetve tartalék 
alkatrészek széles választé-
kú elérhetősége a megszo-
kott módon, az alközponti 
raktárainkban.
A Valente megbízható ter-
mékei széles választékban 
érhetőek el minden kerté-
szeti ültetvényhez, legyen 

szó támrendszerről vagy vé-
delmi rendszerről eső, jég, 
napsütés, illetve rovarok 
ellen.
A Valley évek óta világszer-
te vezető pozíciót tölt be az 
öntözés területén, annak ér-
dekében, hogy ezt fenntart-
sa, folyamatosan fejleszti 
termékeit igazodva a piaci 
igényekhez.
Az alábbi fejlesztésekkel a 
Valley termékei meghatá-
rozó szerepet töltenek be a 
precíziós gazdálkodásban is.

10 éve elérhető és működő 
termékek:
• RTK GPS vezérlésű lineár 

és saroköntöző (corner kar)
• Zóna alapú, változtatható 

intenzitású kijuttatás (VRI 
Zone controll)

5 éve elérhető és működő 
termékek:
• ICON vezérlőszekrény csa-

lád
• Távvezérlési lehetőségek 

(BaseStation3, Agsense 
termékek)

Valley-építés és felújítás
A csoport nem csak új ön-
tözőgépek komplett össze-
szerelését, hanem használt 
gépek felújítását is vállalja. 
A modernizációs program 
kiértékelését és elfogadá-
sát követően külön megál-
lapodás keretében elvégez-
zük Ön helyett a felújítást. A 
gyors és hatékony munka-

végzés érdekében a kollégák 
rendelkeznek minden olyan 
eszközzel, amelyek kulcs-
fontosságúak egy építéshez, 
felújításhoz. A kollégákra 
váró feladatok mindig új kihí-
vásokat tartogatnak, ugyanis 
soha nincs két egyforma ki-
vitelezés és meghibásodás. 
Minden új kivitelezés egy új 
környezetben valósul meg, 
ezáltal mindig változatos, és 
soha nem unalmas. Termé-
szetesen olykor-olykor mi is 
szembesülünk nehézségek-
kel (kedvezőtlen időjárás, 
szűk határidő, egy nehezen 
megtalálható hiba), de mind-
ezek ellenére a csoport elhi-
vatottsága és kitartása pél-
daértékű.
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Vizsnyai Gábor
központi vevőszolgálati mérnök
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A csoport életre hívásakor 
megfogalmazott elvárás az 
volt, hogy az ebbe a körbe 
tartozó gépekkel rendelke-
ző kert- és parképítéssel 
foglalkozó vállalkozások, 
önkormányzatok, sport- 
egyesületek, illetve közüze-
mi szolgáltatók ugyanolyan 
színvonalú műszaki és ve-
vőszolgálati ellátást kap-
janak, mint amilyen a John 
Deere mezőgazdasági gépei 
tekintetében már megszo-
kottá vált az elmúlt évtize-
dek során.

A KITE Zrt. országos szervizhálózatának szer-
ves részeként működik immár öt éve a Kert-, 
parkápoló és kommunális gépek vevőszolgála-
ti csoportja. 

A kert-, parkápoló és 
kommunális gépek szervize

A vevőszolgálati csoport 
feladatai:
• a különböző John Deere, 

illetve más gyártmányú 
erő- és munkagépek ki-
adás előtti felkészítése 
(összeszerelés, nullszer-
viz, az opciók felszerelése)

• a gépek, gépkapcsolatok 
kiszállítását követő keze-
lői oktatások megtartása, 
a technológiai ajánlások 
átadása

• a jótállási idő alatti szervi-
zellátás, javítás

• a jótállási időszakon túli, 

szükség szerinti javítás
• a gépek, gépkapcsolatok 

üzemeltetésével kapcso-
latos technológiai tanács-
adás

• a gépek teljes körű átvizs-
gálása, felkészítése és 
kijavítása a pázsitápolási 
szezonra, illetve a téli üze-
meltetés körülményeire.

A vevőszolgálati csoport 
feladata továbbá a KITE Zrt. 
által forgalmazott speciális 
kertészeti, erdészeti, közúti 
és vízügyi karbantartó gép-
csoportok összeszerelése, 
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a gépkezelők oktatása, az 
ezekkel az eszközökkel kap-
csolatos technológiai ta-
nácsadás, valamint a teljes 
körű szervizellátás és javí-
tás is.
A vevőszolgálati csoport 
specialistái a fentiekben 
részletezett feladatokat a 
vevők telephelyén, vagy a 
KITE Zrt. szervizműhelyei- 
ben látják el; elvégzik to-
vábbá kötelező szervizfel-
adatokat, valamint a John 
Deere és más gyártók által 
javasolt technológia szerinti 

hibakereséseket és javítá-
sokat, a gépekhez biztosí-
tott szoftverek frissítését. 
A vevőszolgálati csoport 
– amelynek létszáma és 
specialistáinak szakmai fel-
készültsége a megalakulást 
követő évek során jelentős 
mértékben fejlődött – a ve-
vőink és a beszállítóink ál-
tal elvárt magas színvonalú 
tevékenységet az ország 
egész területére kiható ha-
tállyal, egyedi megbízásos 
vagy szerződéses kapcsolat 
keretében végzi mind jótál-

lási idő alatt, mind az azt kö-
vető időszakban.
A csoport tevékenységi kö-
rébe tartozó területeken 
szinte minden nap felszínre 
kerül valamilyen új műszaki 
vagy vevőszolgálati kérdés, 
probléma: ezek kezdetben 
újabb kihívást, a megoldá-
suk azonban sikerélményt 
jelent mindannyiunk szá-
mára. A parkápoló gépek 
szervizellátásának jobbá té-
telére kapott felhatalmazást 
igyekszünk kiterjeszteni a 
további, általunk felügyelt 

terület gépeire is, ami – az 
eddigi visszajelzések alap-
ján – helyes irányba mutat. 
Mindannyiunk számára mo-
tivációt jelent a kitartóan, 
szakszerűen és precízen el-
végzett munka eredménye, 
továbbá a vevők és a beszál-
lítók részéről megnyilvánuló 
pozitív visszajelzések is.
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Hosszú folyamat volt össze-
állítani a szakembergárdát, 
hiszen magas szintű infor-
matikai, speciális műszaki 
és agrotechnológia isme-
retekre van szükség ahhoz, 
hogy kiemelkedő színvonalú, 
szolgáltatást tudjunk a part-
nereinknek nyújtani. A ha-
gyományos szerviztevékeny-
séget kiegészítve a gépeket 
üzemeltetőkkel közös célunk 
a műszaki meghibásodások 
és az állásidő csökkentése.
A gépüzemeltetési csoport 
főbb feladatai:
• az újonnan vásárolt gépek 

beüzemelése
• a típusismereti oktatások 

megtartása
•  a gépekben lévő intelligens 

eszközök helyes használa-
tának az oktatása

• MyJohnDeere fiókkezelés, 
adatok kezelése, szerkesz-
tése, elemzése

• JCB Livelink fiókkezelés, 
adatok kezelése, elemzése

• a gépek helyes pótsúlyozá-
si ajánlása

• megfelelő traktor-munka-
gép kapcsolat kialakítása

• az intelligens megoldások 
használatával történő tá-
voli üzemeltetési segítség-
nyújtás

• szezon közben történő he-
lyes gépbeállítás a területen

A KITE Zrt. országos szervizhálózatának egy új 
vevőszolgálati csoportja alakult meg 2020-ban, 
a gépüzemeltetési csoport. Több éves munka 
és felkészülés előzte meg a csoport létrejöttét, 
aminek az volt az oka, hogy egy olyan szolgálta-
tást hozzunk létre, amely speciális tudásával és 
a gyári digitális eszközökkel magasabb szintre 
emeli a KITE Zrt. szolgáltatásait.

• a betakarítógépek beállítá-
sa, a veszteség elemzése 

• műszaki technológiai ajánlás
• a precíziós gazdálkodás 

műszaki hátterének a biz-
tosítása, felügyelete

• egyéb speciális üzemelte-
tési feladatok

KITE Műszaki szolgáltatások 2020.  VEVŐSZOLGÁLATI CSOPORTOK

Hodos Lajos
központi vevőszolgálati mérnök

Gépüzemeltetés
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A csoport nem csak az intel-
ligens gépekkel foglalkozik,  
a nem prémium gépek, mun-
kagépek, speciális gépek és 
rakodógépek beüzemelése, 
üzemeltetése is feladatai 

közé tartozik. A megszer-
zett ismereteket átadjuk a 
kereskedelemért felelős kol-
légáknak, kimutatásokat és 
elemzéseket készítünk a gé-
peken elvégzett beállítások-

Gépüzemeltetés-optimalizálás

GÉPKEZELŐ

DEMO-
TECHNIKUS

MEGBÍZOTT GÉP- 
ÜZEMELTETÉST 

TÁMOGATÓ
TECHNIKUS

GÉPÜZEMELTETÉST 
TÁMOGATÓ 

TECHNIKUS

GÉPÜZEMELTETÉST 
TÁMOGATÓ MÉRNÖK

• hagyományos és technológia bevezetését 
támogató gépbérletbe kiadott gépek kezelése

• demók, bemutatók dokumentálása
• piacra bevezetésre kerülő új gépek és techno-

lógiák tesztelése

• ugyanaz, mint a gépüzemeltetést támogató 
technikus, csak nem rendelkezik minden gép-

típus esetén kellő ismerettel

• gépek és gépkapcsolatok szántóföldi körülmé-
nyekre való helyi optimalizálása, beüzemelése

• gépek és gépkapcsolatok típusimereti gyakor-
lati oktatása

• hasonló, mint a gépüzemelést támogató 
technikusnak, csak felsőfokú végzettséggel 

rendelkezik

K
A

R
R

IE
R

Ú
T

ról. Kezdetben régiónként 3 
fővel tervezzük az indulást, 
de ahogy a szolgáltatás irán-
ti ismereteinket fejleszteni 
tudjuk, bővíteni fogjuk a lét-
számot.

Folyamatos szakmai fejlő-
dést és életpályamodellt biz-
tosítunk a kollégák számára, 
így szeretnénk hosszútávon 
kimagasló szolgáltatást vé-
gezni. 

JUTTATÁSOK BEOSZTÁS MUNKAKÖR
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A KITE Zrt. műszaki keres-
kedelmi üzletágainak fo-
lyamatos célja az, hogy a 
legmodernebb, jövőbe mu-
tató technológiákat, műsza-
ki megoldásokat biztosítsák 
partnereik tevékenységéhez 
annak érdekében, hogy gaz-
dálkodásukból ki tudják hozni 
azt a maximumot, amellyel a 
területeik kihasználtságát a 
lehető legmagasabb szint-
re tudják emelni. Az egy-
re bonyolultabb, nagyobb 
tudású gépek kihelyezése 
mellett azonban elengedhe-

Napjainkban egyre nagyobb figyelmet és jelen-
tőséget kap a mezőgazdasági gépek üzemben 
tartásának minősége, hiszen a mezőgazdasági 
szférában termelő gazdálkodók egyre nagyobb 
értékű, technikailag egyre bonyolultabb esz-
közök használatával folytatják termelésüket 
annak érdekében, hogy termelékenységüket, 
hatékonyságukat növelni tudják. Ezzel a válto-
zással párhuzamosan igen nagy szerepet kap a 
gépek minél megbízhatóbb működése, ma már 
nem engedhető meg, hogy a nagy beruházási 
értékű termelőeszközök kiessenek a munka-
végzésből.

tetlen kritérium ezen egy-
ségek megfelelő minőségű, 
kompromisszummentes ki-
szolgálása is, ennek érdeké-
ben a műszaki szolgáltatási 
tevékenység folyamatos fej-
lesztése is rendkívül fontos. 
Az elmúlt évek átlag feletti 
humán fejlesztései, a humán 
szakállomány műszaki kom-
petenciáinak fejlesztése és 
szakmai tudásának növelése, 
valamint a gyártók által nyúj-
tott szakmai támogatás op-
timalizálása mind azt a célt 
szolgálták, hogy a gazdálko-
dókhoz kihelyezett műszaki 
termékek háttértámogatása 
a legmagasabb szinten való-
sulhasson meg. A szervizsze-
relők humán- és szakmai fej-
lődése mellet azonban nagy 
hangsúlyt kaptak a partnere-
ink irányába tolmácsolt ”part-
nerbarát” szolgáltatási aján-
latok, amelyek célja minden 
esetben az, hogy a szolgálta-
tási csoport és a gazdálkodó 
kapcsolata a leghatékonyabb 
módon működhessen a ter-
melési időszak legsűrűbb 
periódusaiban is. Ennek a 
hatékony együttműködés-
nek az elérése érdekében 
a költségtérítéses javítási 
metódus mellett számtalan 
szervizszolgáltatási szerző-
dés jelent meg, amelyeknek a 
célja ugyan azonos, a feltéte-

Nagy Dániel
After-sales vezető

Minőségi szervizszolgáltatás 
= műszaki biztonság
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leik kisebb-nagyobb mérték-
ben eltérők lehetnek. 
A két együttműködési for-
ma közti alapvető, érezhe-
tő különbség, hogy amíg az 
eseti vagy költségtérítéses 
munkavállalás során min-
den elvégzett munka után 
számlázunk a géptulajdo-
nos irányába, a szerződéses 
kapcsolat során az év első 
felében elfogadott, szerző-
désben foglalt peremfelté-
telek alapján kerül elvégzés-
re a munka, a megbízási díj 
egyeztetési folyamata ebben 
az esetben kimarad. Ezen a 
megállapításon felül persze 
még jó néhány olyan előny 
sorolható fel a szerződéses 
forma mellett, amely min-
denképpen arra terelheti a 
mezőgazdaságban tevékeny-
kedő szereplőket, hogy gon-
dolkozzanak ebben a lehető-
ségben. 
Fontos a kiszámíthatóság. 
Azon partnereink számá-
ra, akik szerződést kötnek 
a gépflottájukra, lehetőség 

nyílik dedikált szerelő szolgá-
lataira, akinek bizonyos hatá-
ridőn belül meg kell kezdeni a 
javítást, egyfajta ütemezési 
biztonságot adva a javítási 
folyamatnak. A személyes 
kapcsolaton túl nem ritka az 
online együttműködés sem, 
amely során távoli kapcsolat-
tal történik a meghibásodott 
gép javítása. 
A teljes kockázat minden 
esetben a KITE Zrt. szer-
vizszolgáltatási szervezetét 
terheli, hiszen a szolgáltatási 
szerződéseink mindegyike 
- a konkurens piaci szerep-
lőkkel ellentétben - kiterjed 
a fődarabok javítására is, te-
hát a gép bármely szerkezeti 
egységének meghibásodása 
esetén a javítást el kell vé-
geznünk.
A szolgáltatási rendszerben 
dolgozó szakemberek száma 
évről-évre növekszik, ennek 
köszönhetően egyre nagyobb 
tudásbázissal rendelkezünk, 
amely bázis egy megalapo-
zott szakmai hátteret bizto-

síthat a javítási folyamatok 
mögé.
Kiemelten fontos továbbá a 
prioritás, hiszen alapvető hit-
vallásunk, hogy a szolgálta-
tási szerződéssel rendelke-
ző gép nem állhat. Azokra a 
KITE Zrt. által eladott gépek-
re, amelyeken szervizszol-
gáltatási megállapodás él, 
lehetőség van az egy éves 
gyártói garancián túl számos 
kiterjesztett jótállási lehe-
tőség kihasználására annak 
érdekében, hogy az egy éves 
műszaki biztonságon túl, to-
vábbi években is garanciális 
színvonalú ellátást kapjon a 
mezőgazdasági gép.
A fenti bekezdésekben felso-
rolt kiemelt előnyök mellett, 
számos olyan pozitívum is 
megemlíthető a szervizszol-
gáltatási szerződéssel javí-
tott gépek esetében, ame-
lyek nem közvetlen az adott 
tárgyévben, működési idő-
szakban realizálódnak, ha-
nem később, viszont a gép 
teljes életútjára kihathatnak. 

Mivel a szerződött gépek 
ellátása folytonos, ennek 
köszönhetően állaguk stabi-
labb, nagyobb értékkel bírnak 
a használt piacon, amelynek 
az esetleges gépcserék al-
kalmával igen nagy jelentő-
sége lehet. A gépek életútja 
dokumentálva van, minden 
műszaki beavatkozás visz-
szakereshető és ellenőrizhe-
tő. A gépek állagmegóvása 
érdekében minden évben 
igyekszünk különböző álla-
potfelmérési programokat 
indítani, amely programok 
térítésmentesen, egy plusz 
lehetőségként jelennek meg 
a szerződött gépek életútja 
során.
Tudjuk, hogy az álló gép a 
legdrágább gép. Ezért célunk 
napjainkra sem változott, 
magas szaktudás mellett 
a műszaki biztonság meg-
teremtése, a gazdálkodó 
szemszögéből igen kedvező 
pénzügyi finanszírozási for-
ma mellett.
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Miért szeretek
a KITE-ben szervizes lenni?

KITE Műszaki szolgáltatások 2020.  SZERVIZÉLETÚT

Dukkon Ferenc
szerviz-csoportvezető

Azért szeretek a KITE-ben 
szervizesnek lenni, mert fia-
talos környezetben, energikus 
vezetőkkel dolgozhatok, olyan 
munkakörben, amely folya-
matosan izgalmas kihívásokat 
jelent számomra. Mindezt egy 
olyan munkakörnyezetben, 
ahol a legmodernebb techni-
kákat használó mezőgazdasá-
gi gépek javítása is a legelőre-
mutatóbb szemléletet kívánja 
meg tőlem. Ehhez a legmo-
dernebb diagnosztikai eszkö-
zök állnak a rendelkezésemre, 
mint pl. az Expert Alert rend-
szer, ami előre jelzi a várható 
meghibásodásokat, vagy a 
Service Advisor Remote, ami 
segítségével akár az íróasztal 
mellől is fel tudok tárni egy 
adott meghibásodást. A KITE 
Zrt. és a John Deere lehető-
séget biztosít számomra egy 
életen át tartó tanulásra. A 
jövőbe mutató alkalmazások 
számomra már a jelenben el-
érhetők és az újabbnál-újabb 
műszaki ismeretek elsajátítá-
sa is folyamatosan a minden-
napjaim részét képezik.

Földesi Gábor
szervizmester

Fiatalon kerültem a KITE 
Zrt. kollektívájába. Az akkori 
nagyöregektől nagyon so-
kat tanultam a szakmáról, 
emberségről és nem utolsó 
sorban a szervizes szakma 
egyéb rejtelmeiről. Ennek 
már lassan 19 éve. Ez idő alatt 
nagyon sokat tanulhattam a 
KITE-n belüli tanfolyamok, 
és a gyártók által szervezett 
külföldi tanulmányutak so-
rán. Az így megszerzett tudás 
segíti az új kihívásoknak való 
megfelelést, amiért érdemes 
a KITE Zrt.-ben szervizesnek 
lenni. Pozitívnak érzem, hogy 
lehetőségem van a szakmai 
együttműködésre és szemé-
lyes kapcsolatok építésére 
a szervezet egész területén 
belül, amelyek a különböző 
rendezvények során tovább 
mélyülhetnek. Jó úgy dolgoz-
ni a KITE-ben, hogy tudom, 
a napi problémák megoldá-
sában mindenki részt vesz, 
szakmai tudása legjavát adja.

Szobota Dániel
after-sales vezető

Az egyetemi tanulmánya-
imat követően kezdtem el 
dolgozni a KITE Zrt.-nél, a 
közel hat év alatt rendkívül 
sokat tanultam, ez köszön-
hető a folyamatos tovább-
képzéseknek, illetve a napi 
szakmai kihívásoknak, ezál-
tal az ismereteink fejlődése 
folyamatos a jövőt tekintve. 
A KITE szervizében minden 
nap más és új kihívásokat 
tartogat, nincs két egyforma 
nap, így nem kell attól tarta-
nom, hogy a monoton mun-
kavégzés kedvemet szegi. 
Fontos feladatnak tartom és 
egyben kihívásnak is, hogy a 
partnereink elégedettek le-
gyenek szolgáltatásainkkal 
és az évek alatt kialakult köl-
csönös bizalmat megóvjuk. 
Még sokáig szeretném a KITE 
szervizes csapatát erősíteni.

Bozsó Péter
after-sales vezető

22 évvel ezelőtt azért jöttem 
a KITE-be dolgozni, mert na-
gyon tetszett a John Deere 
márka és mindig felnéztem 
azon kollégákra, akik ezeket 
a gépeket javították. A gé-
pek üzemeltetése és javítá-
sa számomra mindig nagy 
kihívást jelentett. A munkám 
során sikerült eljutnom gyári 
tanfolyamokra, kiállításokra, 
találkoznom gyári emberek-
kel. A KITE nagyságából adó-
dóan sok emberrel sikerült 
megismerkednem, és szak-
mai segítséget vagy éppen 
támogatást adni másoknak.

www.kite.hu/karrier

JELENTKEZZ!

Szívesen 
csatlakoznál 

hozzánk Te is?
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Légy te is
a csapatunk tagja!

KÖZPONTI 
VEVŐSZOL-

GÁLATI 
MÉRNÖK

RÉGIÓ 
MŰSZAKI 

SZOLGÁL-
TATÁSI VEZETŐ

• a szerviz 
gazdasági 
tervének 
teljesítése

• a szerviz 
humánlét-
számának 
folyamatos 
szinten 
tartása és 
bővítése

• képzések 
szervezése 
és lebonyo-
lítása

• a partner-
kapcsolatok 
ápolása

SZERVIZ-
CSOPORT-

VEZETŐ
SZERVIZ-
MESTER

• a szer-
vizszerelői 
munkákon 
túl a fiatal 
kollégák 
műszaki 
képzésének 
segítése

• professzio-
nális munka-
végzés

• szakmai 
ismeret 
az általa 
szervizelt 
gépeken

SZERVIZ-
SZERELŐ

• saját partne-
ri kör gépe-
inek teljes 
műszaki 
ellátása

• oktatáso-
kon, képzé-
seken való 
részvétel

• munkala-
pokkal 
kapcsolatos 
adminisztrá-
ció elvég-
zése

• alkatrészek 
szakszerű 
cikkszámo-
zása

MEGBÍZOTT 
SZERVIZ-
SZERELŐ

GYAKORNOK

• kötelező 
5 hetes 
gyakornoki 
oktatás

• ismerkedés 
a cég felépí-
tésével

• alap műszaki 
információk 
megszer-
zése és elsa-
játítása.

• kisebb mun-
kák önálló 
elvégzése 

• nagyobb 
javítások 
tapasztalt 
kollégákkal 
közösen 

DUÁLIS 
KÉPZÉS

• a szakiskola 
11. osztályá-
tól végezhe-
tő 1-2 éves 
időtartam-
ban

• min. 2-3 év 
műszaki ta-
pasztalattal 
rendelkezik

• a szervizelt 
gépek mű-
szaki is- 
mereteinek 
elsajátítása 
szervezett 
oktatások 
keretében

• ügyviteli 
folyamatok, 
munka-
lap-rendszer 
és alkatrész-
katalógusok 
megisme-
rése

• a szer-
vizszerelő 
kollégákkal 
közösen 
javítások 
elvégzése és 
elsajátítása

• komolyabb 
javítások 
elvégzése 
tapasztalt 
szerelő 
kolléga se-
gítségével

• beszállí-
tókkal való 
kapcsolat-
tartás

• termék-
fejlesztő 
programok 
nyomon 
követése

• gyári okta-
tásokon való 
részvétel

• oktatások 
szervezése 
a szervizben 
dolgozók 
számára

• elhúzódó 
műszaki 
problémák 
megoldá-
sában való 
aktív segít-
ségnyújtás

• a hozzá 
tartozó szer-
vizcsoport 
munkájának 
szakmai 
segítése

• a csoportba 
tartozók 
napi irányí-
tása

• adminiszt-
rációs 
feladatok 
elvégzése

• garanciális 
esetek 
rendezése

• partnerkap-
csolatok 
ápolása

• szervizszer-
ződések 
kötése



GÉPÉLETÚT
SZOLGÁLTATÁSOK

A Precíziós Gazdálkodási Rendszer (PGR) keretbe foglalja a modern mezőgazdasági üzemek működtetéséhez 
szükséges feltételrendszereket, a mezőgazdaság innovatív műszaki, agrotechnológiai és informatikai 
fejlesztéseit integrálja és adaptálja a helyi termelési viszonyokra. 

A precíziós technológiákon, a PrecZone megoldásain és a Partner Profit Program szolgáltatásain keresztül 
biztosítja, hogy lépésről lépésre, velünk közösen növelje a gazdasága fenntartható hatékonyságát.

Életünk a magyar mezőgazdaság
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