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Max-Rol to firma z ugruntowaną pozycją na naszym rynku. Popularny w regionie sprzedawca ciągników oraz maszyn i urządzeń
rolniczych znany jest z uczciwego podejścia do klientów i atrakcyjnych cen. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Max-Rol w swojej
ofercie ma także ogromny asortyment części zamiennych. I to właśnie ten segment działalności chcemy przedstawić bliżej.
Zacznijmy jednak od krótkiego przypomnienia. Max-Rol główną siedzibę ma w Jeżewie
Starym, a jego oddziały znajdziemy także
w Augustowie i Bielsku Podlaskim. Firma już
prawie dziesięć lat oferuje podlaskim rolnikom, w bardzo korzystnych cenach, maszyny
i ciągniki renomowanych marek, których jest
dilerem. To jednak nie wszystko. Od pewnego
czasu Max-Rol zaczął rozwijać asortyment
z częściami do sprzedawanych urządzeń. Dzięki temu oferta sklepu stała się bardzo bogata
i atrakcyjna dla podlaskich rolników.
– Jesteśmy dilerem kilku renomowanych
marek – Zetor, Rozmital, Sipma, Metal-Fach,
Kuhn. Specjalizujemy się w sprzedaży oryginalnych części zamiennych do urządzeń
tych firm – wyjaśnia Cezary Gołębiewski,
kierownik sklepu i serwisu Max-Rol. – „Od
ręki” dostępne są praktycznie wszystkie, najbardziej popularne części marek których
prowadzimy sprzedaż. Jesteśmy jednak elastyczni i staramy się spełniać wszelkie oczekiwania kupujących, dlatego na ich specjalne
życzenie możemy również sprowadzić zamienniki. Natomiast ze względu na niższą
jakość zamienników zawsze próbuję przekonać klientów do wykonywania napraw na
oryginalnych podzespołach. Zdarza się, że już
po dwóch – trzech miesiącach użytkowania
tańszej części usterka ponownie daje o sobie znać. Wówczas naprawę należy wykonać
ponownie, a koszty w tym momencie będą
znacznie wyższe.
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W sklepie Max-Rol, oprócz bardzo bogatej
oferty części zamiennych, znajdziemy również materiały i płyny eksploatacyjne – akumulatory, filtry, smary oraz oleje silnikowe
i skrzyniowe, płyny chłodnicze, a także wiele,
wiele innych. Cały dostępny asortyment został dobrany w taki sposób, aby każdy klient
znalazł w nim wszystkie najpotrzebniejsze materiały eksploatacyjne do ciągników i maszyn
oraz urządzeń rolniczych. Warto nadmienić,
że w sklepie można znaleźć produkty zarówno do nowych, jak i starszych modeli. Dlatego
przygotowując się do przeglądów okresowych
czy serwisowych warto wybrać się do sklepu
w Jeżewie Starym.
– Jeżeli chodzi o przeglądy serwisowe,
to absolutnie powinno stosować się płyny
eksploatacyjne dedykowane przez firmę
do konkretnych maszyn. Niestosowanie się
do tych wymogów może spowodować utratę
gwarancji producenckiej – przestrzega Tomasz
Pogorzelski, współwłaściciel firmy.
Jak już wspomnieliśmy wcześniej Max-Rol
jest dilerem marki Zetor. Ta współpraca trwa
nieprzerwanie już sześć lat. Firma jest jedynym
autoryzowanym przedstawicielem na Podlasiu
zarówno ciągników, jak i części zamiennych
sygnowanych logiem Zetora.
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W sklepie Max-Rol części zamienne oferowane
są w bardzo atrakcyjnych cenach.
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Cezary Gołębiewski, kierownik sklepu i serwisu
Max-Rol, zachęca do zakupu oryginalnych
pakietów serwisowych gwarantujących długą
i bezawaryjną pracę ciągników Zetor.

– Zapraszamy do nas nie tylko po zakupy samych ciągników, ale także po markowe części.
W naszym warsztacie można przeprowadzić
pełen serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę mechaników, która poradzi sobie z każdym problemem
związanym z obsługą i naprawą – zapewnia
Cezary Gołębiewski, kierownik sklepu i serwisu.
Największym hitem sprzedaży w ostatnim
czasie w sklepie Max-Rol są gotowe pakiety
przeglądowe do obsługi nowszych oraz starszych modeli ciągników Zetor. Cieszą się one
dużą popularnością ze względu na kompletność, wysoką jakość produktów oraz niewygórowaną cenę.
– Pakiety serwisowe zostały wprowadzone
dla klientów, którzy chcą wykonać kompletny przegląd swojej maszyny. W takim zestawie dostaniemy oryginalny olej, wszystkie
filtry oraz uszczelki niezbędne do wykonania
przeglądu – wymienia Tomasz Pogorzelski. –
W pakietach występuje także zmywacz, który
pomaga oczyścić stare, mocno zabrudzone
powierzchnie, tak aby odpowiednio je przygotować do zalania nowego oleju czy założenia nowych części.

Do zakupu kompletnego zestawu wystarczy znać markę i model ciągnika oraz ilość
przepracowanych motogodzin. Wówczas doradcy serwisowi dobiorą odpowiedni pakiet
przeglądowy.
Na placu firmowym w Jeżewie Starym
stoi także pełna gama ciągników i maszyn
rolniczych. Największą uwagę przyciąga
jednak jeden z ostatnich modeli wypuszczonych na rynek – Zetor. Nowy ciągnik
wykorzystuje sprawdzony czterocylindrowy
silnik o pojemności skokowej 2,9 litra oraz
mocy 76 koni. Główną nowością jest skrzynia biegów o zakresie 24 biegów do przodu
i 12 biegów do tyłu. Cztery stopnie skrzyni
biegów zostały uzupełnione trzema grupami oraz dwustopniowym wzmacniaczem
momentu obrotowego – PowerShift. Major
HS został dodatkowo wyposażony w hydrauliczny rewers (PowerShuttle), który
umożliwia zmianę kierunku jazdy nawet
pod obciążeniem.
– Major HS 80 polecany jest praktycznie
wszystkim rolnikom. W mniejszych gospodarstwach maszyna zastąpi z powodzeniem
wysłużoną „sześćdziesiątkę” i będzie podstawowym traktorem do pracy. Natomiast
na wielkopowierzchniowych areałach będzie
znakomitym uzupełnieniem dużych serii ciągników – zapewnia Tomasz Pogorzelski z firmy
Max-Rol.
Tekst i Fot. Szymon Martysz

Jeżewo Stare 5
16-080 Tykocin
tel. 85 732 03 97
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kom. 535 005 260
www.max-rol.pl
e-mail: max-rol-sklep@wp.pl

Max-Rol zapewnia serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny

Oddział Bielsk Podlaski

obejmujący naprawy, przeglądy

ul. Żwirki i Wigury 80

i pierwsze uruchomienie. Firma

tel.85 730 92 07

zatrudnia wykwalifikowanych

kom. 512 833 342

serwisantów posiadających
autoryzacje producentów

Odział Augustów

sprzętu rolniczego wielu marek.

ul. Wojska Polskiego 72 A

Mechanicy Max-Rol regularnie

tel: 87 87 643 53 44

uczestniczą w szkoleniach

kom. 798 378 108
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organizowanych przez
producentów, co gwarantuje
pełną i aktualną wiedzę na temat
serwisowanych maszyn oraz
zapewnia wysoką jakość usług.
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