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A növényi betakarítás területén az ASA-
LIFT piacvezető szerepet tölt be, ezért a 
világméretű képviselet magától értetődő. 
Az ASA-LIFT  nagy szakértelemmel 
rendelkező importőrein keresztül mindig 
professzionális tanácsadást nyújt.

ASA-LIFT 
VILÁGSZERTE

A saját termelés és a beszállítók 
szakértelmének felhasználása 
közötti egyensúly biztosítja az 
ASA-LIFT egyedi rugalmasságát.
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Minden termékünk Sorø-ból, 
Dániábaól kerül ki.
– .
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ASA-LIFT-ügyfélként mindig 
garantáltan tudni fog a 
legújabb a növényi 
betakarítással kapcsolatos 
fejlesztésekről!

MAGYARORSZÁGI KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓJA 
A TEMPEL KFT.!
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A gépesített növényi betakarítás kezdete óta az ASA-LIFT az egész 
világra kiterjedő lehetőségekre és kihívásokra összpontosított. A világ 
minden tájáról származó zöldségtermesztőkkel folytatott rendszeres 
találkozókkal, valamint az innovációra összpontosító erővel vonzó, 
egyedülálló és széles termékminőséget biztosítunk. A világon a 
zöldségterületeken végzett munkánk alapján gépeinkkel folyamatosan 
alkalmazkodunk  az adott feltételekhez és a jelenlegi igényekhez.

ASA-LIFT vásárlóként mindig 
garantáltan eljutnak Önhöz a 

zöldségbetakarítás legújabb 
fejlesztései!

Az ASA-LIFT egy 
vezető nemzetközi 
növényi kombájnokat 
fejlesztő, termelő és 
forgalmazó cég. Több 
mint 75 éve értékesítik 
az ASA-LIFT gépeket  
világszerte.

03 
Minden gép gyártása, 
összeszerelése és tesztelése Sorø-
ban történik.

Az ASA-LIFT teljes körű   
szerviz- és pótalkatrész-ellátással 
áll rendelkezésére egész évben.
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A MINŐSÉG NEM 
VALAMI, AMIT ÁRULNI 
LEHET,

– HANEM HOZZÁÁLLÁS
ÉS GONDOLKODÁSMÓD

Amikor kapcsolatba lép az ASA-LIFT-TEL vagy kereskedőivel, találkozni fog egy 
céggel, amelynek célja, hogy teljesítse a kérését! A projekt nyitott megvitatása 
körvonalazza az Ön kérésének lehetséges megoldásait. A projekt meghatározásakor az 
ASA-LIFT a világ minden tájáról gyűjtött  tapasztalatát használja fel. A körülmények, 
mint a termesztési módszer, a szezon, a talaj típusa, valamint a rugalmasság és a 
kapacitás természetes elemei a folyamat megvitatásának.
A projekt alapos vizsgálata után az ASA-LIFT árajánlatot tesz az Ön számára.
Kérésre együtt módosítjuk az ajánlatot annak érdekében, hogy megkapja az Önnek 
megfelelő konkrét megoldást.
Amikor a gép elkészült és leszállították, az ASA-LIFT gondosan követi a projektet, 
hogy biztosítsa a sikeres üzembe helyezést és lebonyolítást. Hosszú évek alatt szerzett 
tapasztalatainkból tudjuk, hogy a gépet addig nem tekinthetjük leszállítottnak, amíg a 
gép nem fut a mezőn, és amíg nem elégíti ki a tulajdonos igényeit.



06

05

VÍZIÓNK
Az ASA-LIFT kiváló minőségű termékeivel és 
szolgáltatásaival továbbra is versenyképes és 
nemzetközi piacvezető kíván maradni a holnapi 
zöldségtermelői számára.

Célunk, hogy együtt dolgozzunk a profi termelőkkel annak 
érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb és költségkímélőbb 
megoldásokat dolgozzuk ki. Az ASA-LIFT-tel a zöldségek 
betakarítása könnyebb és jövedelmezőbb. Célunk kiváló 
minőségű gépek és professzionális értékesítés utáni 
szolgáltatások nyújtása.
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Az ASA-LIFT egyedi gyártású 
gépekre specializálódott - „egy 
ügyfél - egy gép”. Lépjen 
kapcsolatba az ASA-LIFT-tel, és 
megtudja, hogyan tudjuk 
teljesíteni az Ön igényeit.

ASA-LIFT
TERMÉKPROGRAM
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RÉPA CM-1000 3-POINT MOUNTED MACHINES / T-SERIES TRAILED MACHINES / SP-SERIES SELF-PROPELLED MACHINES

HAGYMA OT ONIONS TOPPERS / WR-SERIES ONION WINDROWERS / SL ONION LOADERS

PÓRÉHAGYMA PO-335 3-POINT MOUNTED MACHINES / T-100 PO TRAILED MACHINES / SP-100 PO SELF-PROPELLED
MACHINES

BURGONYA WR-SERIES POTATO WINDROWERS / KT-SERIES POTATO HARVESTERS

KÁPOSZTA MK-1000 3-POINT MOUNTED MACHINES / TK-SERIES TRAILED MACHINES

TÖBBFÉLE METÉLŐHAGYMA / BAB / ZELLER / ÉDESKÖMÉNY

ASA-LIFT TERMÉKPROGRAM
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