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Reklama

Žemės ūkio technikos
serviso paslaugų centras – 
„Dotnuvos agroservisas“

Modernią vakarietišką žemės ūkio techniką šalies žemdirbiams tiekianti UAB 
„Dotnuvos projektai“ itin sustiprino techninės priežiūros pozicijas rinkoje – 2007 m. 
buvo įkurta antrinė ŽŪB „Dotnuvos agroservisas“, pastatytos modernios dirbtuvės, 
kuriose įdiegta šiuolaikinė, aplinkos neteršianti įranga žemės ūkio technikos gedi-
mams nustatyti bei pašalinti, suburta stipri kvalifikuotų serviso darbuotojų koman-
da, sukurta mobiliojo serviso grupė, turinti 15 automobilių, aprūpintų būtina įranga 
ir įrankiais. 

„Dotnuvos projektai“ ir toliau prekiauja CASE IH, KVERNELAND bei kitų žinomų 
firmų žemės ūkio technika, o „Dotnuvos agroservisas“ perėmė visas jos aptarna-
vimo funkcijas. 

Aukščiausios kokybės
serviso paslaugos

„Dotnuvos agroservisas“ didžiuojasi 
savo specialistų komanda. Pastaraisiais 
metais darbuotojų skaičius išaugo nuo 25 
iki 40. Jie baigė mokymus užsienio techni-
kos gamyklose, nuolat kelia savo kvalifika-
ciją, todėl gali suteikti aukščiausios kokybės 
paslaugas ir atlikti net sudėtingiausią, pa-
vyzdžiui, elektronikos, hidraulikos, techninę 
priežiūrą bei remontą. 

Serviso inžinieriai dirba ne tik bendrovės 
centre Dotnuvoje, bet ir „Dotnuvos projek-
tų“ filialuose Joniškyje, Pasvalyje, Vilkaviš-
kyje, Kretingoje. 

Penkiolika mobiliųjų serviso automobilių, 
kurie aprūpinti būtina įranga ir įrankiais, tei-
kia paslaugas ūkininkų kieme ar laukuose.

Aptarnaujami klientai visoje Lietuvo-
je. Darbymečiu paslaugos teikiamos visą 
parą.

ŽŪB „Dotnuvos agroservisas“ 
technikos pirkėjams
teikiamos paslaugos 

•	 „Dotnuvos projektų“ importuojamos 
naujos žemės ūkio technikos paruošimas 
prieš pardavimą, garantinio ir pogarantinio 

Didelis atsarginių dalių
pasirinkimas 

Įkūrus ŽŪB „Dotnuvos agroservisas“, 
buvo išplėstas atsarginių dalių sandėlių plo-
tas, atsirado galimybė geriau organizuoti jų 
priėmimą, laikymą bei spartesnį išdavimą. 
Sandėliuose turimų detalių skaičius jau 
pasiekė daugiau negu 8 000 kataloginių 
numerių. Visų vertė – maždaug 6 mln. litų. 
Didžioji dalis atsarginių dalių saugomos 
sausose šiltose patalpose, todėl drėgmė 
negali paveikti jų savybių, tad garantuojama 
ilgalaikė dalių kokybė.

„Dotnuvos agroservise“ sukaupta CASE 
IH, KVERNELAND GROUP, AGROMETER, 
BOGBALLE, CAFFINI, EINBÖCK, FARESIN, 
FIONA, IRRIMEC, JOSKIN, JUNKKARI, QU-
ICKE, SEGUIP, SPEARHEAD, TIM, ZAGO 
ir kitų mažesnių užsienio gamintojų tech-
nikos atsarginių dalių bei AKCELA tepalų. 
Produktų gama dažnai atnaujinama naujais 
technikos modeliais, todėl ir turimos dalių 
atsargos nuolat papildomos naujais užsa-
kymais. UAB „Dotnuvos projektai“ prekiauja 
tik originaliomis gamintojų dalimis. Tai užti-
krina dalių kokybę, garantuoja minimalias 
technikos prastovas. 

Jei sandėlyje reikiamų dalių nėra, jos op-
timaliu pirkėjui būdu užsakomos iš užsienio 
tiekėjų. Gavus dalis į centrinį sandėlį, apie tai 
informuojami pirkėjai ir suderinamas jų prista-
tymas. Pasinaudojant nepriklausomų kurjerių 
paslaugomis nebrangiai ir greitai užsakytos 
dalys pristatomos į atokiausius Lietuvos ūkius 
be papildomų žemdirbio laiko sąnaudų. 

Sezono metu atsarginių dalių grupės 
darbuotojai budi ir savaitgaliais, veikia 
„karštasis“ atsarginių dalių užsakymo tele-
fono numeris 8 ~ 610 11 331. Paskambi-
nus, net ir ne darbo metu ar savaitgalį bus 
suteikta pagalba.

Prekyba naudota žemės ūkio 
technika ir agroservisas

ŽŪB „Dotnuvos agroservisas“ viena vei-
klos sričių – prekyba naudota žemės ūkio 
technika. Ne visi žemdirbiai gali pasinaudoti 
ES parama, skirta naujai technikai įsigyti, ta-
čiau yra ir kitų galimybių ūkininkams apsirū-
pinti reikalingomis žemės ūkio mašinomis: 
„Dotnuvos agroservisas“ ne tik siūlo pirkti, 
bet padeda klientui išsirinkti techniką pagal 
jo ūkio poreikius.

ŽŪB „Dotnuvos agroservisas“ gali pa-
teikti žinomų gamintojų geros kokybės ma-
žai dirbusios technikos. Tai – CASE IH trakto-
riai ir savaeigiai pašarų kombainai, CASE IH, 
CLAAS, JOHN DEERE, NEW HOLLAND javų 
kombainai, rapsų stalai, įvairi KVERNELAND 
dirvos įdirbimo technika, FIONA javų sėjamo-
sios, įvairios cukrinių runkelių ir kukurūzų sė-
jamosios, pašarų ruošimo mašinos. Pagei-
daujamą norimos komplektacijos techniką 
galima užsisakyti iš anksto. Siūlant techniką, 
atsižvelgiama į pirkėjų finansines galimybes.

Naudotos technikos remontas atlieka-
mas po to, kai mašinos techninė būklė išti-
riama kartu su klientu ir priimami sprendimai, 
kuriuos mazgus tvarkyti ar keisti.  

„Dotnuvos agroservisas“ palankiomis 
sąlygomis teikia naudotos technikos nuo-
mos, pašarų ruošimo, javų kūlimo ir žemės 
įdirbimo modernia technika paslaugas.

ŽŪB „Dotnuvos agroservisas“ 
serviso vadovas Gediminas Čepas: 

„Yra sakoma, kad pirmąją mašiną par-
duoda pardavėjas, o antrąją – servisas. Mūsų 
tikslas – kuo operatyviau aptarnauti klientus, 
ypač darbymečio metu, kad jų technika ne 
stovėtų kieme, o našiai ir kokybiškai dirbtų 
ūkio darbus.“

ŽŪB „Dotnuvos agroservisas“ atsarginių dalių 
grupės vadovas Marius Gečas: 

„Mes siekiame tapti žemdirbių partneriais – mūsų 
pajėgos ir produktai sukurti tenkinti net išrankiausius 
poreikius. Pasinaudodami kurjerių paslaugomis už-
sakytas atsargines dalis galime nebrangiai ir greitai 
pristatyti į atokiausius Lietuvos ūkius be papildomų 
žemdirbio laiko sąnaudų.“

Mūsų tikslas – naudotą techniką visiš-
kai ir kokybiškai paruošti lauko darbams. 
Klientai apmokomi tinkamai eksploatuoti 
ir prižiūrėti įsigytas mašinas ar padargus. 
Parduodamai naudotai technikai taikoma 
garantija. 

ŽŪB „Dotnuvos agroservisas“ vyriausiasis 
inžinierius Jonas Pikčilingis:

 „Ne tik siūlome pirkti naudotą žemės ūkio techni-
ką, bet ir padedame ją išsirinkti pagal konkretaus ūkio 
poreikius, dalyvaujant pirkėjui įvertiname jos techninę 
būklę ir kokybiškai paruošiame lauko darbams.“

ŽŪB DOTNUVOS AGROSERVISAS
Tilto g. 2B, 8373 Dotnuva, Kėdainių r. 
Servisas – tel. 8 ~ 610 11 221

Radviliškio r. ūkininkas Kęstutis Rimkus: 

„Jau dešimt metų esu ištikimas „Dotnuvos projektų“ klien
tas. Per tą laiką įsigijau du naujus ir du naudotus javų kom-
bainus, traktorių, du plūgus, dvi trąšų barstomąsias. Šiuo-
laikinė technika gana sudėtinga, ji našiai dirba, kai tinkamai 
prižiūrima. O tai gali padaryti tik kvalifikuoti specialistai. Tokie 
ir dirba „Dotnuvos agroservise“. Labai gerai, kad „Dotnuvos 
agroservisas“ darbymečio metu prireikus paslaugas suteikia 
net savaitgaliais ir išeiginėmis dienomis.“

Šalčininkų r. ūkininkas Česlav Moroz:
„Per trejus metus iš „Dotnuvos projektų“ įsigijau 

modernius grūdų sandėliavimo bokštus ir įrangą, du 
traktorius ir daug įvairių ūkiui reikalingų padargų. Be 
abejo, naudojuosi „Dotnuvos agroserviso“ paslaugo-
mis. Man labai patinka, kad visi užsakymai atliekami 
laiku ir kokybiškai.“

Atsarginės dalys – tel. 8 ~ 610 11 331
Naudota technika – tel. 8 ~ 687 27 571
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laikotarpio priežiūra bei remontas, atsargi-
nių dalių tiekimas.
•	 Frontalinių krautuvų QUICKE montavi-
mas prie visų markių traktorių. 
•	 Įvairios žemės ūkio technikos oro kondi-
cionierių sistemų pildymas ir remontas.
•	 Įvairios žemės ūkio technikos elektrinės 
dalies remontas. 
•	 Įvairios žemės ūkio technikos hidrauli-
kos remontas ir hidraulinių žarnų gamyba. 
•	 Prieš pavasario darbymečio sezono 
pradžią „Dotnuvos agroservisas“ siūlo 
naują paslaugą žemdirbiams – įvertinti jų 
turimų žemės ūkio mašinų techninę būklę, 
užsakyti reikalingas detales ir paruošti ma-
šinas darbui. 


