Изгодните машини - как да
не сбъркате при инвестицията
Как да постъпи фермерът, ако му се налага да
закупи техника, а не му
достигат средства? В този случай е много по-добре да се предпочете употребявана техника на реномирана марка. Някои
може и да си мисли, че
тези машини вече са отработили своето и не са способни да повишат производителността. Още повече - големите разходи
за ремонт ще натоварят
допълнително бюджета.
Но това мнение е грешно
от самото начало. Всичко
зависи от това какво се
разбира под понятието
техника втора ръка. Ако

това са обяви с частен характер, то действително
покупката може да се
превърне в бреме за фермера. Но ако с реализацията на употребявана
техника се занимава професионална компания,
предоставяща гаранция
за машините, тогава закупуването на такава машина ще донесе само ползи.
И не само това - спестените средства могат да се
насочат към допълнително оборудване или разширяване на бизнеса.
Защо продажбата на
техника втора употреба е
изгодна за земеделските
производители? На пър-

во място, разбира се, е
финансовата страна. В
сравнение с новите машини икономията може да
достигне 50 %, а това е
доста съществено. Такава техника може значително да увеличи производителността на стопанството, добивите, следователно - да повиши доходността.
Вложените
средства се изплащат
бързо, още повече, че такава техника може да се
закупи не само кеш с налични средства на фермера, но и с кредит и на
лизинг.
Закупуването на употребявана техника от

специализираните дилъри се отличава с качествени характеристики.
Машините и инвентара се
предлагат в работно състояние. Преди покупката всеки може да се убеди
в това лично, като направи тест-драйв. Освен това, всичката техника е
пригодна за ремонт, което дава възможност експлоатацията и да се продължи дълго, ако се спазват правилата за работа.
Освен това, селскостопанската техника, предлагана от търговските
фирми може да се окомплектова с оригинални
резервни части и допъл-

нителен инвентар. Така в дителността на стопанслучай на възникване на ствата.
проблеми, ремонтът не
предизвиква затрудне--------------------ния и загуба на време и не
Приложението подгосе отразява на произво- тви Ася Василева

Изложението USETEC ви очаква
G Най-голямото събитие в света на употребяваната техника
всяка година събира хиляди изложители G Сделките със
земеделска техника заемат голяма част от панаира

Съвсем близо до България, само на час път със
самолет, може да се потопитете в рая на употребяваната техника. Всяка година в Търговско-промишлената палата на
Кьолн отваря врати найголямото изложение за

техника "втора ръка". Това
е
изложението
USETEC.
Една голяма част от изложението е отделена за
земеделската техника.
Тук тя може да се намери
на изключително изгодни
цени, като на място про-

давачите осигуряват и
транспорт. Всяка година
USETEC се посещава от
стотици фермери от страните от Източна Европа,
които намират добри машини на добри цени. Поради големият интерес в
Кьолн ще ви посрещнат и
на руски, че и на български език.
През 2014 година изложението USETEC е събрало 5 713 посетители от
102 страни и са сключени
многобройни
сделки.
Най-много
посетители
през 2014 година са дошли от Турция. Следват
ги гостите от Русия,
Украйна, Молдавия, Беларус. Техният интерес е
бил насочен основно към
машини за селското стопанство, хранителната и
преработващата промишленост.
Следващото изложение ще се състои през
април 2015 година. Мястото е Търговската па-

лата на Кьолн, а входът за
ден струва 28 евро. Повече информация може да
намерите на сайта на изложението
www.usetec.com.
Много от машините,
които се представят на
изложението през останалото време от годината
могат да се видят на сайта
MachineStock.com.

В Кьолн ще намерите
машини на много от известните производители на
земеделска техника. Хубавото е, че освен трактори и друга голяма техника, тук могат да се открият и машини, които иначе
се намират трудно - роботи, опаковачни линии,
преси за семена, нестандартни, специализирани,

предлагани от рядко срещани азиатски или австралийски фирми. Така,
че изложението е добра
възможност за всеки,
които търси оборудване
на добри цени и от сигурни
производители.
Точният
адрес
на
USETEС е Koelnmesse,
Messeplatz 1, Entrance Hall 9,
50679 Cologne, Germany

Claas - един от най-активните участници
във форума за употребявани машини
Компанията участва
на изложението със
собственото си поделение, специализирано в
продажбата на употребявана техника. На
USETEC-2014 Claas изложи два мощни трактора. И двата са били продадени още на изложението за около 185 000
евро на клиенти от Мол-

дова.
Един от тези два трактора е работил в предлаганата от компанията
система за услуги със
земеделска
техника.
Две седмици преди изложението, тракторът е
бил под наем, - казва
Маркус Тил, директор
на филиала на Claas
Vertriebsgesellschaft в

Ландсберг.
Отдели за техника,
която се предоставя
под аренда имат повечето големи производители.
Те дават под наем на
земеделските производители нова техника за
определен
период.
След като поработи известно време на този

принцип, машината бива ремонтирана и продавана на пазара на
употребявана техника.
"Сега, след ремонта в
центъра ни за употребявана техника, той е продаден на клиент. Втората, представена на изложението
машина,
фирмата е закупила по
програмата си за обрат-

но изкупуване. Досегашният и собственик
беше решил да смени
трактора с по-голям.
Центровете за употребявана техника позволяват да се се освободят търговските ни

партньори от продажбата на машините, ако те
не искат да се занимават с това. Така дилърите могат спокойно да се
занимават с продажбите на новата техника", обяснява Маркус Тил.

