КАКВО ДА ИЗБЕРЕМ

Руска или западна машина?
G Важно е техниката,
дори и употребявана, да работи
безпроблемно не една година
Ася Василева
Правилно избраната
земеделска техника позволява значително да
се намали времето за
извършването на работата на полето. Но качествената техника ще
спести не само време, а
и ще повиши качеството
на произведената продукция.
Много от машините,
дори втора употреба, са
оборудвани
с
GPS-системи, позволяващи да се осъществява
контрол върху техниката, например върху разхода на гориво. Благодарение на тези системи, фермерът винаги
знае къде се намира машината, и дори с каква
скорост се движи и кога
спира работа.
Съвременната земеделска техника е доста
скъпа, но оправдава цената си с качествена работа и висока производителност.
Много фермери предпочитат да купуват техника втора употреба,
което им позволява да
реализират значителни
икономии. Но при такава покупка трябва много да се внимава и да се
познава добре техниката, за да не се купи
трактор или друга машина, която ще започне
да създава проблеми
още през първите дни
на полето.
Купувайки употребявана техника, трябва да
изключите наличието
на всякакви скрити дефекти, огледайте я и за
наличие на външни повреди. Добра идея е да
се консултирате със
специалист, който внимателно да прегледа
машината, да я тества и
да направи изводи за
нейното състояние и дали сделката си струва.
Когато купувате земеделска техника се поинтересувайте къде е
произведена и попитайте продавача за наличието на някакви сертификати или гаранции.
Добрата техника от големите производители
винаги има сертификати за качество и някаква гаранция. Освен това
помнете, че след време
ще ви се наложи да купувате резервни части
за машината, така че не
си струва да се сдобивате с техника, която вече
не се произвежда. За
нея ще бъде много трудно да намерите такива

части. В случай на ремонт на техниката, купувайте само качествени оригинални резервни
части - така ще сте сигурни, че машината ще
ви служи дълго време и
ще извършва работата
си качествено.
На вторичния пазар
на земеделска техника
се предлагат както западни марки, така и
много руска техника.
Някои фермери смятат,
че западната техника
изисква големи финансови разходи за ремонт,
а и за обслужването й са
необходими професионални техници и механизатори.
Но това мнение не е
достатъчно обосновано. Техника, произведена от добри части в завод, където качеството
є се тества многократно
преди да напусне завода, достатъчно дълго
време работи без необходимост от ремонт, а
вносителите имат сервизни центрове с обучен персонал и гаранционно обслужване дори за употребяваните
машини.
Западната техника е
достатъчно проста за
управление и експлотация, така че всеки професионалист може лесно да се справи с нея.
Бордовият
компютър
практически напълно
контролира цялата работа на двигателя, както и всички процеси, насочени към прикачната
и навесната техника.
Множество датчици извеждат цялата информация, постъпваща в
реално време, на дисплея в кабината.
Друго преимущество
на западната техника е
достъпността на възлите и агрегатите - не се
налага да разглобяваш
половината машина, за
да стигнеш до необходимата част. Проверката на машината в началото на работния ден
става бързо, допълнителна помощ оказва и
бордовият компютър,
съобщаващ за необходимостта от смяна на
маслото, зареждане на
гориво или друго. Резервните части, необходими за евентуален ремонт, винаги лесно могат да се намерят на
склад при официалния
дилър на марката.
Руската
техника, разбира се, струва
по-евтино. Но много
специалисти смятат, че

в съотношението цена качество, лидер е западната техника. Тя въпреки, че е по-скъпа позволява да се спестява
и от човешки ресурси,
тъй като всички работ-

ни процеси са автоматизирани. Машините работят по-дълго без необходимост от ремонт,
икономични са, а и много по-екологично чисти.
Качественото
произ-

водство на тези машини
осигурява
висока
производителност
на
труда при ниски разходи.
Изборът на земеделска техника е сериозно

решение,
изискващо
всестранна оценка от
купувача. Това е важно,
за да не се сблъскате с
проблеми и допълнителни разходи в бъдеще.

