До 20 на сто поскъпва

В Англия машините
се търгуват на аукциони
G Колективните
търгове са много
популярни сред
фермерите
на Острова

В Обединеното кралство е традиция организирането на аукциони от
търговски къщи, на които
фермерите наддават за
земеделска техника втора ръка.
На Агрооказион 2-а стр.

Техниката втора ръка
ще поскъпне с между
10% и 20% през тази година, предвижда сайта
agrarhaute.com. Причината за ръста на цените
е, че търсенето се увеличава, но няма достатъчно предлагане. Основните страни, откъдето се внасят земеделски машини втора
ръка, са Италия и Гер-

мания. В Италия обаче
се забелязва тенденцията хората все помалко да оставят техниката си за продажба.
Причината е кризата в
Западна Европа, която
доведе до това, че фермерите вече не подменят машинния си парк на
4-5 години.
Притурката
подготви Ася Василева

В Англия машините се
Надникнахме на наскоро проведен търг в Съфолк, за да видим какви
цени дават английските
фермери, за да се сдоби-

ят с нови "стари" машини.
Цената на деня бе за
Case IH Maxxum 140, само
на 1 година и с 585 отработени часа. С пълен ком-

Една от звездите на търга беше класическият Ford, сериозно обновен. Той намери нов собственик от провинция Съмърсет срещу 24 600 британски лири.

В съзвучие с тенденцията за винаги добро търсене на
марката John Deere, произведеният през 2007 година
6630 AutoPowr с отработени 9 400 часа и преден силоотводен вал, беше продаден за 17 500 лири.

плект тежести и напълно
нови гуми тракторът бе
изтъргуван за 32 000 британски лири. Следващата
машина по цена се оказа

редкият
Ford
FW60
Automatic.
Той е един от последните произведени екземпляри от тази серия и е

преминал сериозно сервизно обслужване. На
търга към машината, която е отработила на полето
8 550 часа и е "обута" в

прилични единични гуми,
имаше огромен интерес.
Най-големият ентусиаст
я спечели за сумата от 24
600 британски паунда.

Този New Holland TM150 с отработени 8 640 часа и
предна навесна система, стигна добра цена от 13 000
паунда

В добро състояние и с тесни гуми, този произведен през
2009 година Deutz-Fahr Agrotron M620, отработил 4 640
часа с окачване на кабината и предна навесна система,
бе изтъргуван за 19 800 британски лири.

Един от лидерите на аукциона бе Case IH Maxxum 140.
Със само 585 отработени часа, той бе продаден за 32 000
лири.

Този McCormick, производство 2006 година, с 50 % грайфер на гумите и отработени 6 150 часа намери нов собственик за 9 400 паунда.

търгуват на аукциони
Тракторът Deutz-Fahr
Agrotron M620 постигна
цена от 19 800 паунда.
Прикачното оборудване
бе поведено от иригацион-

на система Jones 90-470,
произведена през 2010 година, напълно готова за
работа. Тя постигна цена
от 6 600 британски лири.

Дисковият
култиватор
Simba X-Press в много добро състояние намери нов
собственик срещу 6 350
лири.
Обръщателен плуг Rabe Raven 1500E в добро работно състояние бе продаден за 3 500
лири

4-метровият дисков култиватор Simba X-Press, произведен през 2006 година, удари 6 350
лири.

Иригационна система Jones 90-470, произведена през 2010 година, напълно готова за
работа, постигна цена от 6 600 британски лири.

