Как да вземете добра
цена за стария трактор
G Има начини да получите максимална стойност
за старата машина, казва английски дилър

мобили втора ръка, за
които сервизната история
на машината би била просто приятен бонус. За
тракторите, които стават
все по-скъпи и определено все по-сложни, документацията от сервиза и
техническата подръжка
осигурява ценна информация за това колко добре, или напротив - зле, са
се грижили за машината.
Добрата
документация
определено помага за получаването на по-добра
цена за машината.
Подготовката за продажбата на употребявана
машина трябва да започне още в момента, в който
тази машина е закупена от
фермера. Тук не става дума за купувачите на авто-

Познавайте историята

"Искам да знам историята на машината и моите
клиенти също искат да
имат представа къде е работил тракторът и какви
сервизни операции е пре-

търпял", - споделя Питър
Блур, дилър на техника
втора ръка пред списание
Farmers Weekly, - "Така че
е много важно фермерите
да гледат на тракторите
си като на инвестиция, редовно да ги обслужват и
надграждат и да документират всички операции".
Той също посочва, че
сервизната история е станала много по-важна
днес, когато тракторите
работят много повече часове отколкото в миналото.
"Става все по-обичайно
да видиш 6 или 7-годишен
трактор, отработил повече от 10 000 моточаса. Но
ако той е бил коректно и
правилно поддържан, това не би трябвало да е проблем".
Запазването на трактора в добра форма и съобразно неговите спецификации по време на работа
също така спестява пари,
отколкото ако всички ремонти се извършат наведнъж, когато бъде взето решение за продажба на машината. А в самия ден впечатлението на купувача
от машината има решаваща роля.

Измийте го

"Никой дилър няма да
оцени подобаващо срещата с трактор, покрит с кал
и мърсотия, които могат
да крият под себе си множество проблеми. Харесва ми да виждам добре изглеждащи,
оригинални
трактори, които са били
измити, така че да мога да
получа впечатление за
тяхното състояние и цена".
"Дребните дефекти, такива като счупено стъкло

на огледалото или люпеща се боя, не са голям проблем за търговеца. Но е
много вероятно да окажат
негативно влияние върху
частните купувачи, които
често оценяват трактори,
които са изрядни и готови
да започнат работа".
"Боядисването на части
от трактора не е добра
идея, особено ако това
прикрива проблеми, тъй
като само привлича вниманието към тези части", посочва мистър Блур.
"Опитите да се накара
трактора да изглежда подобре може да постигнат
обратен ефект, ако работата е извършена зле и ще
намалят цената на машината".
От друга страна боядисване с добро качество, почистването на тапицерията в кабината и излъскването на подлакътниците,
смазването на тъмните
части, като резервоара,
може да добавят към цената, която ще получите
за машината.

Поддържани седалки

Поддържаните седалки

в кабината винаги правят
много добро впечатление
на купувача. Така че използването на калъфи за
седалки от самото начало
винаги е добра идея.
Гумите обикновено са
най-скъпата част, която
трябва да се смени, така
че е от полза за всички
страни в сделката, машината да бъде продадена,
когато в гумите все още
има 40 на сто живот.

Честността е определено най-важната част от
сделката за покупко-продажба на употребявани
трактори, казва Блур, тъй
като проблемите които ще
настъпят скоро след продажбата създават лошо
усещане и репутация, която може да разруши бъдещето ти в този бизнес.
Страниците подготви
Ася Василева

Трактор Valtra на 22 500 ч. в отлична форма
G Финландските машини отдавна са си спечелили славата на “железни”

Фермерът
Стивън
Саймс от Дорсет, Великобритания, е фен на
тракторите Valtra и в неговото стопанство работят доста от тях, на
възраст не едно десетилетие.
Първата финландска
машина е пристигнала
тук през 2003 г. и оттогава фермерът вече се е
сдобил с десетина различни модела от тази
марка. Голяма част от
работата в стопанството се върши от Valtra
6550, въпреки че машината вече има 22 500 отработени моточаса зад
гърбя си.

Как започва
всичко?
- Работехме с трактори Ford от много години,
- разказва фермерът
Стивън Саймс, - но с
времето започнахме да

се оглеждаме за нещо
друго. По това време
местният
дилър
ни
предложи
трактор
Valmet,
четирицилиндров, модел 6750 с мощност 105 к.с. Машината
се представи брилянтно. Теглеше петкорпусен плуг като влак, така
че купихме трактора
без изобщо да се колебаем.
След не много време
избрах една Valtra 8150,
след това дойде и 6550.
Тракторът беше боядисан в кралско синьо, и
това ни помогна да
преодолеем раздялата
с New Holland.

За 6550 платихме тогава 20 000 британски
лири. Дойде от съседна
животновъдна ферма.
Там продаваха стопанството. Дотогава тракторът бе работил основно на косене и балиране. Нямаше челен товарач, така че му сложихме един Quiсke.
През първите дни натоварвахме машината
здраво. Теглеше 12тонно ремарке, работеше много с челния товарач при храненето на

почти всичко, ако се налага.
Ние предпочитаме да
инвестираме парите си
в земя напоследък, а не
в нова техника. Мисля,
Защо толкова
че този трактор ще
години работа?
Нашият
6550
има остане във фермата,
всичко, от което имаме докато и аз съм жив.
Стопанството:
нужда, така че не вижG Обработваема площ
дам основание да го заменям. Получаваме и - 4450 дка - 2000 собмного помощ от местния ствени, останалото дилър, когато имаме под аренда.
G Култури - 650 дка
нужда, а моделът е достатъчно базов, за да зимна пшеница, 600 дка
може да се ремонтира царевица, 320 дка лю-

животните. Днес работата му е намаляла и основно прекарва времето си край фуражосмесителното ремарке.

церна.
G Животни - 250 говеда порода Холщайн и
400 месодайни животни

VALTRA 6550

G Двигател: 4,4-литров, четирицилиндров;
G Мощност: 100 к.с.;
G Трансмисия: 36 скорости;
G Хидравлика: 70 литра в минута;
G Задна навесна система: 2 540 кг;
G Година на производство: 2001
G Моточаса: 22 586.

