Рентабилна техника втора ръка
G Машините, дори и употребявани, трябва да работят безпроблемно не една година

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.
Правилно избраната земеделска техника позволява да се намали значително времето за извършването на работата на полето.
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.
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

да измерите дължината
на напречните дъги.
G Обърнете внимание
на лоста за скоростите.
Често при старите машини
се налага да се приложи
доста сила, за да се превключат скоростите, а
при превключването може да се чува остър стържещ звук. Това говори за
неизправна скоростна кутия.
Това са основните правила, които се спазват при
избора на употребяван
трактор. Но за непрофесионалиста е трудно да се
ориентира в малките детайли. Затова при покупката трябва да
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за нейното състояние и води до пълното спиране
дали сделката си струва. на трактора. Машината
трябва да остава непоКак се избира
движна и при изкачване, и
употребяван трактор
Съществуват общова- при спускане. Спирачните
лидни изисквания към накладки не трябва да доконструкцията и техника- косват дисковете.
Недопустимо е попадата за безопасност на тракторите. Ако се ръководи- нето на масло на накладте по тях, едва ли ще до- ките и спирачните ленти
пуснете грешка при избо- на трактора.
G При ходовата част гура. Ето основните моменмите не бива да са поврети:
G Двигателят се оглеж- дени или да се разслояда за наличието на течове ват. Грайферът трябва да
на гориво, масло или вода е ясен и дълбок. Самите
от охладителната систе- колела трябва да са зама. Ако има такива, това крепени с всички болтове.
ще доведе не само до скорошен ремонт, но може да
застраши и безопасността
на механизатора. Същото
се отнася и за изтичания
на газове в съединителната тръба.
G Проверява се изправността на спирачната система. Изправната спирачна система сработва плавно, без придърпвания, и

Липсата на дори един от
тях може да доведе до
аварии при движението на
трактора. Не на последно
място значение има налягането в гумите. При всеки
трактор то е различно. Но
не забравяйте, че от правилното налягане в гумите зависи кормилното
управление на техниката.
G Ако при завиване на
волана се налага да вложите много сила, значи
предните колела на машината не са разположени
правилно. За да отстраните този проблем, трябва

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 наме-

рите 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 й 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.
На стр. 4
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От стр. 1
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 ма-

шината 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, вина-

ги лесно могат да се намерят на склад при официалния дилър на марката.
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.
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