Направете правилната инвестиция

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 по-

нятието 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 първо 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 про-

дължи дълго, ако се спазват правилата за работа.
Освен това, селскостопанската техника, предлагана от търговските
фирми може да се окомплектова с оригинални
резервни части и допълнителен инвентар. Така в
случай на възникване на
проблеми, ремонтът не
предизвиква затруднения и загуба на време и не
се отразява на производителността на стопанствата.

Вторичен пазар на
земеделска техника
G В Германия всяка
година се продават
3 пъти повече
употребявани
трактори,
отколкото нови
В икономически развитите
страни като САЩ, Германия и
други системата на продажба на
употребявана техника на вторичния пазар е получила широко
разпространение. В тези страни
се продават около 3 пъти повече
употребявани трактори, отколкото нови.
Средният срок на живот на
тракторите "втора ръка" е 4-5
години, а на зърноприбиращите
комбайни - 3-4 години.
Техниката се реализира чрез
дилърската мрежа на фирмите
след качествено є техническо

обслужване, а цената и е 30 на те им излиза 2-3 пъти по-евтино,
сто от първоначалната.
отколкото закупуването на нови
Основният мотив за участни- такива.
ците на вторичния пазар е, че
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