Вторичен пазар на
земеделска техника
G Защо изобщо говорим за него

Ася Василева
Новите машини са хубаво нещо. Та има ли земеделец, който да не мечтае
за чисто нов трактор или
комбайн!
Не мисля, че има някой,
който се съмнява, че новите машини повишават
производителността и намаляват разходите за
производство.
Което е особено важно
при падащите цени на селскостопанската продукция.
Някой би попитал защо

при това положение подхващам темата за пазара
на употребявани машини?
Защото много земеделски производители нямат
пари за новите, съвременните, високоефективните
земеделски машини.
А и защото опитът на
САЩ, Великобритания,
Германия и други страни
показва, че пазарът на
употребявана селскостопанска техника и оборудване се явява важен резерв за запазване на техническия потенциал на
селскостопанските
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производители.
Ще ми повярвате ли, ако
съобщя, че в САЩ и Германия на един нов трактор се
падат 3-4 употребявани.
Такава е общата картина в страните от ЕС. На
т.нар. "вторичен пазар" се
предлагат трактори със
срок на работа 4-5 години
при средногодишно натоварване 1000 моточаса
или 6-7 години при 5001000 моточаса; зърнокомбайни със срок на работа
най-напред с ниското го- среден размер на стопан3-4 години при сезонна из- ботка 200-300 хектара.
Наличието на "вторичен дишно натоварване на ма- ствата.
работка 400-800 хектара,
На 2-а стр.
или до 8 години при изра- пазар" може да се обясни шините поради малкия
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Как да продадем изгодно
използваните трактори
G 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 автомобили
втора ръка, за които сервизната история на машината би била просто приятен бонус. За тракторите,
които стават все по-скъпи
и определено все посложни, 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.
Много е важно фермерът да гледа на машината
като на инвестиция, която
след време ще продаде на
вторичния пазар. Важно е
редовното обслужване и
надграждане, а всички
операции надлежно да се
документират.
Сервизната история на
машината е много 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.

Вторичен
пазар на...

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.
Никой няма да оцени подобаващо срещата с трак-

тор, покрит с кал и мърсотия, които могат да крият
под себе си множество
проблеми. Важно е купувачът да види добре изглеждащи,
оригинални
трактори, които са били
старателно измити.
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.
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, по-

чистването на тапицерията в кабината и излъскването на подлакътниците,
смазването на тъмните
части, като резервоара,
може да добавят към цената, която ще получите
за машината.
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, тъй като проблемите които ще настъпят скоро след продажбата
създават лошо усещане и
репутация, която може да
разруши бъдещето ти в този бизнес.

От 1-а стр.
Така например в Германия средното натоварване на един трактор е 400600 моточаса, на зърнокомбайн - 50 хектара.
Влияние оказва и ускорената амортизация на машините в елитните стопанства, като правило на
крупни фермери, за които
е по-изгодно да ги използват 3-4 години, а след това
да ги продават и да закупят нова, по-съвременна
техника.
Употребяваните машини се купуват главно от
малки стопанства на ниска цена. В Германия за
трактори със срок на годност 2-3 години цената варира от 40 до 60 процента
от първоначалната. (През
1995 г. например в тази

страна са били продадени
76 600 употребявани трактори - три пъти повече от
новозакупените!)
Бел. на автора: употребявани машини - Used
machines
(англ.),
Gebrauchtmachienen
(нем.), Подержаные машины (рус.), които се предлагат на пазара, са машини, работили определен
срок от време, на които
след това са били извършени
предпродажбено
обслужване и ремонт. Те
се предлагат с паспорт
(както за нови) с изрично
отбелязване в него на ресурса им за работа - моточасове, декари, километри и други под., годината
на производство, екстрите, ако им са направени
подобрения.

