От къде да купим употребявана машина
G Когато стане въпрос за покупка на техника втора ръка много фермери
предпочитат машини, които са работили в западните страни. Защо е така?

Ася Василева
За фермерите информацията, че машината е работила у нас, звучи плащешо, а обявите “Нов внос от
Германия”, например, винаги привличат вниманието.
Съществува мнение, че
българските земеделци
не могат адекватно да
обслужват вносната земеделска техника поради
небрежност или липса на
квалифициран персонал.
Поради тази причина земеделската техника у нас
не разкрива напълно
своите функции, а поради
некачествено обслужване бързо “умира”.
Но това е само едни мит.
Всъщност американските
механизатори, сервизни

техници и инженери по нищо не се отличават от българските - има и талантливи, има и посредствени.
Талантливи и сръчни майстори има много и у нас, а
човешкият фактор присъства и в Германия, например. И рисковете с машини, работили там, са също
толкова големи, колкото
и при такива, работили у
нас.

Тогава къде е
преимуществото на
вносната техника?
Защо фермерите предпочитат да закупят машина, работила на Запад, а
не в България?
Отговорът се крие в натоварване на единица - количеството отработени
моточасове за сезон, количеството на обработе-

ни декари на единица техника. Натоварването върху трактор или комбайн в
България е в пъти по-високо от натоварването на
идентичен комбайн в Германия. Това е основната
причина, поради която закупуването на употребявана земеделска техника
от чужбина е за предпочитане.
Да вземем за пример
комбайни John Deere
9500, произведени през
1997 г, които се внасяха у
нас в края на 90-те години
на миналия век и прекрасно работят и до днес. Повечето от тях без проблем
са отработили 30 000 моточаса и съвсем не смятат
да се предават още. Разбира се, не е минало без
основен ремонт на двига-

маме пари. За да се обнови обработващо 10 000 дка,
теля. Но 30 000 моточаса напълно машинно-трак- са необходими около 750
са си 30 000 моточаса.
торният парк в малко ра- 000 щатски долара.
Всеки аналогичен сла- стениевъдно стопанство,
На 2-а стр.
мотръсен комбайн John
Deere 9500 в САЩ за това
време е отработил едва 57 хиляди моточаса. Това
се отнася и за тракторите,
и за сеялките, и за хедерите...
Извод - или американците не използват пълноценно техниката си, или
ние я претоварваме. И вероятно отговорът е второто.
А я претоварваме, тъй
като българските фермери не разполагат с достатъчно количество техника на единица обработваема площ.

Защо техниката в
България е малко?
Причината е проста - ня-
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Това е за 7-10 годишен
комплект John Deere втора ръка, съставен от трактор с мощност 120 к.с.,
трактор с мощност 300
к.с., дискова брана, култиватор, пръскачка, комбайн, 2 сеялки за различни култури, хедер и приставка за царевица и т.н.
Това са огромни пари,
които фермерът често не
може да си позволи да задели. Налага се да се вземат кредити. А това не винаги е възможно. Така че
фермерът се опитва да изстиска и последните си-

лички от наличната техни- бюджета. Но това мнение
е грешно от самото начака.
ло. Всичко зависи от това
Как да постъпи
какво се разбира под пофермерът, ако му се
нятието техника втора ръналага да закупи
ка. Ако това са обяви с чатехника, а не му
стен характер, то дейдостигат средства?
ствително покупката моВ този случай е много поже да се превърне в бреме
добре да се предпочете
за фермера. Но ако с реаупотребявана техника на
лизацията на употребявареномирана марка. Някои
на техника се занимава
може и да си мисли, че тепрофесионална
компази машини вече са отрабония, предоставяща гарантили своето и не са споция за машините, тогава
собни да повишат произзакупуването на такава
водителността.
машина ще донесе само
Още повече - големите
ползи. И не само това разходи за ремонт ще наспестените средства мотоварят
допълнително
гат да се насочат към допълнително оборудване
или разширяване на бизнеса.

Защо покупката
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 произ-

водителността 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.

От къде да купим
техниката?
Закупуването на употребявана техника от специализираните дилъри се
отличава с провереното
качество на машините.
Машините и инвентара се
предлагат в работно състояние. Преди покупката
може да се убедите лично
в това като направите
тест-драйв. Техниката е
пригодна за ремонт, което

дава възможност експлоатацията и да продължи дълго. Освен това,
селскостопанската техника, предлагана от специализираните фирми се

окомплектова с оригинални резервни части и допълнителен инвентар. Така в случай на проблеми,
ремонтът не предизвиква
затруднения.

