Тракторът живее 12 000 моточаса
G Преди издръжката му
да стане икономически нерентабилна

Купуването на трактор е
голяма, но жизнено важна
инвестиция за всеки фермер. Цените на новите
трактори често обаче не
са по джоба му. Независимо дали става въпрос за
малка или за голяма машина, изобщо не е необходимо тя да е нова. Ако
тракторът се поддържа
правилно, той спокойно
може да работи 20-30 години, а и повече, ако не се
използва често. Животът
на употребяваните трактори зависи много повече
от правилната и грижлива
подръжка и добрия сервиз, отколкото от техните
години, пише американ-

ското специализирано издание Farmer Today. То дава ценни съвети как с малки ежедневни грижи, машината да ви служи дълги
години.

Ползите от
редовния сервиз
Редовното обслужване
и навременните ремонти
увеличават ефективността и удължават живота на
трактора, през който той
може да смени няколко
собственика. Дори ако нещо се налага да се смени,
то почти винаги е по-евтино, отколкото при новите
машини. Но трябва да се
направи незабавно, защото работата с повредена

машина може да е опасна
за живота. Това означава,
че трактористът трябва
да е наясно кога тракторът работи добре и да разпознава и най-малките
сигнали за възникнал проблем.
Всеки ден трябва да се
проверява охлаждащата
система, която предпазва
двигателя от прегряване.
Ако се използва вентилатор, проверете ремъка,
който го задвижва, за да
се уверите че е достатъчно натегнат или не се изплъзнал от мястото си.
Отпуснатият ремък означава, че вентилаторът не
вкарва достатъчно въз-

дух, за да поддържа двигателя хладен. Смяната
на напукан ремък ще ви
спести неочаквани проблеми на полето поради
скъсването му.
Ако тракторът е с водно

охлаждане, проверявайте ежедневно дали нивото на водата е достатъчно. Винаги поглеждайте
термостата, за да сте сигурни, че клапата се отваря, когато водата е горе-

ща. Това ще предпази машината от прегряване.
Друг ремък задвижва генератор или алтернатор,
водната помпа и нейния
вентилатор.
На 2-а стр.

Употребяваните машини
държат стабилни цени
G Търг на английската аукционна къща
Boor Bros показа, че земеделската техника
втора ръка трайно се търси от фермерите

Тракторът живее...
John Deere 6930, с трансмисия до 50 км/час и преден
баласт. Малкото отработени часове - 3300, му позволиха
да постигне цена от 35 000 британски лири.

Въпреки солидната си
възраст валяците Michel
Moore Moles с работна
ширина 12 метра са в добра форма. Цената, която
получиха на аукциона бе
4050 британски лири

Cat Challenger 45 въпреки възрастта си бе в прекрасна
форма и бе продаден за 16 800 паунда.

Тракторът JCB Fastrac 3185 постигна изненадващо висока цена от 20 100 паунда.

Тракторът Case IH MX170 с оригинални гуми Michelin бе
изтъргуван за 16 400 лири.

В края на лятото английската
аукционна
къща Boor Bros прведе
търг на употребявана
земеделска
техника,
който се превърна в голям успех. Търгът бе
посетен от голям брой
фермери, а нито един
от експонатите не остана непродаден.
От тракторите на аукциона най-нов бе John
Deere 6930 Auto Quad, и
съответно бе закупен
за най-високата цена
на деня от 35 700 британски паунда при отработени 3300 моточаса. Добра цена бе дадена и за JCB Fastrac
3185, който въпреки
възрастта си и доста
износените гуми закова
чукчето на аукционера
на 20 100 паунда. Старчето Cat Challenger, отработило 9 100 моточаса, обаче доста нагримирано и стегнато, отиде при новия си собственик срещу 16 800
британски лири.
Един много добре
поддържан Case IH MX
170 доказа, че и по-старите екземпляри още
са доста търсени. Неговият купувач плати 16
000 лири, за да го получи.
Две пръскачки SAM с
размах на крилете 24
метра - едната на 3600
моточаса, произведена
през 1989 г., а другата
произведена през 1990
година и отработила
8050 моточаса, получиха 1500 и 4200 британски лири съответно.

От 1-а стр.
Проверявайте
ежедневно дали натежението
му е правилно, за да поддържа акумулатора зареден. Ежедневно трябва да
се проверява и нивото на
течността в акумулатора.
Редовно се сменят въздушните филтри, за да се
предотврати попадането
на прах в двигателя. Контролирайте нивото на
маслото и редовно го сменяйте, както и маслените
филтри. Ако лампата за
маслото светне по време
на работа, причината за
проблема трябва да се открие веднага, за да не доведе до повреда в двигателя.
Проверявайте и нивото
на спирачната течност и
маслото в кормилния механизъм, за да се предпазите от инциденти. Честото им намаляване може да
означава изтичане, което
трябва да се оправи преди
да доведе до сериозни ре-

монти. Поддържането на
правилно налягане в гумите и своевременната им
смяна намалява консумацията на гориво и прави
управлението на машината безопасно.
Тези основни ежедневни грижи трябва да включват и проверка дали частите на двигателя са добре смазани, почистени и
охладени. Всички тези
усилия се отплащат. Тракторът върви и работи без
проблеми и няма да остави оператора по средата
на полето.

Стойност на
употребяваните
трактори

и малко повече във Великобритания и Европа. Има
няколко причини, поради
които тези трактори запазват цената си. Става
дума за брандове, които
са си създали репутация
на дълговечни машини.
Цената им остава висока,
защото и търсенето им
продължава да е стабилно. Не всеки иска или се
нуждае от трактор с цялата последна технология
или GPS, за да поддържа
браздите прави.
Типичният трактор работи 12 000 часа преди да
стане икономически нерантабилно да продължава да бъде ремонтиран.
Това е дълъг живот за машина. Ако фермерът реши
да купи употребяван трактор, това което трябва да
вземе предвид е неговото
състояние, и по възможност да види сервизната
му история.

Всички тези рутинни
ежедневни грижи увеличат и стойността на трактора за десетилетия напред. Например, добре
поддържан
Massey-Ferguson MF390,
произведен през 1992 г. на
6650 моточаса, все още се
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