Предимствата на употребяваната машина
G Всяка има точно
определен, предварително
известен срок на живот
Чувате фразата "земеделска техника втора ръка" и си представяте изгнили машини в плачевно
състояние? Може би си
мислите, че употребяваната техника е нещо, което трябва да избягвате да
купувате? Обаче, има
много ползи от купуването на машина втора ръка.
Ето някои от тях:
G Спестяват куп пари.
Всяко ново начинание във
фермата може да излезе
много по-евтино, ако се
работи с употребявани машини. Икономията се усеща веднага и то във всяка
област - от плуга през ба-

лировачката и до големите трактори. Надеждни
употребявани машини винаги се намират на пазара.
. Резервни машини. Едва ли има стопанство, където работата може да
спре и да чака, докато някоя машина се ремонтира,
когато се развали. Закупуването на втора употребявана машина е разумно.
Тя ще може да замени основната, когато това се
наложи.
G Животът на земеделските машини е предварително известен. Всяка земеделска машина има
точно определен срок на

още доста сезони.
G Екологичност. Въпреки, че по-старите машини
може да не са толкова
икономични по отношение
на консумацията на гори-

живот, който показва броят на часовете, които тя
може да отработи при
средно
натоварване
преди окончателно да бъде бракувана. Това позволява да се купува оборудване за фермата, като
точно се преценява броят
на часовете, които оста-

ват на машината, която
сте избрали.
G Сезонно използвани
машини. Ако във вашето
стопанство събирате култури само през определен
сезон, например фъстъци
или боб, то употребяваната техника ще ви спести
пари, а ще ви прослужи

во, но въпреки това те ще
спестят производството
на една нова, което е много по-разрушително за
околната среда.
На 2-а стр.

Нова или втора ръка?
G Експерти дават съвети за покупка на нови и употребявани агромашини
Цените на употребяваните машини падат през
последните години. Това е
добре за джоба на земеделците, но винаги трябва
да се има предвид целта,
за която се купува машината, а не само цената є.
Robert Stwalley, професор по земеделско и биологично
инженерство,
призовава
фермерите,
които възнамеряват да
купят използвани сеялки,
трактори, ремаркета и
т.н., да бъдат внимателни.
“Използваната машина
при определени обстоятелства може да бъде
най-добрият
възможен
избор, казва той. Но може
и да не бъде. Помнете отваряйте си добре очите
и избирайте мъдро”, съветва професорът.
Mike Gunderson, професор по агроикономика,
казва, че благоприятните
цени през последните години позволиха на много
фермери да закупят нови
машини за техните стопанства. Вероятно в скоро

Предимствата на...
време тези фермери няма
да имат нужда да купуват
още нова техника.
Stwalley казва, че има
няколко неща, които трябва да се имат предвид, когато се купува използвана
техника. Земеделските
машини работят максимално ефективно само
определено време, твърди той.
Според Американското

общество на земеделските и биологичните инженери, сеялките имат относително къс ефективен
срок на живот - 1000 моточаса, докато тракторите,
ремаркетата са ефективни до 5000 моточаса.
Всички останали земеделски машини са ефективни около 2000 моточаса.
Според Stwalley купува-

чът трябва да разбере със
сигурност колко ефективни часове живот остават
на машината. Освен това,
според професора, употребяваната машина е добра сделка, само ако разходите за поддръжката є
няма да превишат цената,
за която е купена.
Страниците подготви
Ася Василева.

От 1-а стр.
G Известно име. Може да
вземете машина на известен производител на много по-ниска цена. Това ще
ви позволи лесно да намирате резервни части и да
избегнете проблемите с
малко известните производители, които може просто
да изчезнат от пазара.
G Технически характеристики. Ако сравните спецификациите на нова и употребявана машина, не е
рядкост да видите съвсем
минимални разлики. Купуването на използвана машина означава висока
производителност на намалена цена.

G Трейд Ин. Също както
собствениците на леки коли обичат да ги връщат на
всеки 2 години в автокъщата и да вземат по-нов модел, това обичат да правят
и фермерите. Може да направите страхотна сделка
през програмите трейд ин
на дилърите и да сте сигурни, че сте взели добре обслужвана, внимателно употребявана машина на отлична цена.
G Тест. Повечете продавачи на употребявани машини позволяват на купувачите да ги пробват преди
да ги закупят. Нещо което
може да направите с много
малко нови машини.

