Защо избрахме да купим
техника “втора ръка”

ОТ РЕДАКЦИЯТА
Уважаеми читатели,
вестник “Български Фермер” започва да издава
специално приложение “АГРООКАЗИОН”. То е в помощ на фермерите, които търсят добри употребявани машини от сигурни търговци и вносители.
Приложението ще излиза във вестника всяка втора седмица в месеца. В него всички търговци и
дилъри, които предлагат употребявана земеделскатехниканабългарскияпазар,иматвъзможност
да достигнат до своите потенциални купувачи
като публикуват реклами, текстове с описание и
технически данни, и снимки на машините.
Приложението ще има тематична насоченост
към следните категории земеделска техника:
- трактори;
- техника за прибиране на реколтата;
- техника за складиране и транспортиране на
зърно;
- почвообработваща техника;
- сеитбена техника;
- комунална техника;
- техника за наторяване/пръскачки за растителна защита;
- иригационна/дренажна техника;
- техника за животновъдството;
- дворна и градинска техника;
- резервни части;
- транспортни превозни средства;
- товарачи;
- техника за лозарство и овощарство;
- горска и дърводобивна техника.
Желаещите да предложат единични бройки, могат да направят това във всеки брой на в. “Български Фермер” на страници “Обяви”.

G

Българските фермери са изправени пред
една нова действителност, когато трябва
да се вземе икономически изгодно решение
Всички искаме да караме кола последен модел. Но това се
случва на малцина, а основната част си купуваме коли
“втора ръка”, тъй като дотолкова стигат доходите
ни.
При това от улични дилъри,
без да сме сигурни, че това
което ни “пробутват” като
нов внос от Западна Европа е
действително така.
Няма фермер, който не би
желал да обработва земите
си с най-съвременни технологии и машини. Но съвременното и модерното означава
пари, много пари. А няма фермер, което означава стоковоориентиран човек, който
преди да тръгне да произвежда каквото и да е, да не си

е направил добре сметката.
От едната страна стоят
разходите, а от другата предполагаемите приходи. И
когато везната сочи загуба,
намират се и други варианти.
Най-често те са за купуване на употребявана техника,
която е значително по-евтина от новата. А върши същата работа. По-нататък ще ви
разкажем за големия украйнски фермер Николай Василченко, който в своето стопанство залага предимно на
техника “втора ръка”, а в същото време е един от най-богатите в страната.
Сметката, бизнеспланът е
в основата на дейността на
всеки един от големите български фермери. Те успяват

да си я направят действително добре и благодарение
на това да печелят.
А днес, когато големи фирми-вносителки на модерна
техника предлагат една нова
услуга - изкупуване на старата техника и ремонт при гарантирано качество, земеделците все по-често се замислят и много често надделява разумът.
Затова и продажбите на
употребявана
земеделска
техника у нас остават на
стабилно високо ниво. А през
настоящата година се очаква да бъдат обект на сериозен интерес поради липсата
на всякакво еврпейско субсидиране за нова земеделска
техника.

Приложението изготви Ася Василева

> ОБСЛУЖЕНИ И СЕРВИЗИРАНИ
> С ГАРАНТИРАН ПРОИЗХОД
> ГОТОВИ ЗА РАБОТА

УПОТРЕБЯВАНИ МАШИНИ

www.titanmachinery.bg

CASE STEIGER 535
Година на производство
Моточасове
Цена (без ДДС)

2008
7 721
278 000 лв.

CASE IH AFX 8010
Година на производство
Моточасове двигател
Моточасове вършачка
Цена (без ДДС)

2005
3870
2646
162 000 лв.

NEW HOLLAND T9050
Година на производство
Моточасове
Цена (без ДДС)

2009
5776
240 567 лв.

MASSEY FERGUSON 7272
Година на производство
Моточасове двигател
Моточасове вършачка
Цена (без ДДС)

2003
3788
2623
123 217 лв.

За повече информация и други машини ОБАДЕТЕ СЕ НА

John Deere 8100
Година на производство
Моточасове:
Цена (без ДДС)

1997
11979
78 233 лв.

Challenger MT 765C
Година на производство
Моточасове
% състояние на вериги
Цена (без ДДС)

2010
3400
80%
275 000 лв.

DEUTZ FAHR AGROTRON 265
Година на производство
Моточасове
Цена (без ДДС)

2004
7945
60 000 лв.

FENDT 920 VARIO TMS
Година на производство
Моточасове
Мощност
Цена (без ДДС)

0888889977, 070013504

2007
8716
217 к.с.
95 000 лв.

на цената на един

градски разговор

МАРИО ЛАЗАРОВ, МЕНИДЖЪР
УПОТРЕБЯВАНА ТЕХНИКА В TITAN MACHINERY BULGARIA:

МАРТИН ПЕТКОВ, ТЪРГОВСКИ ДИРЕКТОР
УПОТРЕБЯВАНА ТЕХНИКА В МЕГАТРОН ТРЕЙД ИН:

Фермерите ще започнат нова Предлагаме само машини, чието
история с техниката втора състояние е добро и могат да
употреба, закупена от нас
започнат работа веднага

G Машините, които предлагаме, са с проверено качество
от нашите висококвалифицирани сервизни специалисти
- Titan Machinery е известна като водеща
фирма за продажба на
супер модерна и съвременна техника. Защо
започнахте да продавате техника втора
употреба?
- Тайтън Машинъри е
първата фирма на пазара, която въведе съвременната бизнес практика
да се изкупуват обратно
машините на клиентите
ни, с цел да им помогнем
да бъдат в крак с новите
тенденции в технологиите и стопанствата им да
бъдат
конкурентоспособни с осъвременен машинен парк. За тези, които тепърва стартират и
нямат необходимия ка-

Марио Лазаров, мениджър употребявана техника в TITAN MACHINERY
BULGARIA

питал за нови машини
предлагаме употребявани машини с гарантирано
качество.
- Каква техника втора ръка предлагате и

какво е нейното състояние?
- Когато става въпрос
за нашите продукти и услуги, смеем да твърдим,
че сме лидери в продажбата на качествени машини за селското стопанство и строителство, независимо дали нови или
употребявани. Нямаме
ограничения в марките
на машините втора употреба. Когато работим с
клиенти по сделки за
обратно изкупуване на
машини, нашата цел е да
проверим състоянието
на машините и какъв потенциал имат те, за да се
реализират след това на
пазара.
На 6-а стр.

G Техниката на John Deere има
ясна и документирана сервизна история

- Мегатрон е известна като водеща фирма
за продажба на супер
модерна и съвременна
техника. Защо започнахте да продавате
техника втора употреба?
- Пазарът си има своите
изисквания. Съществува
широк кръг клиенти, които се интересуват от употребявана техника и ние
правим, каквото е необходимо да отговорим на този
интерес.
- Каква техника втора
ръка предлагате и какво
е нейното състояние?
- Основно предлагаме
машини на John Deere, но
листата включва и машини на други световни

Мартин Петков, търговски директор Мегатрон
Трейд Ин

производители.
Предлагаме само машини, чието състояние е добро и могат да започнат
работа веднага след закупуването. Преди употре-

бяваната машина да бъде
придобита от нас, тя е подложена на подробна техническа инспекция от нашите технически специалисти, които реално оценяват техническото и състояние и годността за
работа.
Без такава инспекция
нито една машина не се
обявява за продажба.
- Как фермерите да са
сигурни, че купуват
техника втора употреба с гарантирана сервизна история от вашата компания?
- Машините на John
Deere имат ясна и документирана сервизна история.
На 6-а стр.

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ УКРАЙНСКИ ФЕРМЕР ТВЪРДИ:

Ако нямаш акъл да успееш с употребявана
техника, няма да можеш да успееш и с нова
G Машините трябва да са прости
за работа и достатъчно надеждни

Агрофирма
"Маяк",
Полтава, в близост до
Одеса, е собственост на
героя на Украйна Николай Семьонович Василченко. Тя е едно от найголемите
земеделски
стопанства в страната,
въоръжено с най-модерна техника.
Но до новата техника
ще видите и много добре
поддържана стара, която с пълна сила работи
на полето. Синът на големия фермер - Алексей,
споделя:
- Аз бях в Америка и си
купих употребяван четиригодишен култиватор.
За мен не е важно той да
е нов, а да си върши добре работата. Естествено, имах пари да си купя и

нов, но за този заплатих
няколко пъти по-евтино.
Да, това е употребявана
техника, но този който
няма акъл да се справи с
нея, не би могъл да работи и с новата. Рамата е
здрава, а работните органи, естесвено, замених. Така амортизационните отчисления са доста по-малки.
За нас е важно машините да си вършат работата. Естествено, купуваме и нова техника. Ето
- току-що сме купили нов
продълбочител, а за отопление на базата сами
измислихме котел, който работи със слама.
В селското стопанство
днес са необходими универсални машини. Така

че човек да може да работи и на трактора, и на
комбайна без да има висше образование по компютри.
А за това машините
трябва да са достатъчно
прости, надеждни и процесът на обучение за работа с тях да преминава
бързо. Затова в стопанството ни работят трактори John Deere, които са
на по 17 години. Сменихме резервните части, постегнахме ги и - готово.
Работят като нови, а ги
карат местните момчета, които не ни извиват
ръцете за заплати като
на пилоти.
Агрофирма "Маяк" освен че обработва стотици хилиди декара зърне-

Николай и Алексей Василченко, собственици на една от най-големите украйнски агрофирми "Маяк"

ни култури, отглежда
прасетата, кокошки и
три хиляди крави, от
които продава 22 тона

мляко на денонощие, защото собствениците са
убедени, че растениевъдната
продукция

трябва да се допълва с
животновъдството, за
да носи по-висока добавенастойност.

МАШИНИТЕ МАРКА CLAAS ОТ АГРОАУТЛЕТА ВЪРШАТ РАБОТА КАТО НОВИ

Правилата на РАПИД КБ са еднакви за стара и нова техника

G Аутлетът от световната марка CLAAS върши своята работа и изпълнява предназначението си
- да бъде в помощ на фермери с по-малки финансови възможности или в затруднено положение

Вече доста години машините на Claas се трудят на
българските ниви. Своеобразен рекорд, който обяснява донякъде защо по
всички полета на България
могат да се видят над 3000
CLAAS-овски
комбайни.
Разбира се често се срещат
и светлозелените и добре
адаптирани към нашите условия трактори, балировачки, косачки, ремаркета, силажокомбайни, челни товарачи, телескопични повдигачи, и др. Все машини от
богатотопортфолионаофициалния вносител на машините на CLAAS за България фирма Рапид КБ. Другото
обяснение за този феномен
е фактът, че особено през
последните, стресови в икономическо и климатично отношение, години земеделците се ориентират към употребявани аграрни енергоносители и зърноприбиращи
и сеноприбиращи машини.
Разбира се, не само парите са причина за повишеното внимание към "втората
ръка". Фирмите вносителки

оцениха по достойнство и
рентабилност очертаващите се тенденции и интерес
към втората употреба и
предложиха на потребителите добре разработени и
реалистични схеми и начини
за предлагане на употребявана техника. В тях на първо
място се постави изискванието за високо качество и
висока трудоспособност на
агротехниката т.е. възможност на машините от втора
ръка да се справят със своите производствени задачи,
както това става при новите
машини, при това на една
много изгодна цена и при наличието на много облекчени
условия на финансиране.
Затова и машините на
CLAAS ги има навсякъде по
нашите полета, защото са
качествени, много добре
поддържани и снабдени с
оригинални резервни части.
Така те работят безотказно
и без да са задължително
нови. Както и по-отдавнашните, така и купените от втора ръка. Центровете на световната марка CLAAS, от

Трактори и комбайни на Клаас, показани от Рапид в
голямата търговско сервизна база на фирмата в Русе

които се внасят тези машини, вършат своята работа и
изпълняват предназначението си - заедно с официалният вносител фирма Рапид
КБдабъдатвпомощнафермери с по-малки финансови
възможности или в затруднено положение.
Какво е обяснението?
Преди всичко поради това,
че в Рапид КБ действат
строгите германски правила, които са задължителни

за екипа на българската
фирма. Попитахме управителят на фирмата г-н ПЛАМЕН БОГОЕВ, дали може
накратко да ги формулира.
Ето неговият отговор:
- При нас предлагаме
преди всичко комбайни и
трактори втора употреба,
каквито имаме в наличност
внашиясервизно-търговски
център в Русе и в другите ни
бази в градовете Добрич и
Стара Загора. Също така ра-

ботим тясно и с центровете
за втора употреба на фирма
CLAAS в Германия, откъдето внасяме тази надеждна
техника. Тези машини имат
основно две предимства.
Едното е в това, че вече са
изпитани в действие и са доказалисвоятависокапроизводителност, другото е в това, че са машини, поддържани точно толкова добре,
колкото и новите. С други
думи, точно по правилата. А
те са няколко:
- навременен, надежден и
постоянен сервиз
- постоянно наличие на
оригинални резервни части
- пълно обслужване в найкратки срокове
- висока компетентност на
сервизните техници и търговските мениджъри на
фирмата, които знаят и разбират нуждите на фермерите
- екипът на фирмата е на
разположение на земеделците през цялата година
- бързо и качествено обслужванеиремонт,ежедневно 24 часово сервизиране

Всички тези правила са
валидни изобщо за техниката, която Рапид КБ внася и
предлаганасвоитеклиенти.
Така нашата фирма осигурява максимална оперативна сигурност за пълната експлоатация на машините
втора употреба, уточни г-н
Богоев. По всички тези правила е работил с Рапид и
известният фермер Евгени
Велковски, фирма Харвест,
който гледа около 12000
дка в землището на с. Долно
Абланово, Русенско. Той е
закупил трактор ARES 567 и
трактор AXION 850. Те са били в отлично състояние и
веднага след като са пристигнали в неговото стопанство са започнали да работят на пълни обороти и с пълен капацитет. Точно поради това, че всички условия в
сделката и договорите с Рапид са били изцяло спазени,
този зърнопроизводител е
останал изключително доволен и повторно е инвестирал в техника "втора упротреба", осигурена от фирмата.

СПЕЦИАЛИСТИТЕ СЪВЕТВАТ

Ако купувате трактор
Как да запазим
от случаен продавач
гумите
на
комбайна
G Не ви го препоръчваме, но все пак ви
предупреждаваме за какво да внимавате
Щети от наводнения
или пожар

Шарка на гумите
Ако дълбочината на грайфера е под половината от оригиналната, гумата може да
не предава цялата мощност на трактора
към почвата. Внимателно прегледайте за
неравномерно износване. Ако серийният
номер е изтрит, то гумата е регенерат.

Ще се изненадате колко често попадането в такива ситуации се случва на земеделските машини. Ако тракторът е имал
подобен инцидент, най-вероятно машината ще е пребоядисана. Всички уплътнения
и гумени елементи в кабината, двигателя,
Управление
задниядиференциал,ит.н.щесаподменеПреместете волана напред и назад със
ни.
сила. Трябва да го усещате, че прави това
Износвания и счупвания
правилно. Когато шофирате, направете
Състоянието на кабината и износването остър завои, за да се убедите, че диференна гумите трябва да съответстват на мото- циалът се заключва на място.
часовете, отработени от трактора. Ако
Прегледайте за течове
тракторът е на малко моточаса, износваСледи от гориво по гумите могат да ознането също не трябва да е значително. Това чават дефектно уплътнение на вала. Пресе отнася за педалите, мокета и стелките гледайте и хидравликата за изтичания на
околопедалите.Възрасттанагумитесъщо хидравлична течност.
би трябва да съответства на отработените
Акумулатор
моточасове.
Проверете дали нивото на водата не е
ниско, за зелени отлагания или пласт влага на капака. Повредени кабели и дефектни или лошо нагласени светлини означават, че с трактора е работено небрежно.

Проверете двигателя

Студеният двигател трябва да вдигне
скоростта веднага. Черен пушек от дизела
веднага след стартирането не е проблем.
Но ако той не се изчисти и си остане черен,
товероятноимапроблемсдвигателя.Проверете охлаждането на двигателя.

"Правилното съхраняване на гумите в периода между жътвените кампании ще
увеличи максимално техния живот, ще предотврати
скъпите проблеми и ще намали непланираните престои в критично важните
моменти", - съветват специалистите.

Какви стъпки да
предприемат
фермерите?

G Девет или десет месеца в годината комбайнът
стои неизползван. В този
период той трябва да е поставен на трупчета, за да се
намали теглото върху гумите, а налягането в тях да
бъде намалено до 0,7 бара.
G Ако не е възможно комбайнът да бъде съхраняван
върху трупчета, напомпайте гумите да обичайното им
работно ниво, за да избегнете деформирането им.
G Проверявайте налягането периодично и леко
премествайте комбайна, за
да се завъртят гумите, така
че теглото му да пада върху

различни части от тях.
G Предпазвайте гумите
от директна слънчева светлина, като съхранявате машината на закрито. Ако не е
възможно, поставете непрозрачно покритие, за да
предотвратите разрушаването на гумата от светлината.
G Съхранявайте гумите
далеч от електрически уреди, например оксижени,
които увеличават нивото
на озон във въздуха. Този
газ причинява бързото де-

градиране на гумата.
G Внимателно проверете
гумите за следи от износване преди да ги поставите
обратно на машината.
G Напукванията от възрастта, особено отстрани,
може да са много тесни и
плитки. Но много бързо могат да станат широки и дълбоки по време на работа,
което води до постепенно
изпускане на въздуха и дори спукване. В този случай,
те трябва да бъдат бързо
заменени.

ФАКТОРИ НА РЕШЕНИЕТО

Фермерите ще започнат нова
Каква машина да изберете
история с техниката втора... G Преценете от какво имате нужда за вашето стопанство
От 2-а стр.
След внимателния подбор, който правим при сделките естествено се включват и нашите сервизни специалисти,
които подготвят техниката като отстраняват всички неизправности, грижат се
за външния вид на машината и когато тя
бъде закупена вече е готова за работа.
- Как фермерите да са сигурни, че
купуват техника втора употреба с
гарантирана сервизна история от
вашата компания?
- Както вече споменах машините, които предлагаме са с проверено качество
от нашите висококвалифицирани сервизни специалисти. Всяка машина, която предлагаме е с доказана сервизна
история, а за клиентите ни оставаме с
обещанието, че ще започнат нова история с машини втора употреба, закупени
от нас.
- Как е поставен въпросът със
следпродажбения сервиз на техниката втора ръка при вас? Има ли резервни части за тези машини?
Сервизните ни специалисти имат възможността да обслужват машините вто-

ра употреба, така добре както и новите
машини. Всеки клиент, който закупи от
нас машина може да разчита на качество и надеждност. При необходимост
за поръчка на резервни части сме готови
да посрещнем нуждите на всеки в найкратки срокове.
- Какви финансови облекчения могат да ползват фермерите, закупувайки техника втора ръка от вашата фирма?
- Тайтън Машинъри работи от дълги
години с финансови институции, с които
съвместно предлагаме облекчени лизингови условия за клиентите ни. Провеждаме сезонни кампании с промоционални условия за сервиз и покупка на
резервни части.
За пръв път в България ще организираме дни на отворени врати, където ще
изложим всички налични употребявани
машини. Аукционите ще се провеждат в
базата ни в Борован и там клиентите ще
могат да разгледат и тестват машините,
които ги интересуват, а също така и да се
възползват от специалните ни предложения.

Предлагаме само машини, чието
състояние е добро и могат...
От 2-а стр.
В редица случаи нашият сервизен екип, един от най-добрите за бранша в
страната, осъществява допълнителни
ремонтни дейност и подмяна на някои
части.
Много често клиентите се интересуват да придобият машина с определени
показатели или от определен модел.
Ако тази машина я нямаме на склад в
страната, ние можем да я намерим при
оторизираните дилъри на John Deere в
Европа и САЩ, а не от случайни източници. Тези дилъри, за да станат такива,
отговарят на цял ред изисквания и ние
можем да разчитаме, че в повечето случаи ще получим добре сервизирани машини.
- Как е поставен въпросът със
следпродажбения сервиз на техниката втора ръка при вас? Има ли ре-

зервни части за тези машини?
- Нито един клиент не е получил отказ
от сервизиране. Създадена е организация в това отношение във всички продажбено-сервизни центрове в страната
и бързо се формират подвижни сервизни екипи.
В повечето случаи частите са в нашия
склад, но ако ги няма, доставката от
централните складове на John Deere
става много бързо. Получавали сме части за модели, произведени преди 30
години.
- Какви финансови облекчения могат да ползват фермерите, закупувайки техника втора ръка от вашата фирма?
- Ние сътрудничим много добре с банки и лизингови компании и условията за
финансиране не се различават особено
от тези за новите машини.

Има 4 ключови фактора, които непременно да вземете под внимание, когато
решавате какъв да бъде бъдещият ви
трактор - мощност, капацитет на хидравликата, тегло и потребление на гориво.
Не всеки от тези фактори е безусловен.
Например, теглото на машината. Дори и да
искате вашият трактор да не е твърде тежък, но спецификата на работата на полето изисква машина с по-голямо тегло, ще
ви се наложи да направите компромис.
Теглото на трактора е променлив въпрос, казват специалистите от университета в Айова, - Може да не искате твърде
тежък трактор, поради въздействието,
което оказва върху почвата. Но размерът
на претоварващото ремарке, което прите-

жавате тук също има думата. Убедете се,
че производителността на хидравличната
помпа съответства на задачите, с които
тракторът ще трябва да се справя.
Тези 4 фактора изграждат широката база,върхукоятотрябвадабъдевзеторешението за покупката на трактора. Какво
влияние оказват те върху разходите за
работа на машината?
“Тракторите се използват за най-различни видове земеделски работи. Всички
разходи трябва да се вземат под внимание”, казва Роджър Хой от Университета в
Небраска, директор на Nebraska Tractor
Test Laboratory, където е провеждат тестове на трактори от всички марки и типове,
след което се дават сравнителни анализи
завсекиединоттях.Добреефермеритеда
се запознават с такива анализи предварително. “И помнете, - добавя Хой, - вашите
разходи не свършват, когато тракторът
пристигне във фермата. Вземете под внимание както разходите, така и възможността да получите незабавна сервизна
помощвъввашиярайон.Установетедобри
отношения с вашия дилър, уверете се че е
надежден и компетентен. Това пести пари”.

Комбайн John Deere “втора ръка”
продаден за рекордна цена
Произведеният през 1996 година комбайн JD 9400 с двигател на 2 274 моточаса
е продаден за 81 000 щатски долара на
аукцион в Ню Йорк. Досега рекордът се

държеше от друг комбайн на John Deere 9040, произведен през 1996 с двигател на
936 моточаса. Той бе продаден за 80 500
щатски долара през август 2008 г.

