ФАКТОРИ НА РЕШЕНИЕТО

Каква машина да изберете
G Преценете от какво имате
нужда за вашето стопанство
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 притежавате, тук също

има думата. Убедете се, че производителността на хидравличната помпа
съответства на задачите, с които
тракторът ще трябва да се справя.
4-те фактора изграждат широката
база, върху която трябва да бъде взето решението за покупката на трактора. Какво влияние оказват те върху
разходите за работа на машината?
“Тракторите се използват за найразлични 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 се провеждат тестове на трактори от всички марки и типове, след което се дават сравнителни анализи за
всеки един от тях. Добре е фермерите
да 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 помощ. Установете добри
отношения с вашия дилър, уверете се
че е надежден и компетентен. Това
пести пари.”

ОПИТ ОТ АНГЛИЯ

Да намериш правилния
трактор “втора ръка”

Първото издание на
“Агрооказион” предизвика изключително голям интерес сред фермерите. Много от тях намериха чрез страниците
на това приложение желаната от тях техника.
Получихме и много благодарствени писма.
Водени от желанието
да сме в услуга на наши-

те читатели, подготвихме и предлагаме на вашето внимание поредното издание на нашия
“Агрооказион”.
Да купиш техника
“втора ръка” не означава непременно да си беден. Много често това е
решение на мъдри и спестовни стопани, които
си правят добре сметка-

та и “връзват” по найдобрия начин своя фирмен бюджет. А за да не
сме
голословни,
ви
предлагаме разговор с
Дейвид Тънстъл, който
от 1983 г. продава употребявани
трактори.
Неговата
фирма
Tunstall tractors е специализирана в продажбата на брандовете

Hurliman и Steyr. Дейвид
започва бизнеса с продажбата на употребявана техника във фермата
си, която се намира в
Къркби, Великобритания.
Дотогава той е фермер, занимаващ се с животновъдство. От 2002
г. добавя и марката
Zetor към техниката,
която предлага.
В своя район Дейвид
Тънстъл си е изградил
репутация на добър
търговец на висококачествена техника, на
която фермерите могат
да се доверят.
Той съветва, когато
купувате употребявана
техника първоначално
вашето внимание да бъде съсредоточено върху следните детайли:
I Първото впечатление - ако машината не
изглежда поддържана,
най-вероятно тя ще ви
създава проблеми. Проверете дали върху филтрите са маркирани последните часове, отработени от двигателя за
смяна.
I Двигател - старти-

райте го. Син или бял
пушек означава, че нещо не е наред. След като покарате машината,
вдигнете капака и проверете за течове от
масло.
I Тест драйв - повозете се. Вслушвайте се
внимателно за всякакви странни звуци.
I Предната ос - проверете я внимателно.
Ако забележите масло,

откажете се.
Да избереш добър
трактор “втора ръка” е
изкуство. Но ако се доверите на сигурен търговец, който държи на
своето реноме, ще имате добра машина на отлична цена, която ще ви
помогне успешно да си
свършите работата.
На снимките - трактори,
предлагани
от
Tunstall tractors

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕЖИМ

Регистрацията на земеделска
техника ще бъде облекчена
G Промените значително ще улеснят процедурата

и ще намалят бюрократичната тежест
Предстой одобряването на Закон за изменение и допълнение на
Закона за регистрация
и контрол на земеделската и горска техника.
Той е представен за публично обсъждане на
страницата за обществени консултации.
С решение 635 от 22
октомври 2013 г. Министерският съвет одобри Втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната
тежест.
Целта е да бъдат премахнати
регулаторни
режими, да се намали
броят на исикваните
документи, да се съкратят срокове за предоставяне на услуги в

администрацията,
за
да бъдат облекчени
бизнесът и гражданите.
В този пакет от мерки
под номер 22 е включена услугата - издаване
на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника. За
облекчаване на бизнеса и гражданите при
предоставянето на тази услуга е необходимо
да отпадне един от изискваните документи, а
именно представянето
на удостоверение за
актуално състояние.
Изпълнението
на
мярката ще се осъществи с предложения
проект на Закон за изменение и допълнение

на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската
техника.
Според вносителите
на проекта с промените
ще бъдат изпълнени и
изискванията на чл. 4
от Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност. В тази
връзка условията и редът за издаване на разрешително на лицата
за обучение по придобиване на правоспособност за работа със земеделска техника ще
бъдат уредени с предложения проект на за- кон.

ПРЕЦИЗНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ

Единственият разумен и
G Интервю с ВАСИЛ ИВАНОВ, мениджър на направление

“Техника втора употреба” във фирма ФЕРМЕР 2000
G Процесът на закупуване на машини “втора ръка” крие рискове
от нереални предложения в интернет пространството
G Все повече са “ужилените” от “атрактивни оферти”
- Какво е значението за нашето земеделие на предлагането
на техника втора
употреба?
- Изключително важна е опцията употребявана машина за дребните фермери. Но все почесто се засилва интересът и от средните земеделците, които не
могат или не желаят да
си позволяват финансови волности в инвестирането на нови и
скъпи според тях машини.
В повечето случаи
употребяваната техника е единственият разумен и целесъобразен
вариант с оглед на бър-

зата обратна възвращаемост на вложеното
от клиента за даден период време спрямо неговия капацитет.
- На какви качества
и условия трябва да
отговарят машините, предлагани на
“втора ръка”? Как
фермерът да избира
такава техника за
своето стопанство?
- Изборът при отсяване на пазарните предложения е сложен, а и
нерядко продължителен, процес с цел достигане
максимално
близо до критерия на
клиента за добра машина. Процесът не рядко
крие рискове от при-

мамливи
нереални
предложения в интернет
пространството,
където сме свидетели
на все повече "ужилени, станали жертва на
подобни "атрактивни
оферти".
Основните
положения при избор
на машина са нейния
произход, сервизната
история, моментно състояние и колкото е
възможно клиента да
бъде запознат с подробните технически детайли с основен аргумент да е наясно в какво възнамерява да вложи парите си.
- Фирма ФЕРМЕР
2000 предлага ли такава техника, защо и

откога?
- Фермер 2000 АД има
дългогодишен опит в
сферата на употребяваната техника, но с активно предлагане се
занимава последните
няколко години. Като
цяло може да се каже,
че сме се захванали
здраво в развитието на
тази пазарна ниша и
възнамеряваме да се
обособим като едни от
лидерите в предлагането на такъв тип продукти.
- Какви принципи
спазват при предлагането на тази техника сервизните техници от направлението "втора употреба"

Васил Иванов

във ФЕРМЕР 2000?
- При нас ще откриете
точната употребявана
техника.
Машините
"втора употреба" предлагаме след извършена
прецизна
техническа

инспекция и контролна
проверка на състоянието им. Цялото това действие се извършва от и
благодарение на висококвалифицирания ни
сервизен екип.

И КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА НА “ВТОРАТА РЪКА”

целесъобразен вариант за бърза
възвращаемост на инвестицията
- Имате ли система
за стимулиране на покупките на такава
техника?
- Както е известно ние
предлагаме продуктовофинансов пакет известен като "обратно изкупуване". Клиент, желаещ да закупи машина,
заявява желанието си да
се направи предложение
и оценка от наша страна
на притежаваната от него употребявана машина. Следва протоколно
изследване и технически стойностен анализ
на старата техника, въз
основа на което се изготвя ценово предложение
за изкупуване на същата. Определено това е
работещ вариант за всяка от страните, като основната цел в процеса е

всеки да бъде оборудван
с машината, която желае. Ние просто спомагаме клиентите да останат
доволни в техническия
избор и финансовото съдействие получено от
Фермер 2000.
- Кои марки машини
предлагате на клиентите на фирмата?
- Приоритетно се нареждат двата основни
бранда, а именно Massey
Ferguson и Manitou. Това
обаче не означава, че
останалите биват игнорирани, напротив, все
по-широко се разгръщаме и към останалите сериозни марки на пазара.
- Коя е най-изгодната оферта, която
предлага сега фирмата?
- В момента тече ак-

тивна рекламна кампания и в нашия фирмен
сайт, където клиентите
ни подробно могат да се
запознаят с атрактивните ни предложения. Основно това са трактори и
комбайни, а на конкретния Ви въпрос, смятам че
всеки клиент ще открие
своята
най-изгодната
оферта в оказиона на
Фермер 2000.
- Какво бихте посъветвали клиентите,
които планират закупуването на техника
"втора употреба"?
- Определено да бъдат
внимателни в избора на
сигурен доставчик и максимално възможно проконтролирано техническо състояние на избира- да се обръщат към нас, ме им съдействали, най- желавам на всички здраната техника. За по си- особено когато са неси- малкото с консултация и ве, късмет и плодородна
гурно бих ги посъветвал гурни в себе си. Ние бих- приятелски съвет. По- година.

СППЕЦИАЛИСТЪТ СЪВЕТВА

Как да изберем колесен товарач
G Днес на пазара се предлага доста широк асортимент
от тези машини G Да се избере от това разнообразие
най-качественият и икономичен товарач, подходящ
за конкретното стопанство, не е лесна задача
На пазара се предлага
огромно количество товарачи, които могат да
бъдат класифицирани в
зависимост от техните
функции, типа на оборудването и т.н.
Както е известно товарачите биват самоходни и навесни. Един
от видовете на самоходните товарачи са
фронталните с шарнирно-съчленена
рама.
Благодарение на достъпната си цена и лесното управление те са
широко разпространени в стопанствата в Източна Европа. Обаче,
тези машини изостават
по няколко показателя
(височина на повдигане
на товарите, избор на
прикачно оборудване,
възможност за движение назад и т.н.) от телескопичните,
които
набират все повече популярност през последните години.
Тяхната особеност е в
това, че те имат специално оборудвана ходова част, която им дава възможност да завиват с много малък радиус. Освен това е уникална самата стрела на нея могат да бъдат
поставени до 50 работни органа - вили, кофи,
контейнери и т.н.
Телескопичните товарачи най-активно се използват в животновъдството, където работят
най-вече при преместване на балите.
Голяма популярност в
последно време получиха
телескопичните
вседеходни товарачи,
които освен солидната
товароподемност и голямата височина на повдигане на вилата имат
три режима на работа
на трансмисията - автомобилен (задните колела са закрепени твърдо
и са разположени паралелно на оста на машината), режим “рачешки
ход” (и задните, и пред-

ните колела едновременно се обръщат на една страна) и режим на
най-голяма
маневреност, при който предните колела се обръщат
на една страна, а задните - на другата. Всичко
това в съвкупност позволява на машината да
манипулира с товарите
и да маневрира на ограничено пространство.
Според специалистите, телескопичните товарачи позволяват да
се заменят по-малко
мобилните тясно специализирани
товароразтоварни машини, съществено да се повиши
производителността за
сметка на използването
на огромното разнообразие на работни органи, както и да се намалят разходите за труд,
тъй като на товарача
работи само един човек.
Благодарение
на
своята универсалност и
маневреност телескопичните товарачи могат
да се придвижват от една ферма в друга. Освен
това днес съществуват
много и най-разнообразни модели и фермерът може да избере вариант с товароподемност и височина на повдигане точно такива от
каквито се нуждае. На
пазара са предствени
машини с товароподемност от 1,5 до 10 тона с
височина на повдигане
на стрелата до 10 м (това е максималната височина на повдигане за
селскостопанските модели).
Не може да не се отбележи и появата на такива нови модели на телескопичните
товарачи
като компактните. Тези
машини при своите достатъчно малки габарити имат относително голяма товароподемност
и мощност. Способни са
да изпълняват доста
широк спектър работи -

товарене, разтоварване, разпределяне на
фураж в животновъдните стопанства, работа със сеното, бали,
размесване на грубите
фуражи с готовите смески, извозване на органичните отпадъци и т.н.
Освен фронталните и
телескопичните,
към
самоходните се отнасят
и мини-товарачите с
обръщаща се кабина. Те
имат малка товароподемност и нямат телескопична стрела. Но
имат особеност - при завиване левите колела
на тези товарачи се
въртят назад, а десните
(и предните, и задните)
- напред. За сметка на
това машината е способна да завива на място за сметка на своята
дължина. Това са малки
по габарити модели,
произвеждани главно в
Япония.

Старо или ново
Съвременният пазар
е пренаситен с разнообразни модели товарачи,
но и до сега в много стопанства с цел икономия

на средства или поради
липсата на финансови
възможности
използват остаряла техника.
Производителите
имат алтернатива - да
закупят една универсална, но скъпа маши-

Така през последните
15-20 години конструкцията на телескопичните товарачи съществено се промени - увеличи
се товароподемността
при намаляване на размерите на машините,

на, или да използват
остарелите машини, но
в по-голямо количество. Според специалистите, при избора на
втория вариант фермерът, всъщност, нищо не
спестява, а понякога
дори заплаща повече за
неизбежния ремонт на
старите възли и машини.
От друга страна, съвременните товарачи
увеличават производителността на труда 2-3
пъти, изпълнявайки този спектър на работи, за
които са необходими 56 стари машини.
Главната отлика на
съвременните товарачи
от остарелите е в замяната на ръчките за
управление от джойстици. В селското стопанство непрекъснато се
внедряват нови технологии, сменят се приоритетите, а следователно новите машини
трябва напълно да отговарят на тези условия.

повиши се производителността на хидравличната система и са
станали мното по-съвършени органите на
управлението.
За най-ефективна работа, според специалистите, трябва да има
“инструмент” за всяка
дейност и затова е поизгодно да се използва
един товарач за селскостопанските дейности,
друг - за работите в
склада, трети - за
строителството и т.н.
Главното е правилно да
се избере необходимата за нуждите на стопанството производителност.
Що се отнася до техническите характеристики на товарача, всеки стопанин трябва сам
да определи кои от тях
са необходими за конкретното стопанство.
За най-ефективна работа средната товароподемност на товарача
трябва да е примерно 4

тона, вместимостта на
кофата - около 3 куб. м.,
а времето на хидравличния цикъл - 10 секунди. В Европа найтърсени са машините с
товароподемност
3-4
тона и височина на повдигането 6 м. Важно
значение има и маневреността на машините.
От тази гледна точка
лидерството принадлежи на телескопичните
товарачи с функцията
рачешки ход.
Специалистите
посочват и редица други
важни функции, необходими за ефективната
работа на товарачите в
селското стопанство.
Преди всичко това е наличието на по-съвършена система за охлаждане, която е необходима
поради спецификата на
селскостопанското
производство. Те обръщат внимание и на комфорта при управлението на прикачните работни органи, за които на
много от съвременните
машини вече са поставени специални джойстици.
Освен това, днес телескопичните товарачи
все повече се използват при транспортни
дейности, поради това
важен елемент става
високоскоростната
трансмисия с отключване на пълното задвижване за икономисване
на гориво и по-малко износване на гумите. Специалистите подчертават, че производителността пряко зависи от
комфорта на оператора
и поради това товарачите трябва да бъдат оборудвани с климатици,
пневматични седалки,
добро осветление. Освен това, добрият товарач трябва да има практични колела и мощни
мостове, способни да
издържат на високи натоварвания за удържане на напрежението,
както и система на охлаждане,
специално
адаптирана за работа в
тежките селскостопански условия.

Пред вас е вторият брой на нашето специално приложение “Агрооказион”. Мнозина от вас
вече намериха търсената машина. В редакцията постъпиха запитвания и молби да ви запознаем с някои от водещите чуждестранни фирми, предлагащи употребявана техника. Изпълняваме това ваше желание, като започваме с една от най-големите и авторитетни германски
фирми.
ПОЖЕЛАХТЕ ДА ВИ РАЗКАЖЕМ

AGRAVIS Technik продава гарантирано
изправни употребявани машини

Покупката на селскостопанска техника е
особено актуална за
много от фермерите и
земеделските стопанства.
В днешно време не можем да си представим
изпълнението на каквато и да било дейност
във фермата без изправна техника.
За съжаление не всеки може да си позволи
нова,
скъпоструваща
машина.
Ето защо закупуването на качествена машина “втора ръка” е добра
алтернатива за обновяването на машинния
парк, като едновременно с това се икономисват средства за покупка
на нова техника.
Фирмата
AGRAVIS
Technik
Saltenbrock
(Салтенброк) е крупен
дилър в Германия за
продажба на употребявани машини за селското стопанство.

През последните години дейността на компанията е насочена към
пазарите в Украйна, Русия, Беларус и други
страни от бившите съветски републики.
За да осъществява успешно дейността си,
фирмата разполага с
чудесни рускоговорящи
специалисти, които в
пряк контакт с клиентите успяват да ги консултират - от подбора на
необходимата машина
до оформянето на нужните документи.
В сервизите на предприятието работят висококвалифицирани
механици, които ремонтират и подготвят машините за продажба.
Работилниците са оборудвани със съвременна качествена техника,
която позволява бързо
и лесно да се отстранят
и малки и по-сериозни
неизправности. При закупуването на употре-

лични;
G прибираща техника
- зърноприбиращи комбайни, силажокомбайни, прикачен инвентар и
др.;
G
сенопзаготвяща
А ето и техниката,
техника - косачки, обос която разполага
рудване за сушене и
AGRAVIS на склад:
G трактори - почти прибиране на сено, бавсички видове са на- лировачки, преси и др.;

бявана
техника
от
AGRAVIS Technik клиентът получава гарантирано изправни и готови
за експлоатация машини.

G почвообработваща
техника - плугове, брани, култиватори, уплътняващи валяци;
G сеитбена и посадъчна техника - редови
сеялки,
комбинирани
сеялки и др.;
G техника за внасяне
на торове и растителна
защита - прицепни, на-

весни и самохадни торачки и др.;
G оборудване за внасяне на органични торове - цистерни за течни
торове, вакуумни цистерни, разпръскватели на сух тор и др.;
G транспортна техника - прицепи, контейнери, самосвали и др.

