Техника “втора ръка” с гарантирано
качество търсят повече фермерите
G Мартин Петков, директор на отдел за употребявани машини
Мегатрон Трейд-ин, е категоричен, че производителите, заложили
на такава техника от компанията, могат да са напълно спокойни.
G През 2014 година този пазар се разраства, твърди специалистът

- Господин Петков, как се развива пазарът на техника “втора ръка” през
тази година? Какви машини търсят
фермерите и какво може да им предложи компания Мегатрон?
-Пазарътевинагиактивен.Земеделските стопани търсят сравнително запазени
употребявани комбайни и трактори на добра цена. Всеки, който е решил да закупи
употребявана техника, задължително
прави оглед на място в наша база заедно
със сервизен специалист от Мегатрон. Тази година специално пазарът на употребявана техника се е увеличил. Към момента
Мегатрон има продадени над 20 комбайни
на вътрешния и на външния пазар. Имаме
износ както за страни от Западна Европа,
така също и за Румъния, Гърция. Увеличава се търсенето на инвентар "втора упо-

треба". Можем да предложим всякакви
машини от всички производители.
-Къдемогатданамерятфермерите
употребявана техника от компания
Мегатрон?
Насайтанакомпаниятазаупотребявяна
техникаwww.megatrontrade-in.bg,кактоив
офисите на компанията в цялата страна.
Базата данни, с която разполагаме, е
огромна. Разполагаме със списък от машини в централния склад на John Deere, от
където винаги можем да доставим машина, след като фермерът си я е избрал при
среща с нас.
- Имате ли на разположение комбайни, ако някой спешно се нуждае от добра и евтина машина за предстоящата жътва?
- Имаме комбайни на разположение в

добро състояние и на много приемливи цени. Тази година се очертава много тежка
жътва предвид климатичните условия и е
добре всеки, който иска да успее в кратки
сроковедаприберереколтата,дасиосигури добър комбайн. Все още имаме няколко
комбайна, които са в много добро техническо състояние и са готови за жътва. Интересът е голям и е хубаво да се побърза.
- Предлагате ли някакви финансови
схеми за техника “втора ръка” в момента?
- Сътрудничим с най-добрите лизингови
компании и можем да предложим добри
схеми. Смея да твърдя, че изготвянето на
схема и одобрението на клиента става за
многократкисроковеифинансовитепараметритенализингитеиликредитесадоста
изгодни. Имаме много гъвкаво финансира-

Мартин Петков, директор на отдел за употребявани машини Мегатрон Трейд-ин

неприминималноангажиранеотстранана
клиента. Уникалността ни се състои в това, че не само изпълняваме, но създаваме
и предлагаме на своите клиенти индивидуални финансово изгодни и логистични
схеми за всеки конкретен случай, съчетавайки реализацията им с пълен пакет допълнителни услуги.

Фермерите могат да се възползват от
програмата за обратно изкупуване на Варекс

G Елисавета Маркова, управител на компанията, гарантира отлична техника на добри цени
- Госпожо Маркова,
Варекс е известна
компания за продажба
на елитна земеделска
техника. Вие обаче
предлагате и употребявана такава. С какви
машини разполагате и
къде могат да ги намерят фермерите?
- Нашата програма за
обратно изкупуване е
много успешна. Ние изкупуваме от склада на
клиентите машини срещу, които им предоставяме нови от нашия
склад. По този начин обновяваме
машинния
парк на земеделските
стопани и те остават
удовлетворени, че при
много изгодни условия
се освобождават от старата си техника и се обзавеждат с нова. В момента разполагаме с
разнообразни по приложението си машини като
зърнокомбайни, трактори и прикачен инвентар.

За читателите може би
в момента най-голям интерес ще представляват
комбайните, които са общо три на брой с марка
Claas - един Dominator
204
Mega
и
два
Commandor
116cs
и
228cs. Тракторите са верижни и колесни с марките
Challenger,
Claas-Challenger, Case,
Valtra, Kubota, Deutz Fahr
и John Deere с различна
мощност.
- Каква е сервизната
история на тези машини и гарантирате
ли тяхната подръжка
след като фермерът
ги закупи и къде?
- Всички машини са в
много добро състояние,
обслужени и готови за
работа. След покупката
клиентът има свобода да
избира сервиз, където
предпочита. Ние препоръчваме сервизът на оторизирания дилър на съответната марка, но не

отказваме и наш сервиз.
Относно машините от
марки, които ние представляваме, разбираемо
е, че обслужването ще се
извършва от нашите найблизки до клиента сервизи.
- Имате ли финансови улеснения за закупуването на техника
втора ръка?
- Клиентите, закупили
от Варекс употребявани
машини, могат да разчитат на наш лизинг с първоначална вноска от 15
%. Подробности за финансирането ще получат
при заявен конкретен
интерес.
- Имате ли на разположение комбайни, ако
някой спешно се нуждае от добра и евтина
машина за предстоящата жътва?
- Към сегашния момент
мога да потвърдя, че
разполагаме с употребявани комбайни, но инте-

ресът е голям и с наближаване на жътвата, количествата намаляват.
- Как се развива пазарът на техника втора
ръка през тази година
и за кои стопани е решение добрата употребявана машина?
-От една страна, употребяваните машини се
реализират трудно от
гледна точка на несигурността на клиентите в
качеството им. Но от
друга, в сравнение с нова машина, цената е много добър аргумент.
Най-често задаваните
въпроси са свързани с
предишния
стопанин.
Има различни случаи:
машини с малко мото часове, но не добре поддържани. И обратното.
Зависи от това доколко
собственикът е полагал
грижи за машината си.
Преди покупка нашите
сервизни правят щателен оглед на машината,

преглеждат
основни
възли и се запознават с
историята на машината.
Само след тяхното одобрение, правим изкупуването.
Най-лесно се подменя
техника, която преди това сме продали на същия
собственик. Тогава информацията е пълна и
последващата продажба е сигурна.
Употребяваната техника е изборът на стопа-

ните, които или не се решават да инвестират
много средства в подобен вид нова техника, или
наистина нямат достатъчно финанси, или с
малко площи предпочитат да използват по-стара техника. Много е индивидуално. Още повече, при липса на европейски програми, много
стопани, които се нуждаят от техника, предпочитат употребяваната.

В Борован е единственият агро център
за употребявани машини в България
G Базата на Titan Machinery Bulgaria разполага с търговска,

складова и сервизнa част, както и с терен за тест драйв
делски производител
от град Бяла Слатина.
Клиентите на центъра
могат да се възползват
от специални ценови
оферти, както и от кон-

В края на май Titan
Machinery Bulgaria тържествено откри първия
в България център за
употребявани машини.
Обектът, изграден върху площ от 16 дка, се намира във врачанското
село Борован.
Агроцентърът е разположен на около 40 км
от Враца и на 70 км от

Монтана.
Представлява
сервизна база и шоурум за
употребявана агротехника от различни марки.
Земеделските производители могат да бъдат сигурни, че ще закупят техника с гарантирано качество, независимо от марката.

Тя е сервизирана и
сертифицирана от Titan
Machinery Bulgaria, казва Марио Лазаров, мениджър употребявана
техника в ТМБ.
В агроцентъра всеки
клиент ще може да тества лично машината,
която го интересува,
както и да получи информация какви са въз-

можностите за закупуването є.
"Не всеки земеделски
производител може да
си позволи чисто нова
техника.
Мисля,
че
ефектът от центъра ще
е положителен, защото
освен да бъде закупена,
техниката може да бъде
и наета", коментира Румяна Ангелова, земе-

султации за условията и
начините на финансиране при покупка на машините.
Приложението подготви Ася Василева

