4 правила при избор на трактор “втора ръка”
G За ориентация в малките детайли при покупката търсете помощ от специалист
Често малките или начинаещите фермери, не
могат да си позволят да
закупят нова машина. Решение е да се спрат на
техника “втора ръка”. Тя,
разбира се, е по-евтина от
машините, току-що слезли от конвейра, но при закупуването є съществуват и много уловки и подводни камъни. Как да изберете употребяван трактор, така че да не
съжалявате после?
Съществуват общовалидни изисквания към
конструкцията и техниката за безопасност на
тракторите. Ако се ръководите по тях, едва ли ще
допуснете грешка при избора. Ето основните моменти:
- Двигателят се оглежда за наличието на течове на гориво, масло или
вода от охладителната
система. Ако има такива,
това ще доведе не само
до скорошен ремонт, но
може да застраши и безопасността на механизатора. Същото се отнася и за
изтичания на газове в съединителната тръба.
- Проверява се изправността на спирачната система. Изправната спирачна система сработва
плавно, без придърпвания, и води до пълното
спиране на трактора. Машината трябва да остава
неподвижна и при изкач-

ване, и при спускане. Спирачните накладки не
трябва да докосват барабаните. Недопустимо е
попадането на масло на
накладките и спирачните
ленти на трактора.
- При ходовата част гумите не бива да са повредени или да се разслояват. Грайферът трябва да
е ясен и дълбок. Самите

колела трябва да са закрепени с всички гайки.
Липсата на дори една от
тях може да доведе до
аварии при движението
на трактора.
Не на последно място
значение има налягането
в гумите. При всеки трактор то е различно. Но не
забравяйте, че от правилното налягане в гумите

зависи кормилното управление на техниката.
- Ако при завиване на
волана се налага да вложите много сила, значи
предните колела на машината не са разположени правилно. За да отстраните този проблем,
трябва да измерите дължината на напречните дъги.

- Обърнете внимание на
лоста за скоростите. Често при старите машини
се налага да се приложи
доста сила, за да се превключат скоростите, а
при превключването може да се чува остър стържещ звук. Това говори за
неизправна скоростна кутия.
Това са основните пра-

вила, които се спазват
при избора на употребяван трактор. Но за непрофесионалиста е трудно
да се ориентира в малките детайли. Затова при
покупката трябва да присъства специалист в тази
област.
--------------------Приложението подготви Ася Василева

Употребяваните комбайни
държат добра цена

На аукцион за употре- тания бе постигната цена Ferguson 7256 Cerea,
Произведеният
през продаден на новия си соб- производство 2001 годибявана земеделска тех- от 42 000 британски лири произведен през 2005 го- 2008 година трактор ственик за 31 000 паунда, на, бе изтъргуван за 26
ника в Девън, Великобри- за
комбайн
Massey дина.
Massey Ferguson 7495 бе а Massey Ferguson 8280, 000 британски лири.

Изложението
USЕTEC в Кьолн
за техника
“втора ръка”
е най-голямото
в света

G Ежегодно там се представят
около 500 участника
На изложението в
Кьолн се показват над 20
категории употребявани
машини и оборудване.
На Usеtec машините
могат да се пробват лично, както и да се направ-

ят консултации със специалисти.
Много от представяните изложители осигурянаир е Кьолнската тър- нието дава възможност
ват транспорт на маши- сключване на сделка. такива сделки.
Мястото на провежда- говска палата. Обширна- за разполагането на
ните до посоченото мя- Ежегодно на изложениесто от купувача при то се сключват стотици не на международния па- та територия на изложе- многобройни експонати.

Използването на техника от
вторичния пазар си струва
G В България все още

нивото на обновяване
на машинно-тракторния
парк на стопанствата
е недостатъчно
Наличните
машини
имат доста висока експлоатационна възраст.
Голяма част от зърноприбиращите комбайни,
трактори и други машини
вече са отработили своя
амортизационен период,
а за поддържането им в
работоспособно
положение не винаги има
средства и възможности. Успехите в развитието на земеделските
стопанства в западноевропейските страни и
САЩ са обусловени от
високото ниво на техническото оборудване и
използването на инова-

тивни ресурсоспестяващи машини.
В САЩ на 10 000 дка
земеделски земи се падат 30 трактора, във
Франция - 47, в Дания 58. Западната техника
има голямо значение и
на нашите поля.
При това, до преди няколко години основните
купувачи на такива машини бяха големите фермери, а средните смятаха, че те не са им по джоба. В последните години
обаче цените на тези машини вече не са толкова
страшни.
Една от причините за

това е, че заедно със
скъпата нова техника,
през граница идват и
много употребяване машини. Благодарение на
основен ремонт и сервизно обслужване те са

получили втори живот.
В Германия, САЩ, Япония, Франция, Финландия и Италия възстановената техника има дял
от 40 на сто от машинотракторния парк на аг-

рарния сектор.
В България такава информация засега не е налична. Проект, спечелен
от КТИ, и намиращ се в
етап на реализация,
предвижда създаването

на база данни, от която
бързо и лесно ще може
да се проверява информацията за регистрираната нова и стара земеделска техника. Тя ще
заработи догодина.

AГРОКОРПОРЕЙШЪН ООД

8 години висококачествена
селскостопанска техника

Историята на фирмата започва от далечната 1920г. в Кралство
Белгия в гр. Егем от Серил Дебуш, който окачва железни обръчи върху колела на каруци.
През 1952 година синът му - Йожен Дебуш
препродава земеделски машини, и трактори
с
марките
"LANS
BULDOG", "FORDSON"
и "FORD".

В 1985 година синът
на Йожен - Йост Дебуш,
основава DEBUSSCHE
AGRO SERVICE - един
от първите вносители и
износители на земеделска техника нова и
втора употреба за Белгия. През 2006г синът на
Йост - Ян Дебуш основава
Агрокорпорейшън
ООД .Фирмата предлага на Българския пазар
земеделска техника но-

ва и втора употреба на
водещи марки в този
сектор - JOHN DEERE,
CASE, NEW HOLLAND,
CLAAS, KVERNELAND,
GREGOIREBESSON,
LEMKEN,
VАDERSTADЕ.
Държи на склад повече от 100 висококачествени селскостопански машини и инвентар
от световни лидери в
производството на зе-

меделието -трактори,
комбайни,
плугове,
сеялки, брани, продълбочители.
Всички машини са
внос - обслужени и готови за работа. Клиентите
имат
възможността
лично на място да изпробват машините как
работят, на 34 дка предназначен за целта терен !
Агрокорпорейшън

ООД разполага с една
от най-големите бази за
ремонтни и складови
дейности в България..
Предлага :
- гаранционно и след
гаранционно обслужване,
- професионален сервиз
- резерни части на
склад
- заявки за доставка
на техника

Ремонтна база с.Тотлебен, обл. Плевен Агрокорпорейшън ООД
От 2014г. Агрокорпорейшън е и официален
вносител за България
на марките STEENO
(почвообработваща
техника пройзведена в
Белгия) и DELVANO
(пройзводител на самоходни, прикачни и навесни пръскачки - Белгия)

Бум на продажби
на земеделски
имоти в Англия
G Цените се повишиха повече

от очакваното,
най-големите купувачи са фермери
Дилърите
коментират, че местоположението на имота е поважно за цената, отколкото качеството на
почвата.
Фермерите имат ключова роля за повишаването на цените като закупуват големи парцели.
Неотдавна пасище с
размер 180 дка на аукцион е продадено за цена от 2400 британски

паунда за декар.
Фактът, че земята е
била оградена със солидна ограда, е дал допълнителна сигурност
и е привлякъл интереса
на местните фермери и
е приключил с незабавна продажба на имота,
като на аукционна са
наддавали 7 купувачи.
Наскоро местна агенция е обявила на пазара традиционна зърнопроизводителна и жи-

вотновъдна ферма с
размер от 1 700 дка със
стартова цена от 3, 75
млн. британски лири.
Тя е привлякла интереса както на фермери,
така и на желаещите да
закупят къща извън
града.
Местните дилъри съобщават, че очакват
пазара на земеделски
имоти да остане на ви- на големите градове се
Дилър подчертава, че се закупи ферма със зесоко ценово ниво, тъй интересуват от селския за цената на апарта- мя от около 500 декара.
като все повече жители живот.
мент в Лондон може да

АГРОТРОН-М ТЪРГОВИЩЕ

Добри, но и добре поддържани машини
G Не само ниски цени, но и отличен сервиз
Агротрон -М Търговище вече повече от десетилетие предлага на
своите клиенти употребявана земеделска техника от трактори и комбайни до широка гама
прикачен инвентар на
световнo известни марки, лидери в производството на селскостопанска техника.
Компанията
осъществява директен внос
на земеделска техника
предимно от Германия,
на машини с гарантиран
произход.
Нашият стремеж е да
сме близо до земеделските производители,
които се стараят правилно и прецизно да направят своите капиталовложения в подобен
род техника.
Купувайки употребявана земеделска техника от фирмата , земеделските стопани могат
да бъдат сигурни в ка- лужване. Всяка машина обслужване от специаДългосрочното
клиенти се гради на до- който работим и това ни
чеството, което получа- преминава през пълен лизирания сервиз на партньорство,
което верието, коректността дава увереност да проват и в сервизното обс- технически преглед и фирмата.
поддържаме с нашите и професионализма, с дължим напред.

ДОКУМЕНТИ

Как се регистрира техника
G Какви документи са
необходими на физическо / юридическо лице за
първоначална регистрация на следната техника: колесен трактор;
тракторно ремарке; друга самоходна техника?
Документите, които са
необходими, за да се извърши регистрацията, са
следните:
1. Писмено заявление за
регистрация;
2. Документ за собственост -мббчц фактура и договор за покупко-продажба - с данни за марката,
модела, вида и фабричните номера на рамата;
3. Документ за платена
застраховка "Гражданска
отговорност;
4. Документ за самоличност на собственика;
5. Копие за актуално състояние на фирмата и
БУЛСТАТ;
6. Декларация с нотариална заверка на подписите, че на техниката не е
извършвана първоначална регистрация съгласно
ЗДвП и ще се ползва само
за земеделска и горска
работа;
7. Ако техниката е нова
ЕО - сертификат за съответствие с одобрения тип.
G Какви документи са
необходими на физическо/юридическо лице за
първоначална регистрацията на прикачна техника?
Документите, които са
необходими, за да се извърши регистрацията, са
следните:
1. Писмено заявление за
регистрация;
2. Документ за собственост - фактура и договор

за покупко-продажба с
данни за марката, модела, вида и фабричните номера на рамата;
3. Копие от идентификационния код и БУЛСТАТ;
4. Документ за самоличност на собственика;
5. ЕО - декларация за съответствие;
6. Ръководство за употреба на български език.
G Как може да се извърши
първоначална
регистрация на физическо/юридическо лице на
техника която се намира
в едно населено място, а
собственика по адресна
регистрация в друго населено място?
Документите, които са
необходими за първоначална регистрация, са еднакви с по-горе посочените примери, а разликата е
единствено в извършване
на идентификация, която
е по местодомуване на машината.
Самата регистрация се
извършва по адресна регистрация на собственика.
G По какъв начин може
да се отчисли дадена земеделска техника?
За отчисляването на
техниката собственикът
подава заявление до РС
на КТИ и съответно прилага документите за регистрация (свидетелство,
талон) и табелата с регистрационния номер (ако
има такава).
G Когато земеделската техника е собственост
на две или повече лица,
по какъв начин се извършва регистрацията?
Регистрацията на техниката се извършва по иска-

не на един от собствениците и писмено упълномощаване на другите.
G Къде и в какъв срок
трябва да се регистрира
закупена
земеделска
техника?
Собственикът регистрира техниката в съответната РС на КТИ по адресна
регистрация в 30-дневен
срок.
G По какъв начин и къде се издава сертификат
за одобрение на типа на

нови колесни трактори?
Заявлението за издаване на сертификат за ЕО типово одобрение, се подава до изпълнителния директор на КТИ. Необходимите документи към заявлението са посочени в
Наредба № 30. Сертификатът се издава от Изпълнителния директор на
КТИ. Срокът за издаване
на ЕО - сертификат за типово одобрение, е 30 дни.
G Каква санкция се

прилага ако земеделската техника не е преминала задължителен
годишен
технически
преглед /ГТП/?
Санкцията, която се
прилага на собственика, е
глоба.
G Ако земеделската
техника е взета на лизинг, как ще се извърши
регистрацията?
Първоначалната регистрация се извършва от
лизинговата компания, а

след погасяване на последната лизингова вноска се прави пререгистрация на техниката на името
на собственика.
G Къде и по какъв начин може да се придобие
свидетелство за управление на трактори и самоходна техника.
Свидетелство за управление се издава от КТИ
след завършена успешно
съответната учебна форма и издържан изпит.

