Изгодните машини - как да
не сбъркате при инвестицията
Как да постъпи фермерът, ако му се налага да
закупи техника, а не му достигат средства? В този
случай е много по-добре
да се предпочете употребявана техника на реномирана марка.
Някой може и да си мисли, че тези машини вече са
отработили своето и не са
способни да повишат
производителността.
Още повече - големите
разходи за ремонт ще натоварят
допълнително
бюджета. Но това мнение
е грешно от самото начало.
Всичко зависи от това
какво се разбира под понятието техника втора ръка. Ако това са обяви с частен характер, то дей-

ствително покупката може да се превърне в бреме
за фермера. Но ако с реализацията на употребявана техника се занимава
професионална
компания, предоставяща гаранция за машините, тогава
закупуването на такава
машина ще донесе само
ползи.
И не само това - спестените средства могат да се
насочат към допълнително оборудване или разширяване на бизнеса. Защо
продажбата на техника
втора употреба е изгодна
за земеделските производители?
На първо място, разбира
се, е финансовата страна.
В сравнение с новите машини икономията може да

достигне 50%, а това е доста съществено. Такава
техника може значително
да увеличи производителността на стопанството, добивите, следователно - да повиши доходността.
Вложените средства се
изплащат бързо, още повече, че такава техника
може да се закупи не само
кеш с налични средства на
фермера, но и с кредит и
на лизинг.
Закупуването на употребявана техника от специализираните дилъри се
отличава с качествени характеристики.
Машините и инвентарът
се предлагат в работно състояние. Преди покупката
всеки може да се убеди в

това лично, като направи
тест-драйв. Освен това,
всичката техника е пригодна за ремонт, което дава възможност експлоатацията є да се продължи
дълго, ако се спазват пра-

вилата за работа.
И още - селскостопанската техника, предлагана от търговските фирми,
може да се окомплектова
с оригинални резервни части и допълнителен ин-

вентар. Така в случай на
възникване на проблеми
ремонтът не предизвиква
затруднения и загуба на
време и не се отразява на
производителността на
стопанствата.

По-добре употребявана техника
отколкото нова, но с неясен произход
Живеем в трудно време.
Не всеки от фермерите може да си позволи нова техника. Особено на фона на
падналите добиви и ниските цени на новата реколта.
Европейските програми съ-

що “заспаха” и засега не се
знае кога ще бъдат отпушени.
Но земеделската работа
продължава. Тя не може да
бъде спряна, не може и да
чака. Съобщенията, които

идват от фирмите вносителки на нова земеделска
техника, говорят, че продажбите продължават. Не
може да се отрече фактът,
че земеделието в крайна
сметка е и печеливш биз-

нес. А когато се занимаваш
с него, искаш или не, освен
земя трябва да имаш и техника, с която да я обработваш.
Известно е и, че много
фермери изпитват трудно-

сти при закупуването на нова техника. Дори предлаганите им облекчени финансови условия и лизинг не им
позволяват да бъде направена такава инвестиция.
Тогава какво да правят те?
Разбираме, че част от тях
са закупили и закупуват съмнителна техника от неизвестни фирми, неизвестно
къде произведена. Прибягва се и към техника, произведена в полузанаятчийски
условия някъде в България
и по света. Най-често става
дума за прикачна техника.
Но, както е известно, тя не
работи сама, а агрегатирана към технологични линии
и често не съответства на
техните изисквания поради
ниските си качества. Това
води до големи загуби.
Специалистите казват,
че е по-добре при тези условия да закупиш добре ремонтирана и възстановена
техника от реномирани
фирми. Хубавото е, че тежките времена поохладиха
мераците и на големите
търговски фирми у нас да
продават само нова техни-

ка. Радостното е, че те вече
отделят нужното внимание
и на т. нар. техника втора
ръка. Доброто в случая е, че
когато купувате такава техника,можедаразчитате,че
тя е ремонтирана в техните
сервизи с оригинални резервни части, преминала е
необходимите стендови изпитания и може да ви служи
пълноценно и качествено
дълги години. Още повече,
че най-често става дума не
за някаква сложна електроника, която се подменя,
азаизносенимеханичничасти.
Присъединяваме се към
мнението на тези специалисти и ви съветваме да се
обърнете към големите
търговски представителства у нас на известни западни фирми, които предлагат при изключително
добри условия такава техника.
Телефоните и координатите им може да намерите в
нашето специално приложение
АГРООКАЗИОН,
което излиза всяка втора
седмица на месеца.

