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ОТЛИЧИЕ
Принос

в механизацията
на земеделието

1 декември 2016 г.
София

Уважаеми колеги, партньори и читатели,
В чест на 120 години земеделска техника в България, през 2014 г. Министерство на земеделието и храните, с представи-

тел Контролно-техническа инспекция, Селскостопанска академия, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Аграрен универси-
тет – Пловдив и в. „Земеделска техника”, а от 2015 г. и Научно-технически съюз по машиностроене, обединени учредихме 
и проведохме в две поредни години конкурса - Отличие „Принос в механизацията на земеделието”. 
Искаме да благодарим на всички, които подкрепиха нашата инициатива и помогнаха за реализацията на тази идея. 
Изпитваме голямо удовлетворение от положения труд, като виждаме, че голяма част от фирмите, производители и 

вносители на земеделска техника и земеделските производители вземат участие в конкурса по трите направления – „Бъл-
гарски производител на земеделска техника”, „Иновации” и „Механизация в земеделското производство”. В досегаш-
ните две издания (2014-2015 г.) конкурсът се утвърди като празник на Механизацията на земеделието. Протичаше при 
изключително голям интерес от страна на участниците, от различните институции, фирми и медии. Радостно е, че голяма 
част от взелите участие са земеделски производители с малки, средни и големи стопанства, а наградените във всички 
направления са общо през 2014 г. 25, а през 2015 г. – 37 участници. Прави впечатление, че се увеличава броят на участва-
щите стопанства с дейност, която води до увеличаване на принадената стойност на тяхната продукция. На основание на 
успешното протичане на предишните издания и интереса към мероприятието, Организационният комитет взе решение да 
се пристъпи към обявяването  на третото му поредно издание – 2016 г.
Изхождайки от особеностите на земеделието и миналогодишните резултати, формулярите за тазгодишното издание на 

Отличието са:
 За Направление 1 – „Български производител на земеделска техника” – форматът и въпросите се запазват;
 За Направление 2 – „Иновации” остават трите категории – „Енергетични машини”, „Самоходни, прибиращи машини” 

и „Работни машини”, с подкатегории - с общо предназначение и специализирани (трайни насаждения, зеленчукопроиз-
водство, животновъдство), с възможност за участие с техника за малки, средни и големи стопанства. По този начин ще 
могат адекватно да бъдат представени и отличени иновациите за машини, предназначени за различни по  направления и 
по размер стопанства.
 По Направление 3 – „Механизация в земеделското производство” се запазва формата на формуляра с добавянето 

на един важен въпрос – „Имате ли нужда от специализирана техника, свързана с Вашето производство и каква?”. По 
този начин ще бъде отразено актуалното състояние на стопанствата и техните нужди. Класирането ще бъде в категории 
– стопанства с направления: полевъдство, трайни насаждения и зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено произ-
водство, за малки, средни и големи стопанства.
Поздравяваме всички работещи в сектор „Земеделие” и приканваме нашите партньори и колеги, фирмите, произвеж-

дащи и внасящи техника за селското стопанство, както и земеделските производители да продължават да следят инфор-
мацията за Отличието във вестник „Земеделска техника” и на сайта www.zemedelskatehnika.com, както и на сайтовете на 
всички съорганизатори. 
Официално началото на Конкурса за 2016 г. се поставя на 12 май - 15 часа, по време на XVIII Специализирано 

Русенско изложение за техника, технологии, стоки и услуги.
Награждаването на победителите ще бъде на 1 декември – рожденият ден на в-к „Земеделска техника”. 
Тази година Отличието е под надслов „122 години земеделска техника” и „25 години в-к „Земеделска техника”.

Очакваме Вашето участие!
От Организационния комитет

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”
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Русенски университет

XVIII-то РУСЕНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ
ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ, СТОКИ И УСЛУГИ 

http://expo.uni-ruse.bg

Специализираното Русенско из-
ложение – техника, технология, сто-
ки и услуги е единствено по рода 
си в Централния северен район на 
страната и е третото по големина в 
България. Организира се основно от 
факултетите „Аграрно-индустриален” и 
„Транспортен” на Русенския универ-
ситет и със съдействието на Област 
– Русе, Община – Русе и Съюза на уче-
ните – Русе. През 2015-а година в рам-
ките на Изложението се представиха 
над 150 фирми. Посетителите, дошли 
да видят новостите в селското стопан-
ство, бяха повече от 8000.
През настоящата 2016 година XVIII-

то Изложение ще се проведе отново 
през месец май от 12 - 14 на тери-
торията на Русенския университет 
„Ангел Кънчев”, където се намира и 
единственият в страната ни факултет 
за подготовка на кадри по Земеделска 
техника и технологии. 
Натрупаният опит през последните 

седемнадесет години доказа необхо-

димостта от организирането и провеж-
дането на Специализираното Русенско 
изложение на техника, технология, 
стоки и услуги, което се превърна в 
символ на модерни земеделие, транс-
порт и промишленост. Изложението 
е притегателен център за агрофирми, 
производители, гости, настоящи и бъ-
дещи студенти.
Очаквани участници ще са от бран-

шовете земеделие, транспорт, фирми 
от областта на индустриалната техни-
ка, торове, препарати и биоземеделие. 
Очакват се и много посетители и фир-
ми - изложители основно от България, 
но и такива от Румъния, Турция, Русия, 
Чехия, Украйна и Беларус.
През дните на Изложението са 

предвидени мероприятия, затвържда-
ващи контактите между производство-
то, бизнеса и науката, редица семина-
ри с гости и участници в браншовете 
земеделие и транспорт, както и пре-
зентации на водещи фирми в пред-
ставените области. Ще бъде връчено 

званието „Доктор хонорис кауза” на 
удостоения вицепремиер и министър 
на труда и социалната политика Ивай-
ло Калфин. На 12 май е официалното 
обявяване началото на 3-то издание на 
конкурса – Отличие „Принос в механи-
зацията на земеделието”. На 13 май 
Русенският университет ще бъде дома-
кин на първото по рода си Иновативно 
младежко експо. В него ще се вклю-
чат ученически и студентски клубове, 
които ще представят свои проекти и 
разработки. Форумът ще бъде открит 
от вицепремиер и министър на обра-
зованието и науката Меглена Кунева.
При откриване на изложението ще 

присъстват: министри, зам. министри, 
народни представители, кметове, об-
ластни управители и др. Очакваме по-
сетители - земеделски производители, 
машиностроители, търговци, научни 
работници, студенти и други.
Очакваме Ви!

Русенски университет 
„Ангел Кънчев”

П О К А Н А

ОТКРИВАНЕ КОНКУРС

ОТЛИЧИЕ
„Принос в механизацията 
на земеделието” - 2016 г.

12.05.2016 г. от 15.00 часа
Корпус 8, зала 121 на Русенски 
университет „Ангел Кънчев“

Каним всички желаещи да присъстват 
на официалното откриване на конкурса. 
На него ще получат информация за 
третото поредно провеждане и условията 
за участие.

ОЧАКВАМЕ ВИ!
Повече подробности:

www.zemedelskatehnika.com
и на тел: 0885 01 35 10; 02/875 85 49
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ЗТ

ЦЕЛИ ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛИ

РИТЪМ инженеринг
моб: 0889439920 офис: гр.Добрич 
www.ritam-engineering.com, 
e-mail:ritamingeneering@abv.bg 

ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВИЯ
www.LUDLUK.com

ЛЮДМИЛ ЛУКАНОВ
0886 840 583; (02) 929 1243

чешки роторни косачки;
хидравлика; турбокомпресори;

горивна апаратура;
ремонтни комплекти

Интервю с Никола Александров, 
председател на СПЗТ

- Каква е целта и мисията на Сдру-
жението на производителите на земе-
делска техника?

- Сдружението е създадено с цел да 
обедини усилията на българските про-
изводители в координацията при про-
изводството на земеделска техника и 
същевременно да насочи усилията към 
защита на техните интереси. Сдруже-

нието прави и известна реклама на българската техника. 

Интервю с Людмил Луканов, 
едноличен търговец

- Вие сте един от основателите и 
член на Сдружението на производи-
телите на земеделска техника. Как 
виждате неговото бъдеще?

- В Сдружението нещата са непри-
ятни и тежки, защото самото производ-
ство на българска земеделска техника 
има много проблеми. В момента се 
сменя машинно-тракторния парк - на-

блюдава се преминаваме от руска към европейска тех-

 ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Продължава на стр. 7 Продължава на стр. 7

Машините, необходими за предстоящата кампания можете да поръчате сега!
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Земеделски пазар

МАЛКИ ОБЯВИ
• Генератори и стартери Stiador – магазин и сервиз за ге-
нератори и стартери, за всякакъв вид земеделска техни-
ка (европейски и японски), употребявани, рециклирани и 
нови. Директен внос, перфектни цени! Тел.: 044/662 944; 
0888/857 676.

• Продавам пръскачка Тарал – 600 л. Валяци – хидравлика. 
Тел.: 0885/744 034.

• Не чакайте инспектора по труда - поканете консултанта! 
Превантивността спестява пари и неприятности.

 инж. Райчо Вълчев - експерт по безопасност  и трудово 
право. Тел: 0899-771-315.

• Директен внос на резервни части от Германия и Австрия 
за всички марки западни селскостопански машини и ин-
вентар. Тел.: 0899/850 620.

• Предоставя: Парцел в Плевен, кв. Сторгозия, за съвмест-
на дейност. Тел.: 0884/452 818.

• Продавам: Бутала, ризи, сегменти, лагери, колянови 
валове, клапани, разпръсквачи и много други части за 
леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери, мотока-
ри, електрокари и всякакъв вид селскостопанска техника. 
Изгодни цени по договаряне. Тел.: 0887/230 872.

• Продавам трактори „Кировец“ (К701) – 2 броя, отлично 
техническо състояние, готови за употреба, регистрирани; 
Дискови брани – 2 броя; Плуг навесен - 2 броя. Цени по 
договаряне. За контакт тел.: 0888/540485.

Kaт. № 
309

Абонамент за вестник "Земеделска техника"
Моля, отбележете желаната позиция

    1,60 лв. за 1 мес.         10 лв. за 6 мес.
    3,20 лв. за 2 мес.         14,80 лв. за 9 мес.
    4,80 лв. за 3 мес.         20 лв. за 12 мес.
     безплатен абонамент за 1 месец, за да преценя.
Име........................................................................................
Адрес.....................................................................................
Талона и пощенски запис за избраната сума изпратете на адрес:
София 1612, жк."Лагера", ул. "Съвет на Европа" 6, ап.8, "Земеделска 
техника", с разписка на името на Милка Бобева Пашева

ТАЛОН

L2201 22 к.с. 6 100 лв.
201 DT 4х4 22 к.с. 7 500 лв.
L2202 S 22 к.с. 7 500 лв.
L2202 DT 22 к.с. 8 900 лв.
L2402 S 24 к.с. 7 900 лв.
L2402DT 24 к.с. 8 900 лв.
L2600 26 к.с. 8 100 лв.
L2601 26 к.с. 8 500 лв.
L3000 30 к.с. 9 000 лв.
L3001 30 к.с. 10 200 лв.
L3500 35 к.с. 10 200 лв.

L1500 15 к.с. 4 300 лв.
L1500DT 15 к.с. 5 500 лв.
L1501 15 к.с.  4 700 лв.
L1501Dt 15 к.с. 5 700 лв.
B1600 16 к.с. 5 700 лв.
L1800DT 18 к.с. 5 900 лв.
L1801 18 к.с. 5 300 лв.
L1801DT 18 к.с. 6 100 лв.
L1802S 18 к.с. 6 300 лв.
L1802DT 18 к.с. 7 500 лв.
L2000 20 к.с. 5 500 лв.
L2000DT 20 к.с. 6 700 лв.
L2002 S 20 к.с. 6 900 лв.
L2002DT 20 к.с. 7 900 лв.

ТЕЛКОМ инженеринг” ООД, 1606 София, “Лайош Кошут”1, тел.: 02/950 12 45, факс: 02/952 68 09, 0888 651 587
ТРАКТОРИ KUBOTA (втора употреба - от 15 до 35 к.с.) Инвентар и резервни части за Kubota серия L (13 - 30 к.с.)

Багерно оборудване 2 000 лв.
Двулемежен плуг 280 лв.
Трилемежен плуг 380 лв.
Роторна косачка 1.2 м 1 150 лв.
Навесна косачка 1.2 м 1 150 лв.
Бетонобъркачка 1 350 лв.
Свредло 25-45 см 1 100 лв.
Навесно ремарке 400 кг 750 лв.
Прикачно ремарке/самосвал 1тон/ 1 200 лв.
Задни гуми /нови/ 220 лв.
Предни гуми /6x14/ 75 лв.
Предни гуми /4x12/ 45 лв.
Основен ремонт двуцилиндров двиг. 350 лв.
Основен ремонт трицилиндров двиг. 450 лв.

Всякакъв прикачен инвентар по до-
говаряне! Всички видове резервни 
части по куриер!

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА

Име____________________ Фамилия__________________

Адрес_______________________________________________

Съдържание на обявата:______________________________

____________________________________________________

Дата_______ Подпис________ Телефон_________________

Малка обява (до 20 думи) ще бъде отпечатана безплатно в нашия вестник, 
ако я изпратите с този талон на адрес: 1612 София, ж.к. "Лагера", ул. "Съвет 
на Европа" 6-8, ап.8, тел. 02/876 50 67 или E-mail: zt@zemedelskatehnika.com

Сеялка SPS 6M - "Mecanica Ceahlau" 11760 лв.
Сеялка SPS 6FS - "Mecanica Ceahlau" 15000 лв.
Сеялка  5SPS 8FS - "Mecanica Ceahlau" 18000 лв.
Сеялка SPP 4 -"Mecanica Ceahlau"  6600 лв.
Сеялка SUP 15 "Mecanica Ceahlau" 3600 лв.
Сеялка за слята повърхност River 250-19 11400 лв.
Продълбочител 315 х 7 за трактор 120 -140 к.с. 8760 лв.
Продълбочител 315 х 9 за трактор 140 - 160 к.с. 10200 лв.
Плуг четирикорпусен ПН 4х35 5 116 лв.

На пазара на земеделска техника
Плуг петкорпусен ПН 5х35  6 320 лв.
Плуг шесткорпусен ПН 6х35 8 573 лв.
Плуг осемкорпусен ПН 8х25 7 510 лв.
Плуг десеткорпусен ПН 10х25 9 012 лв.
Дискова V-образна брана - 4 м 18649 лв.
Дискова Х-образна брана - 5 м 28110 лв.
Дискова Х-образна брана - 6 м 31354 лв.
Дискова Х-образна брана - 7 м 35084 лв.
Саморазтоварваща палета - 0,950 м3 828 лв.

Цените са с ДДС. За справки : 02/ 876 50 67; 02/ 875 85 49; 0885 01 35 10

2,60
7,80

15,60
23,40
31,20

Единственият селскостопански интернет портал, в който ще 
намерите ежедневни новини, фирмен каталог, обяви и всичко 

останало за селското стопанство.

www.agro.bg

Предаване на Радио Пловдив “ЖИВА ЗЕМЯ” с Нико-
лай Чапански. Всяка вечер от вторник до петък

тел. 088/868 85 08

Програма “Христо Ботев”
Всяка неделя от 6 до 7 часа 

Предаване за земеделието “Изгрев”
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24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА 
ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И ПЕЧАТ

Реклама

Учителю,
Ти имаш мно-

го имена. Гласът, 
усмивката ти са 
различни. Твоята 
строгост – също. 
Само сърцето 
ти е ясно – то е 
пълно с обич към 
човека и духов-
ната му светли-

на. Тази обич ти раздаваш всеотдай-
но до последния ден на земния си 
път. Затова теб никой не забравя. 

Всеки те е скътал в паметта си от 
онзи първи миг, когато ласкав и до-
бър ти си го повел по светлия път на 
познанието.
Чия ръка не е треперела над пър-

вите букви и чия ръка ти не си под-
крепил?! Колко непознати и далечни 
светове си направил близки до нас! 
Колко любов към красотата и спра-
ведливостта си ни вдъхнал! Най-после 
- със своето постоянство, със своята 
работливост ти създаде светъл ореол 
на труда. Ето най-голямото богатство, 
което получаваме от теб. В замяна 

ние ти даваме своята благодарност. 
Ти я виждаш във всички очи – тези, 
които се взират в сложните чертежи, 
над сложните апаратури, в заводите. 
Погледни очите на лекаря, на инже-
нера, писателя, взри се в очите на 
селскостопанския механизатор, на 
животновъда, тъкача и ти ще усетиш 
голямата благодарност, че ти си го 
научил не само на четмо и писмо, но 
и на труд, на дръзновение, което го е 
направил човек с достойнство. И при-
еми това като награда.

Петя Костадинова

 Доставка на компютърна, комуникационна и друга елек-
тронна техника

 Разработване и изграждане на кабелни и безжични ком-
пютърни, телефонни и охранителни мрежи

 Системна настройка на сървъри и друго мрежово оборудване
 Ъпгрейд/подновяване на стари компютри
 Поддръжка на стари и съществуващи системи и компютри

 Гаранционен и извънгаранционен сервиз на компютърна 
и електронна техника

 Teхническо, хардуерно и системно поддържане на ком-
пютърни системи и мрежи

 Предпечатна подготовка и печат
 Издателска дейност
 Доставка на консумативи

1612 София, ж. к. Лагера, ул. „Съвет на Европа“ 6, ап. 8
тел.: 02/875 85 49, 02/ 876 50 67, 0888 67 50 55; 

е-mail: momchilp@techno-link.com, www: nolis-bg.com

Цялостно комплексно обслужване на фирми - от регистрацията до офис обзавеждане, 
поддръжка и доставка на офис консумативи.
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- Какви са проблемите 
и предизвикателствата, с 
които се сблъсквате с рабо-
тата си в Сдружението?

- Едно от предизвикател-
ствата е, че членовете на 
Сдружението не можаха да 
намерят сили да обединят 
усилията си в единна коор-
динация на интересите си, 
една известна колегиалност 
при подбора на машини за 
производство. От друга стра-
на, нас много силно ни при-
тиска неограниченият внос 
на техника от цял свят, как-
то и нелоялната конкурен-
ция от вносителите. Самите 
български производители не 
насочват усилията си към 
съблюдаване на конкурен-
цията. Обикновено никой не 
се съобразява с това, което 
произвежда неговият колега. 
Достигна се дотам, че много 
от българските фирми про-
извеждат една и съща тех-
ника с едни и същи показа-
тели, без да има достатъчно 
пазарна ниша за тях. Няма 

необходими купувачи за 
това разнообразие от тех-
ника. В резултат на това се 
продават ограничени брой-
ки машини, не може да се 
осигурят достатъчно сред-
ства за работни заплати, за 
поддържане на дейността 
на предприятието. Много от 
фирмите нямат достатъчно 
конструкторски кадри. 
През преходния пери-

од създаденият институт в 
страната за проекто-кон-
структорска дейност беше 
приватизиран и ликвиди-
ран. Фирмите останаха без 
конструктивни разработки. 
Бяха закрити големите заво-
ди и останаха дребни про-
изводители. Те в момента 
произвеждат основно тех-
ника за обработка на поч-
вата – култиватори, дискови 
брани, плугове, притъпква-
щи валяци. Това са основ-
ните произвеждани машини 
в България от много фирми. 
Те самите някак си нама-
лиха интереса към своята 
собствена защита. Липсват 

им борбеност и желание за 
конкуренция, за развитие. 
Липсват им иновативните 
разработки. Много често 
дълги години се произвеж-
дат машини без модерни-
зация. Това също е един от 
недостатъците за повишава-
не на конкуретноспособнос-
тта на българските машини. 
Няма и желание за взаимно 
коопериране, за партниране 
при производство на отдел-
ни елементи за техниката 
– размяна на възли, агре-
гати. По-малките предпри-
ятия произвеждат части за 
собствените си машини без 
необходимото оборудване, 
а по примитивен начин, за 
да осигурят работни запла-
ти за служителите си. Така 
намалява и качеството на 
машините им. Външният им 
вид не е сравним с вносни-
те им образци. 

- Как виждате бъдещото 
развитие и перспективите 
на СПЗТ?

- Трудно виждам бъдеще-
то и перспективите за разви-

тие на Сдружението, защото 
не срещам подкрепата на 
членовете му. Те не проявя-
ват необходимата активност 
за сътрудничество и парт-
ниране при провеждане на 
общата линия предлагана от 
Сдружението. В резултат на 
това то няма стил зад себе 
си. Затова е необходимо 
българските производители 
да се обединят в защита на 
своите интереси.

- Какво мислите за зе-
меделието през последни-
те години? Купуват ли се 
качествени машини?

- Машините за обработка 
на почвата, които основно 
се произвеждат в България, 
отговарят на изискванията 
за качество, за производи-
телност, за износоустойчи-
вост. Нямат бляскавия вън-
шен вид на вносните, но са 
сравними по своите показа-
тели с аналогични вносни 
образци. Българската земе-
делска техника има място в 
земеделското производство.

Доника Асенова

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД 
БЪЛГАРСКИТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ

Продължава от стр. 4

ника. Намираме се в един 
благоприятен за търговия 
момент, защото машинният 
оборот значително се уве-
личава. Това ще продължи 
още няколко години и по-
сле ще замре на едно ниво. 
Този период обаче не беше 
използван от българските 
производители, поради лип-
са на опит и инвестиции, а 
може би и поради недос-
татъчна гъвкавост. Онова, 
което е необходимо, според 
мен, е тясна специализа-
ция на висококачествено 
производство и обединение 
на всички производители 
в една силна група, коя-
то да е конкурентна в ев-
ропейски мащаб. Видно е, 
че земеделието, например 
зърнопроизводството, се 
развива много бързо бла-
годарение на субсидиите 
и протекциите от държава-
та. Без тях много трудно 
би могло да се въздигне и 
производството на земедел-
ска техника. Оправданието 
е едно – ние сме един общ 

европейски пазар - прави-
лата са едни за всички. Да, 
но стартовите позиции са 
различни. Има обаче някои 
специфични особености в 
нашето производство, които 
рефлектират върху особен 
вид земеделска техника, 
но точно тези специфични 
особености никой не ги е 
систематизирал, нито ги е 
конкретизирал, за да може 
вниманието на производи-
телите да се насочи в тази 
посока като ниша за спе-
циализация на нашето про-
изводство. Гледайки тенден-
циите, ние производителите 
вместо да се обединяваме, 
се разединяваме, ставаме 
все по-малки, все по-слаби 
и по-неконкурентни. Необ-
ходимо е да се обединим 
и да направим нещо ново 
и хубаво. Моят апел в тази 
посока е: „Обединявайте се 
всички в един мощен клъс-
тер, за да има бъдеще про-
изводството на земеделска 
техника в България”. 

- Какви са перспективи-
те пред онлайн търговията, 

 ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ, ЗА ДА ИМА РОДНО 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Продължава от стр. 4 с която Вие се занимавате?
- Онлайн търговията в 

световен мащаб се разви-
ва непрекъснато. Същото е 
и при нас. Хората разбират 
удобството на онлайн тър-
говията - няма нужда да 
се презапасяват със стоки, 
ползват целия пазар и имат 
възможност да си изберат 
най-доброто и респективно 
най-евтиното. Основната 
пречка в бързото разви-
тие на този тип търговия 
е доверието. Все още се 
намират фирми, които се 
опитват да хитруват. Пред-
лагат се стоки със съмни-
телна стойност. Представя 
се едно, а всъщност кли-
ентът получава друго. Това 
по-рано беше много раз-
пространено в България, но 

малко по малко този тип 
търговци от само себе си 
биват изхвърлени от паза-
ра и доверието към онлайн 
търговията непрекъснато 
се увеличава. Аз мисля, че 
това ще продължи и в след-
ващите 4-5 години с бързи 
темпове и по този начин 
тя ще получи доминатна 
позиция. Остава и законо-
дателството да бъде син-
хронизирано. Липсата на 
закони дава основания на 
някои хора все още да се 
опитват да хитруват. Надя-
вам се, че ще има реакция 
в тази посока и всичко ще 
се координира, за да може 
да се определят правилата 
ясно и да се намери начин 
те да се спазват.

Доника Асенова
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За състояние-
то и възрастта 
на земеделската 
техника в Бълга-
рия БАТА АГРО 
води редовна 
статистика. Неза-
висимо от много-
то пари, които са 
вкарани по про-
грама САПАРД и 

мерките по Европейските програми в 
последните 15-16 години, средната въз-
раст на машините у нас продължава 

да е много висока. Проблемите, свър-
зани с тази възраст, са много, като за-
почнем от конкуретноспособността на 
земеделието като сектор и приключим 
с чисто финансовите параметри като 
цената на екплоатацията на машини-
те. През тези последни 20-ина години, 
през които има вече различен пазар 
на земеделска техника, на практика в 
България влязоха всички нови, познати 
на света модели, марки и технологии. 
Но от друга страна, наличието на тех-
ника и технологии като възможност за 
купуване са едно, но финансовите въз-

можности са съвсем друго. Според мен, 
навремето, когато са затваряли глава 
„Земеделие”, преди да бъдем приети в 
ЕС, нуждите на българското земеделие 
във финансов план не са били предста-
вени както трябва. По груби сметки на 
БАТА АГРО, парите, необходими, за да 
се развие машинно-тракторният парк, 
трябва да са поне 5-6 пъти повече. 
Вярно е, че новите машини правят 

впечатление, когато влезеш в един сто-
пански двор. Обаче, всички ние, които 
сме в сектора, знаем, че периодът на 

СЪСТОЯНИЕ И СТРАТЕГИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ТЕХНИКА
Тодор Николов, председател на БАТА АГРО пред в. „Земеделска техника”

JCB С ИНОВАТИВНА ТРАНСМИСИЯ DUALTECH 
ПРИ ТЕЛЕСКОПИЧНИТЕ ТОВАРАЧИ 

Пред европейски журналисти и ди-
лъри, на специално събитие в централата 
във Великобритания, JCB представи но-
вата гама телескопични товарачи AGRI 
Pro, оборудвани с първата в света тран-
смисия с две технологии, създадена за 
специфичните операции в селското сто-
панство. Комбинирани са в едно най-до-
брите характеристики на задвижването 
Powershift с хидростатичното задвижване.
Уникалната DualTech VT варио-тран-

смисия е създадена от инженерния екип 
на JCB и е „сърцето“ на новата гама ви-

соко-производителни телескопични това-
рачи с премиум спецификация, предста-
вени от JCB Agriculture при моделите JCB 

531-70, 536-70 и 541-70 AGRI Pro. Машините 
са с иновативно задвижване, което съ-

Продължава на стр. 12

Продължава на стр. 10
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ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ ЗА ЗЕЛЕНА ЛИНИЯ

Тороразхвърлящи ре-
маркета на италианския 
производител Enorossi от 
серията ENOMAN са с раз-
лична възможност за вмести-
мост от 3.5 до 14 тона. При 
модела с вместимост 3.5 тона 
има две хоризонтално разпо-
ложени перки, а при остана-
лите модели са 4 вертикално 
разположени перки за раз-
хвърляне, всички задвижва-
ни от редуктори. Стандартно 
всички модели ремаркета са 
със странично отваряне, а в 
задната част на ремаркето 
отварянето отзад е за раз-
хвърляне торния материал. 
Моделите тороразхвърлящи 
ремаркета ENOMAN с вмес-
тимост от 6 до 14 тона са с 
двуосно окачване и 4 верти-

кални барабана, които поз-
воляват бързо и равномерно 
разпределение на оборски 
тор. Всички барабанни пер-
ки са внимателно баланси-
рани, за да се минимизират 
вибрациите при разпреде-
лянето на оборския тор по 
време на работа. Зъбите на 
валовете са изработени от 
висококачествена стомана, 
което значително увеличава 
периода на използването им. 
Задната врата на ремаркето 
се затваря хидравлично с 
херметическо запечатване, 

което не позволява изпада-
не на материала по време на 
транспортирането му.
Балировачките за право-

ъгълни бали Enorossi, модел 
ENOPACK, са изключително 
лесни за употреба машини и 
идеални за малки и средни зе-
меделски стопанства. Балира-
нето е с двойно усукан сезал, 
за постигане на по-плътни и 
добре оформени бали слама, 
отговарящи на специфичните 
изисквания за храна на живот-
ните. Балопресите за правоъ-
гълни бали Enopack 800 -900 са 

лесни за употреба и идеално 
решение за малки и средни 
земеделски стопанства. Про-
извеждат добре оформени и 
плътни бали, които запазват 
хранителните качества на ба-
лирания продукт и отговорят 
на изискванията за хранене 
за животните. Предлагат се 
с два апарата за връзване, 
които чрез вентилатор по-
чистват влакното по време 
на работа.  Enopack 800 е мо-
дел с верижно задвижване, 

Продължава на стр. 12

Продължава 
от брой 9

Реклама
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амортизация на земеделски-
те машини в България е мно-
го по-къс, отколкото на дру-
ги места в Западна Европа. 
Една от причините е недости-
гът на мощност за обработка 
на земята и се налага някои 
машини да работят повече 
часове в денонощието. Има-
ме клиенти, които за 1 година 
с една и съща марка машини 
навъртат повече моточасове, 
отколкото в Германия за 5 го-
дини. При нормален темп на 
натоварване амортизацион-
ният период на една машина 
е седем години. След това тя 
започва да носи повече раз-
ходи, а не приходи. Ще дам 
един пример – само преди 
години подменихме на едно 
стопанство всички машини, 
направихме 5-годишен до-
говор за лизинг и се оказа, 
че те успяват да си плащат 
лизинговите вноски само от 
икономиите на горива, ре-
монти, смазочни материали 
и труд, които са имали преди 
това. 
В последните 10-ина го-

дини климатичните промени 
в България скъсиха агротех-
ническите срокове. Ако пре-
ди се правеха разчети за 
необходима техника на база 
на допустими агротехниче-
ски срокове, които бяха ва-
лидни преди 15 години, днес 
това вече не е така. Ние сме 
свидетели няколко години 
подред как, ако не си в със-
тояние да си прибереш ре-
колтата за 10-ина дни, не мо-
жеш да я прибереш, защото 
започват дъждове. В полето 
започнаха да влизат вериж-
ни комбайни, които преди 
се използваха за прибиране 
на ориз, а сега се прибира 
пшеница. Сроковете за оран 
и за сеитба също са съкрате-
ни. Всичко това означава, че 
ние трябва да преминем на 
една много по-голяма енерго-
запасеност от наличната.
Според нашите статис-

тики енергозапасеността 
на техниката в България е 
около 3 пъти по-малко, от-
колкото в Германия и 2 пъти 
по-малко, отколкото в Гър-
ция, която е една от слабо 
запасените с мощност в зе-
меделието страни в ЕС. На 
нас ни е ясно, че нашата 
държава днес няма нали-
чен ресурс, за да субсиди-
ра изцяло закупуването на 

нова земеделска техника. 
Считам обаче, че трябва да 
се направи един задълбочен 
анализ от страна на Минис-
терството на земеделието и 
храните за състоянието на 
машинния парк. Би трябвало 
всяка година да се подме-
нят около 10% от налична-
та техника, за да може да 
се влезе в правилен режим 
на амортизация. Това оз-
начава, че на България са 
й необходими около 7 000 
комбайна, за да се прибира 
реколтата. Те могат да се 
намалят на 5 000, ако са от 
по-нови мо дели, които са по-
висо копроизводителни. Това 
оз начава, че при един де-
сетгодишен амортизационен 
цикъл, всяка година трябва 
да се внасят поне по 500 
нови комбайни, а ние внася-
ме под половината на това 
количество. При тракторите 
положението е доста по-теж-
ко. Като се има предвид, че 
има все още трактори „Бе-
лорус”, които са на 35-40 го-
дини и все още се ползват. 
Средната възраст на тракто-
рите в България е около 23 
години. За да я свалим на 10, 
трябват огромни инвестиции. 
Това може да бъде направе-
но само с помощта на ЕС. 
През сегашния програмен 
период по Програмата за 
развитие на селските райони 
бяха орязани възможностите 
за обновяване на машините 
за едрото земеделско про-
изводство. Вярно е, че съ-
ществува политика в МЗХ да 
се насочат повече средства 
към по-малките стопанства 
- за секторите зеленчукоп-
роизводство, овощарство и 
животновъдство, където се 
предполага, че тези стопан-
ства по този начин ще бъдат 
енергонаситени и ще им се 
даде възможност да станат 
по-конкуретноспособни. Аз 
лично съм малко скептичен 
за успеха на тази политика. 
Не смятам, че рейтинговите 
системи, които са правени 
във фонд „Земеделие”, са 
удачни. Ще бъде интересно 
да видим анализ на произ-
водството след една година, 
защото практиката показва, 
че икономика не се прави с 
администриране. Икономи-
ката е един процес, който е 
свързан с търсене и предла-
гане и с цена на продукта. А 
пък зеленчукопроизводство-

то става все по-индустриа-
лизирано в цял свят. Пара-
метрите, които са заложени 
в програмите за развитие 
на селските райони, целят 
малките да могат да станат 
големи и конкурентноспо-
собни. Не знам обаче дали 
е преценен правилно един 
много важен фактор – дали 
те искат и дали могат, дали 
въпросът е само в някаква 
субсидия или е въпрос на 
капацитет. 
Няколко пъти съм се оп-

итвал да стигна до анализи 
на направените инвести-
ции в селското стопанство 
през последните 15 години, 
но не съм видял и не знам 
дали има. Интересно е дали 
са показани данните за раз-
витие на определените сек-
тори на база на вложените 
средства в тях. Всички зна-
ем, че през последните годи-
ни зърнопроизводството се 
развива успешно. Ние днес 
му намаляваме субсидиите 
именно заради това. Има 
една английска поговорка, 
която гласи: „Умният човек 
се учи от грешките на други-
те, а глупавият - от собстве-
ните си”. На мен ми се иска 
сегашното управление на 
МЗХ да анализира грешките 
на другите, а не собствените 
си. Ако имаме един реален 
икономически и демограф-
ски анализ на резултатите 
от вложените средства в 
различните програми, може 
би тогава ще знаем какво да 
правим занапред.
Друг много важен въ-

прос е липсата на нацио-
нална програма за развитие 
на земеделието и храни-
телно-вкусовата промиш-
леност. Споделял съм и с 
някои политици в последно 
време и мисля, че не би било 
лошо да се възложи на един 
сериозен екип от научните 
потенциали на институтите в 
МЗХ и в БАН, който да раз-
работи, на базата на реална-
та икономика, програма за 
това, какво е най-добре да 
се отглежда, както от гледна 
точка на климатичните усло-
вия, на традициите, така и на 
пазарите и какви консервни 
предприятия са необходими. 
Добре е да се разгледа и 
съставът на породите в жи-
вотновъдството. Нямам нищо 
против модерните тенденции 
за запазване на старите мес-

ни породи, но те са екзотика. 
Въпросът е да се видят кои 
са породите, при които се 
формира положителна раз-
лика между печалба и загу-
ба. Да си зададем въпроса 
защо меса, които се внасят 
от Германия и Белгия, къде-
то работната ръка е много 
по-скъпа, са на цени много 
по-ниски от тези, на които 
се произвеждат в България, 
а и не са натоварени с раз-
ходи за транспорт. Разлика-
та е в начина на хранене и 
в типа порода. Всички тези 
въпроси земеделската наука 
да анализира и да включи в 
програма. Тя да се подложи 
на широко обсъждане сред 
браншовите организации в 
земеделието. Да се достигне 
до стратегия, която е научно 
обоснована и е за период от 
25 години напред. Стратеги-
ята да бъде предложена за 
обсъждане на всички партии 
и ако я одобрят, да я поста-
вят в целите си и да се знае, 
че от този ден, всяко след-
ващо правителство ще рабо-
ти в тази посока. Тогава ще 
може наистина усилията на 
всички да се насочат в пра-
вилните посоки.
В тази насока работи 

нашата асоциация БАТА 
АГРО - на базата на напра-
вени анализи, независи-
мо от конкуренцията и ко-
нюнктурата, да се създаде 
дългосрочна стратегия за 
развитие на земеделието 
и нужната техника. Много-
кратно сме поставяме този 
въпрос пред МЗХ, обаче не 
срещаме много разбиране, 
трудно се обедняват и раз-
личните отрасли. 
В този контекст мога да 

посоча, че в нашата Асо-
циация на търговците на 
агротехника сме събрани 
конкуренти, но сме заедно 
в името на това, което ни 
обединява – да предлага-
ме ефективна земеделска 
техника. Имаме определени 
общи цели и ги преследваме 
заедно. Извън Асоциация-
та ние пак сме конкуренти. 
Също така нека да намерим 
в България това, което ни 
обединява, а не това, което 
само може да ни разделя. 
В земеделието, който е един 
много консервативен сек-
тор, важно е да се работи с 
дългосрочни програми. 
Доц. д-р инж. Милка Бобева

Продължава от стр. 8
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Реклама

На 19 и 21 април в ба-
зите на Мегатрон в Стара 
Загора и Плевен се състо-
яха първите две събития 
от роуд-шоуто на трактори 
John Deere в България, кои-
то са част от Европейското 
турне DEERE TOUR 2016. 
И двете събития преминаха 
при изключителен интерес 
от страна на земеделски-
те производители, които се 
възползваха от възможност-
та да управляват най-новите 
модели трактори John Deere 
и сами да се уверят в отлич-

ното представяне на авто-
матичните трансмисии при 
транспорт с ремарке или 
при работа в полето с при-
качен инвентар.
Тестовото шофиране в 

Стара Загора беше органи-
зирано на пистата на ле-
тището, а тракторите John 
Deere, които непрекъснато 
сменяха своите оператори, 
бяха модели 6195М, 7230R и 
8370R, теглещи зърнено-шне-
кови ремаркета Perard и са-
мотоварещо се ремарке за 
бали Anderson. Настоящите 

РОУД-ШОУ  НА ТРАКТОРИ JOHN DEERE В БЪЛГАРИЯ
и бъдещи клиенти на Мега-
трон, които ги управляваха, 
не спестиха суперлативите 
си за автоматичните тран-
смисии, защото бяха впечат-
лени от гладкото превключ-
ване на предавките.
В базата на Мегатрон 

в Плевен, тест-драйвът се 
проведе в демонстрацион-
ното поле на компанията с 
трактор 8370R, агрегатиран 
с продълбочител Terraland 
със 7 тела и трактор 6195M, 
оборудван с дискова брана 
Kuhn Optimer 5003. Всички 
фермери, участвали в тес-
товото шофиране, изказаха 
своите позитивни впечатле-
ния за представянето на ав-
томатичните трансмисии на 
тракторите, теглещи тежък 
прикачен инвентар. 
И двете събития продъл-

жиха в базите на Мегатрон, 
където след кратки презента-
ции на най-новите технологии, 
използвани в земеделското 
машиностроене и интели-
гентните решения, фермери-
те наблюдаваха интересен 
тест, измерващ теглителната 
сила на трактор 8370R, който 
до сега не бе правен в Бъл-
гария. Резултатите от теста, 
направен първо в Небраска, 
а сега и пред българските зе-
меделци, са повече от впечат-
ляващи, защото трактор John 
Deere 8370R поставя световен 
рекорд за най-висока тегли-
телна мощност сред тракто-
рите от този клас - 253 кВт 
или 328 к. с. В това се увери-
ха с очите си и всички ферме-
ри дошли на демонстрациите 
на Мегатрон в Стара Загора 

Продължава на стр. 14
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а Enopack 900 е с верижно 
и карданнo задвижване. Зад-
ното колело на балопресите 
спомага при работа в полета 
с бразди. Размерите на ба-
лите са 36х46х1700 мм (при 
Enopack 800) и 1800 мм (при 
Enopack 900). И двата модела 
се предлагат със светлини за 
транспортиране и с работни 
светлини за работа през но-
щта. Хидравличното регулира-
не на работната височина на 
подбирача от кабината спо-
мага за по-голямата продук-
тивност и съкращава времето 
за прибирането на сеното. В 
стандартното оборудване и на 
двата модела балопреси има 
брояч на бали. Плътността на 
балата може да се регулира 
ръчно, чрез използване на 
две допълнителни пружини, 
които операторът натиска, за 
да достигне до необходимото 
тегло на балата. Като допъл-
нителни опции балопресите 

могат да бъдат окомплекто-
вани с хидравлично регулира-
не на теглича /Еnopack 900 е 
стандартно оборудван с него/, 
кардан с голям ъгъл и автома-
тично гресиране на зъбните 
предавки. 
Балопресите модел RB 

120 за кръгли бали са с 
диаметър на балата 120 см 
и с фиксирана камера с 16 
бр. метални ролкови валове. 
Системата от ролки помага 
за уплътняването и компре-
сирането на ситно наряза-
ната слама дори и в много 
горещи дни, и отлично доказ-
ва своите качества в трудни 
за работа условия. Работи 
отлично с люцерна, силаж, 
влажна трева и слама, царе-
вични стръкове. Автоматич-
ният брояч и изхвърляч на 
балите помагат за ефектив-
ния и бърз работен процес. 
Системата ROTO CUT дава 
възможност за фино наряз-
ване на сламата с 13 специ-

ални усилени ножчета. Лесен 
начин за регулиране плът-
ността на балите. Предлага 
се с възможност за връзване 
със сезал или мрежа за опа-
коване. RB 120 е оборудвана 
с двоен автоматичен връз-
вателен апарат, поставен на 
лесно за достъп място. Цен-
трална система за гресиране 
на верижните предавки също 
подпомага лесната експлоа-
тация на балопресата (авто-
матична смазваща система). 
Подбирачът на сламата е с 
работна широчина 1,8 м, а 
шнекове от двата края пома-
гат за по-лесното захранва-
не на камерата по време на 
балиране. Има и възможност 
за автоматична връзвателна 
система с мрежа, овлажня-
ване на балите преди пресо-
ване и роторна подбираща 
система - като допълнително 
опционално оборудване, по 
желание на клиента. 
Миксерите на италиан-

ската компания Enorossi се 
обособяват в две основни 
серии: Серия ST с вмести-
мост от 1.5 до 8 куб. м и Серия 
Delux с вместимост от 9 до 14 
куб. м, с един разтоварващ 
шнек и с два разтоварващи 
шнека за моделите с вмести-
мост от 14 до 20 куб. м. Всеки 
от шнековете е оборудван с 8 
режещи ножчета с дебелина 7 
мм. Миксерите от тези серии 
могат да бъдат оборудвани с 
везна, хидравлични или пнем-
ватични спирачки, двустепен-
на скоростна кутия на всеки 
шнек и лента за подаване на 
храната. Балите от фураж или 
силаж могат лесно да бъдат 
надробени, благодарение на 
нарязващото миксиращо ус-
тройство, състоящо се от вер-
тикални шнекове, оборудвани 
със специални остриета, отго-
варящи за отличното надро-
бяване на материала.

По материали 
на Универсал-НВГ

Продължава от стр. 9

ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ ЗА ЗЕЛЕНА ЛИНИЯ

четава доказалия се с отлична мощност, 
въртящ момент и икономичност 4,8-ли-
тров двигател JCB EcoMAX с изключител-
ната нова трансмисия DualTech VT. 
Завеждащият отдел „Иновации“ в 

JCB Тим Бърноп споделя: „DualTech VT 
действително обединява най-доброто 
от два свята, комбинирайки прецизния 
контрол и лесно управление при ниски 
скорости чрез хидростатичното задвиж-
ване с ефективността при високи ско-
рости посредством директното Powershift 
задвижване. Резултатът е тази нова гама 
машини, чиято производителност е с 25% 
по-висока спрямо конкурентни модели 
при товаро-разтоварни дейности. 
Ключовите характеристики на но-

вата DualTech VT трансмисия са: Пълно 
хидростатично задвижване с прецизно 
безстепенно управление при скорост от 
0 до 19 км/ч; Автоматично превключване 
към електронно модулирано тристепенно 
Powershift задвижване при скорости над 
19 км/ч за оптимално ефективно разпре-
деление на мощността при работа с висо-
ка скорост на полето, движение и теглене 
на ремарке; Режими Power и Economy за 
оптимална работа, ефективност и снижа-
ване на експлоатационните разходи; Ре-
жим Flexi за независимо управление на 
оборотите на двигателя и контрол на ско-
ростта на движение; Възможност за ав-
томатично превключване на двуколесен 
режим на управление при скорости над 
19 км/ч за оптимална работа и намалено 
износване на гумите.

Благодарение на тези предимства но-
вата гама товарачи AGRI Pro имат забеле-
жително прецизен контрол и маневреност 
при ниски скорости и плавно-ускорител-
на реакция при товаро-разтоварните 
цикли, като операторът може да прави 
фини настройки спрямо индивидуалните 
си предпочитания и различните приложе-
ния на работа на товарача. Едновремен-
но с това директното Powershift задвиж-
ване осигурява на тези нови товарачи 
най-добрите качества при изкачване по 
наклони и теглене на ремаркета с висока 
пътна скорост. Всичко накуп допринася 
за значително повишена производител-
ност спрямо съществуващите на пазара 
конкурентни телескопични товарачи. По-
влияването на производителността е за-
бележително, особено при повторяемите 
цикли на товарене: с 13% повече спрямо 
товарачите от гамата JCB Agri Super и до 
25% спрямо еквивалентните конкурентни 
машини на други производители. 
Моделите с DualTech VT трансмиси-

ята се различават от другите JCB моде-
ли по логото AGRI Pro върху покривния 
панел. Имат и специално брандиране 
върху таблото за управление, волана и 
седалката, което ги отличава като маши-
ни с най-високи показатели в диапазона 
на селскостопанските товарачи.

JCB пусна на пазара Agri версията 
на Loadall 525-60 за земеделски про-
изводители, които искат компактен 
телескопичен товарач с висока про-
изводителност. С реална височина на 
повдигане от 6 метра, 2,5 тона товаро-

подемност и възможност за избор на 
трансмисии и хидравлика, 525-60 предла-
га ефективност и производителност при 
най-новите товарачи в пълен размер в 
компактния сектор. 

JCB представи новата кабина 
COMMANDPLUS на водещия челен коле-
сен товарач JCB 435S Agri с още повече 
пространство, нови функции за контрол 
и по-тиха работна среда. Тя предлага 
водещи в класа видимост и намаляване 
на шума, което я прави приятно място 
за работа. 435S запазва изключително-
то съотношение мощност-тегло. Капаци-
тетът на резервоара за гориво е увели-
чен до 400 литра. Подобренията в 435S 
Agri го правят по-рентабилен, по-лесен 
и по-удобен за използване. Моделът се 
захранва от 6,7-литров Cummins дви-
гател, който е оборудван с ефективна 
система за селективна каталитична ре-
дукция (SCR) и катализатор за дизелово 
окисляване. 
С новата COMMANDPLUS кабина са 

вече и моделите 427 Agri и 437 Agri. Освен 
това двигателят им е с по-голяма мощност 
и въртящ момент от Tier 4 Final съвместим 
двигател, който няма скъп филтър за ди-
зелови частици (DPF) или допълнителни 
изисквания за обслужване. Капацитетът 
на резервоара за гориво е увеличен до 
290 литра.
Всички нови машини от JCB 

Agriculture ще бъдат скоро и на българ-
ския пазар чрез търговската мрежа на 
вносителя ОПТИКОМ ООД. 

По материали на Оптиком

JCB С ИНОВАТИВНА ТРАНСМИСИЯ DUALTECH 
ПРИ ТЕЛЕСКОПИЧНИТЕ ТОВАРАЧИ 

Продължава от стр. 8
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 дискови брани
 култиватори
 окопни култиватори
 продълбочители

гр. Русе 7005;  бул. “Липник” 123 

тел.: 082/842 203; 844 786;, тел./факс: 082/842 159, GSM 0878/890 099, e-mail: agroremproject@yahoo.com, www.agroremproject.com

 раздробители 
на стебла

 валяци
 плугове
 разрохквачи
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Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ НА
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Предлага всички модели трак-
тори и комбайни на фирма NEW 
HOLLAND и съответстваща при-
качна техника на водещи светов-
ни фирми.

Гаранционен и извънгаранцио-
нен сервиз.

гр. София 1505, ул. Оборище 89; 
тел.: 02/ 936 68 27, факс: 02/ 936 60 08, 

GSM: 0885 41 09 75, 0878 89 46 16; 
E-mail: kolev1951.1951@abv.bg

РОУД-ШОУ  НА ТРАКТОРИ JOHN DEERE В БЪЛГАРИЯ

и Плевен, където 8370R отново закова ре-
кордните 253 кВт. 
Отличното представяне на машини-

те, както на тест-драйва, така и на теста 
за измерване на най-висока теглителна 
мощност, е поредното доказателство, 
че John Deere показва резултати в ре-
ални условия и смело застава зад мото-
то на Европейското си турне: „Лидерът 

е само един“! … А стотиците ферме-
ри, които дойдоха на събитията в ба-
зите на Мегатрон се увериха в това 
с очите си.
Екипът на Мегатрон изказва бла-

годарност на всички земеделски 
производители, които отделиха от 
ценното си време и присъстваха на 
събитията DEERE TOUR 2016! 

По материали на Мегатрон

Продължава от стр. 11
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Регионален дилър на NEW HOLLAND

НИКА 2 ООД - Русе

тел./факс: +359 82 822 786

тел.: +359 889 437 687

тел.: +359 898 677 241

е-mail: nika@mlnk.net

www.nika2.com

тел. +359 889 502 908

гр. Русе, бул. Липник 106; Тел:0885 541 832 , 0888 968 091
e-mail:deltaagri.rs@gmail.com

web: www.delta-agri.com

ДЕЛТА АГРИ ООД

ЕКСКЛУЗИВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ИЗТОЧНА 
ЕВРОПА НА АГРОЗАКС (ГЕРМАНИЯ) 
И SWIMER (ПОЛША) ЗА БЪЛГАРИЯ

 Агрозакс - сдружение на фермерите от немската про-
винция Саксония, официален партньор на фирма Claas 
в търговията на земеделска техника, втора употреба.

SWIMER - резервоари (цистерни) за съхранение на вся-
какъв вид горива, течни торове,  Ad blue

Търговия със земеделска техника - 
нова и втора употреба.



16
бр. 10-2016

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

ISSN 0861 - 511X

Редакционен екип: гл. редактор доц. д-р инж. Милка Бобева; 
зам. гл. редактор чл.кор. проф. дтн инж. Хр. Белоев; П. Ноева, Д. Асенова
проф. д-р инж. М. Михов, М. Попова, инж. М. Пашев, доц. д-р инж. К. Стоянов,
проф. д-р инж. Г. Костадинов, доц. д-р инж. Вл. Витков, доц. д-р инж. Ан. Трифонов.
Адрес на редакцията: 1612 София, кв. „Лагера”, ул. „Съвет на Европа” 6,
ап. 8, тел./факс 02/875 85 49, тел. 02/876 50 67; 0885/01 35 10
e-mail: zt@zemedelskatehnika.com Банкова сметка „ЗТ” ООД
банка ДСК, София, IBAN: BG40STSA93000001683193, BIC: STSABGSF

Броят е излязъл от печат на 4. 05. 2016 г.

Êîìïþòúðåí äèçàéí:
тел./факс: (02) 875 85 49

Печат: „Класик Дизайн” ЕООД, 02/9447455

Реклама


