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НАДІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО -   
гарантія успіху!
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ПОТужНА ТЕхНІКА -  
запорука Вашої
ефективності!

2018 рік 
у подіях
та датах
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“ВФК”: ювілей у 
чверть століття

Ще ближче до 
клієнта!

Новинка 
2018-трактор
MF 6713

“Волинська фондова компанія” відзначила 
солідний ювілей – 25 років роботи на 
аграрному ринку України!

 ВФК відкрила нову 
філію на Хмельниччині.

Трактор  MF 6713 відрізняється 
своєю універсальністю, простотою 
в управлінні та ефективністю.

UNIA Europa 3024 - професійний 
обприскувач! 15



      Інформативно-корпоративний журнал

3www.vfc.com.ua     VFC News

18

27

42

52

Unia Atlas HP показав один з кращих результатів 
на полях Чернігівщини

«ВФК» презентувала новітні машини Kuhn на 
виставці «АГРО-2018» 

Агропромислова Група «Ланнівська»
 обирає розкидачі мінеральних добрив Unia MXL-3000 

Тов «Гор -Агро»: «Спiвпраця з «Волинською 
Фондовою Компанiєю» – запорука нашого успiху»

Одна з найголовніших переваг даного агрегату – це можливість вийти на посівну в 
поле на 7-10 днів раніше, коли кожен день золотий.

Обприскувач Kuhn Parruda 3000 МТ – швидкий, стабільний, чіткий в роботі.

Вносимо ним тільки мінеральні добрива, хоча, чув, що деякі господарства, 
використовуючи його високу точність внесення, навіть сіють ним зернові культури.

Основною перевагою техніки від цієї компанії є те, що ціна повністю відповідає 
якості.
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 «Волинська фондова компанія» почала свою діяльність в 1993 році. Компанія відразу проявила себе як надій-
ний дилер на українському ринку, запропонувавши широкий спектр іноземних товарів.

у 1994 році наша компанія отримала статус дилера компанії «МТЗ» (Білорусь) і компанії «Гомсельмаш» (Біло-
русь).

у 2001 році товариство отримало статус дилера компанії «Червона Зірка» (україна), а також статус ексклю-
зивного дилера «Unia Group» (Польща), запропонувавши українському ринку різну грунтообробну техніку, а 
також: сівалки зернові, сівалки точного висіву, розкидачі мінеральних і органічних добрив , подрібнювачі садові 
та польові, техніку для сінозаготівлі, польові та садові обприскувачі.

2003 року «Волинська фондова компанія» стала офіційним дилером «Kuhn SA» (Франція) – провідного світо-
вого виробника ґрунтообробної, посівної техніки, машин для внесення добрив, техніки для сінозаготівлі і тва-
ринництва, польових обприскувачів, комунальної техніки.

Вже через невеликий проміжок часу 2006 року компанія стає ексклюзивним дилером комбайнів відомого світо-
вого виробника «Laverda» (Італія), представивши на вітчизняний ринок високоякісні зернозбиральні комбайни. 
В цьому ж році розпочинається співпраця з фірмою «Montana» (Бразилія) – провідним латиноамериканським 
виробником самохідних обприскувачів.
Зі збільшенням обсягів продажів с / г техніки компанія вирішує розширювати свою діяльність і в 2006 році від-
криває філії в таких містах, як: Київ, Одеса, Вінниця, Дніпропетровськ, Полтава. В цьому ж році компанія стає 
ексклюзивним дилером «Meprozet» (Польща) - виробника асенізаційних бочок.

у 2009 році ВФК розпочала співпрацю з фірмою «Mara» (Італія), запропонувавши українському споживачеві 
різні моделі лазерних планувальників ґрунту. Через рік «Волинська фондова компанія» стає офіційним диле-
ром фірми «Deutz Fahr» (Німеччина), яка виробляє сучасні трактори, комбайни, прес-підбирачі та навантажу-
вачі.

2011 року компанія стає офіційним дилером таких відомих іноземних виробників с/г техніки, як «Agrex» (Італія), 
«Teejet» (США), «Falc» (Італія), а також дилером всесвітньо відомої корпорації «Agco» представивши на 
українському ринку нові конкурентоспроможні технології.

у 2012 році починається період співпраці з всесвітньо відомим брендом «Challenger» (США), що належить 
корпорації «AGCO», яка по праву вважається однією з провідних марок сільськогосподарської техніки. Все, 
що випускається під маркою «Challenger», вже протягом досить тривалого часу тотожне таким поняттям як 
«якість», «надійність» і передові технології.

З кожним роком співпраця «Волинської фондової компанії» з новими партнерами займає нові горизонти. Так, в 
2013 році свою нішу в команді професіоналів зайняли такі бренди, як: «Fendt» (Німеччина), «Massey Ferguson» 
(Франція) і «Agrisem International» (Франція). Техніка вищеперелічених брендів – це першокласне виконання 
і комфорт.

у 2015 році перелік партнерів «ВФК» продовжує зростати. Компанія запропонувала українським аграріям тех-
ніку брендів: «Araj» (Польща), «Metal Erg» (Польща) та “Dominoni” (Італія). Вони забезпечують чіткий гарантій-
ний та післягарантійний сервіс і продають свої вироби як в країнах Європейського Союзу, так і країнах Східної 
Європи.

у 2016 році «Волинська фондова компанія» стала офіційним дилером з продажу техніки і запасних частин 
Merlo, а також Fella. В 2016 році компанія також стала ексклюзивним офіційним дилером з продажу шпагату 
та сітки “Bezalin”, а також офіційним дилером з продажу високотехнологічних мастильних матеріалів Total. 

 В 2017 році компанія стала офіційним дистриб’ютором з продажу паливно-мастильних матеріалів Agrinol.
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НАША 
МісіЯ
1. Краща світова техніка та 
    запасні частини!

2. Сучасні технології!

3. Швидкий та якісний сервіс! 

КЛІЄНТИ – 
У ЦЕНТРІ ВСЬОГО, ЩО МИ 

РОБИМО!

НАШІ ПРАЦІВНИКИ – 
ОСНОВА УСПІХУ 

КОМПАНІЇ!

НАШІ НАДІЙНІ 
ПАРТНЕРИ – 

ЗАПОРУКА УСПІХУ!

Наші клієнти – наша 
головна цінність. Май-
бутнє й успіх компанії 
залежить від максималь-
ного задоволення потреб 
клієнтів новою сучасною 
технікою, якісним та 
швидким сервісним об-
слуговуванням та про-
фесійним забезпеченням 
запасними частинами.

Кожен працівник – наш 
найцінніший актив, не-
залежно від посади.

Надійність, відповідаль-
ність, відкритість, 
довіра, повага, чесність, 
порядність, ефектив-
ність, розвиток та інно-
ваційність – основа для 
досягнення ефективного 
та взаємовигідного спів-
робітництва з партнера-
ми та ведення успішного 
бізнесу.

НАШі ЦіННОсті

VFC News 5www.vfc.com.ua
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НАДІЙНЕ  
ПАРТНЕРСТВО –   
запорука успіху! 
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«ВФК» –  один із провідних ди-
лерів якісної сільськогосподарської тех-
ніки іноземного виробництва. Компанія 
розпочала свою діяльність у 1993 році, та-
ким чином, це 25 років успіху, надійності, 
відповідальності, професіоналізму та плід-
ної роботи для того, щоб якнайповніше за-
безпечити українських аграріїв сучасною 
технікою, оригінальними запасними ча-
стинами, якісними оливами та професій-
ним сервісним обслуговуванням. 

 Діяльність компанії ґрунтується на 
трьох незмінних принципах: надійності, 
якості та професіоналізмі. Саме такий під-
хід дозволяє нам займати лідерські позиції 
у сфері реалізації сільськогосподарської 
техніки, запасних частин та сервісних по-
слуг уже чверть століття. 

 

Головною цінністю «ВФК» є її клієнти, а 
запорукою успіху – працівники та надійні 
міжнародні партнери, стосунки з якими 
будуються на взаємній довірі та орієнтації 
на ефективний результат. 
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Волинська фондоВа компанія» 
ВідсВяткуВала 25-ти річний юВілей!

2018 РІК у ПОДІях ТА ДАТАх

 Цього дня всі дороги вели не до Риму, а до 
ресторанного комплексу «GOSTІ», що розташований 
неподалік Луцька і де проходило святкування. І 
проїхати повз поворот у «GOSTІ» було неможливо. 
Уже на трасі під прапорами ВФК гостей зустрічала 
техніка від MASSEY FERGUSON – трактор 8737 та 
навантажувач ТН.7035.

 Розважав гостей відомий шоумен і 
радіоведучий Дмитро Чекалкін, який зумів створити 
на святі дружню й жартівливу атмосферу. Під час 
святкового застілля гості насолоджувалися виступами 
музичних і танцювальних колективів: чоловічого 
вокального квартету Luciano, саксофоніста, а 
справжньою родзинкою вечора стало шоу мильних 
бульбашок та неймовірне LED SHOW! Святкування, 
за доброю українською традицією, розпочалося з 
молитви й благословення на «Многая літа» від святих 
отців луцького кафедрального собору Святої Трійці.

9 лютого «Волинська 
фондова компанія» 
урочисто відсвяткувала 
свій славний ювілей. 
Привітати компанію з 
цією знаменною подією 
зібралися її працівники, 
партнери, клієнти та 
інші поважні гості.

 «З дитинства пам’ятаємо приказку: хвала 
рукам, що пахнуть хлібом. Багато праці потрібно, 
щоб цей хліб виріс, дозрів, був спечений і дійшов до 
нашого столу. І саме «Волинська фондова компанія» 
є одним із головних фундаторів, який робить усе, щоб 
цей хліб був добре оброблений, дбайливо зібраний, 
збережений і доставлений до нашого столу», – 
зазначили священнослужителі.

 Урочисте відкриття заходу розпочалося зі 
вступного слова генерального директора «Волинської 
фондової компанії» Олександра Євгеновича 
Спященка:

 «25 років… Озираючись назад, навіть 
важко уявити, що минуло стільки часу від дня 
створення компанії! Часто мене запитують, які 
головні цінності нашої компанії, що ми зробили й 
що здобули за період свого існування. Головніших 
цінностей кілька – це наш колектив, наша команда 
професійних і компетентних людей, внутрішні 
відносини і, звичайно, відносини з нашими 
партнерами, з компаніями, що з нами співпрацюють. 
Це – найголовніший капітал, який ми напрацювали. 
Переконаний, якби ми ставили перед собою інші цілі, 
то не святкували б 25 років нашої діяльності.
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Щодо історії, то різні були етапи. Ми хіба трохи 
молодші за незалежну Україну, тож разом із 
нею відбувалось наше становлення: доводилося 
переживати буремні часи, різні періоди, коли 
змінювалися правила життя, правила гри, правила 
роботи, законодавство. Зміни відбуваються й зараз. 
Дякуючи Богові, нам завжди вистачало терпіння, 
мудрості, зваженості в прийнятті рішень, і час, 
як головний суддя, показує, що ми все робили 
правильно.

25 років… Але що далі? Далі нам потрібно 
бути ще сильнішими, ще компетентнішими й 
професійнішими. Адже наші партнери чекають 
від нас більше вміння, більше знань. Звичайно, 
упевненість наших партнерів у нас - це головне, 
що даватиме нам можливість розвиватися, вчитися, 
рухатися вперед і бути сильнішими, міцнішими і, 
звичайно, щасливими в цьому житті.

 Валерій Дудар, заступник генерального директора 
ВФК з післяпродажного обслуговування:

«Ми сьогодні маємо стресостійкий, творчий колектив, 
що динамічно зростає. Наша команда, грамотна й 
кваліфікована, зосереджена на досягненні високих 
результатів. Сьогодні в нас є потужна команда 
спеціалістів по напрямку запасних частин, команда 
досвідчених сервісних інженерів. На території 
Волині вже функціонує перший п’ятизірковий 
сервісний центр, що виконує складні ремонти 
сільськогосподарської техніки. Крім того, такі центри 
в нас працюють у Житомирі та Хмельницькому. Тож 
наше підприємство, якому виповнилося 25 років, 
зосереджене на успішній роботі й співпраці з усіма 
нашими партнерами.

2018 РІК у ПОДІях ТА ДАТАх
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АГРОПАРТНЕР,  ПЕРЕВІРЕНиЙ ЧАСОМ!

ВФК уже 25 років утримує лідируючі позиції на ринку постачальників 
с/г техніки, це справді успіх. Сьогодні багато фірм пропонує 
сучасні й ефективні сільськогосподарські машини, але не лише 
це є запорукою успіху. Секрет у тому, що змагання виграє той, 
хто зумів, крім кращих машин, запчастин і сервісу запропонувати 
щирі людські відносини, чесність та порядність.

ЮРІЙ МЕфОДІЙОВИч ГОРБЕНКО, директор департаменту агропромислового розвитку Волинської 
облдержадміністрації:

Мені надзвичайно приємно долучитися до відзначення цього ювілею. «Волинська фондова компанія» першою розпочала 
забезпечувати наших аграріїв надсучасною технікою, і досі це їй успішно вдається. Я впевнений, що ці передові технології 
забезпечують нам рекордні врожаї. Приємно, що саме волинську компанію визнають у всій Україні.
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АНТОН МИХАЙЛОВИч КОСТИРКО,  директор з 
маркетингу корпорації AGCO в Східній Європі:

Офіційно я приїхав як представник корпорації AGCO, 
щоб привітати ВФК – нашого багаторічного партнера 
– з ювілеєм. Насправді ж я приїхав привітати своїх 
найкращих друзів. «Волинська фондова компанія» 
має таку цікаву харизму – заводити не партнерів, а 
друзів. Олександре Євгеновичу, те що ви зробили за 
ці 25 років, і те що ви продовжуєте робити, справді 
заслуговує великої поваги. Ті люди, які зібрались 
навколо вас, це дійсно команда, що здатна досягати 
великих успіхів.

Цього вечора на адресу ювіляра пролунало багато 
тостів, привітань і побажань. Ми запитували в 
клієнтів компанії, з яких саме міркувань вони 
віддавали перевагу співпраці з ВФК. Гості, вважай, 
одностайно говорили про надійність і стабільність 
у роботі фірми, суворе дотримання взятих на себе 
зобов’язань, надійний сервіс, наявність потрібних 
запчастин, навчання механізаторів, інформаційне й 
консультаційне забезпечення, готовність вникнути 
в проблеми клієнта й разом, по-партнерському, 
вирішувати ці проблеми.

ЄВГЕН СТЕПАНОВИч ДУДКА, директор ТОВ 
«Волинь-Зерно-Продукт»:

25 років на аграрному ринку, – це багато чи мало? 
На Волині такий поважний вік наразі має хіба кілька 
компаній. За 25 років запити аграрного ринку дуже 
змінилися, не всі зуміли втриматися. Згадайте: 25 
років тому не було жодних фінансових інструментів, 
жодних можливостей, а ВФК успішно розвивалась, 
тому я вважаю, що саме «Волинська фондова 
компанія» має величезну заслугу в тому, що на Волині 
немає жодного агрохолдингу, що Волинь збереглася в 
такому правильному вигляді.

Сьогодні час жорсткої конкуренції. Сьогодні техніка 
відрізняється практично тільки назвою, кольором і 
мистецтвом її продажу. Ми, як кінцеві споживачі, у 
першу чергу звертаємо увагу на такі речі, як сервіс 

і відповідальність менеджменту. А це у ВФК завжди 
було на найвищому рівні, саме тому ми від вас нікуди 
не подінемось.

Мені приємно дивитися на ваш дружний колектив, 
де зібралися разом усі працівники компанії: від 
директора до прибиральників і охоронців. Тож 
сьогодні мій тост за людей, за ваш чудовий колектив, 
що складає цю компанію.

Після цих слів Євген Степанович осушив свою чарку 
й від душі, з розмаху, розбив її об підлогу. Тому що 
«на щастя для ВФК».
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Ще ближче до клієнта – 
Вфк Відкрила ноВу філію на 
Хмельниччині

 Новобудови ВФК добре видно з Вінницької 
траси (близько 1 км від межі міста Хмельницький): це 
сучасний комплекс із солідних сервісних, складських 
та офісних приміщень, а також двох виставкових 
майданчиків для техніки. 18 травня, щоб оцінити 
потужності ВФК, ознайомитись із найновішими 
пропозиціями компанії, оглянути нові машини, які 
вона пропонує, або ж просто привітати її з черговим 
досягненням, сюди приїхало близько п’ятдесяти 
аграріїв регіону. 
«Вітаю вас на цій чарівній подільській землі, на цій 
невеликій частинці нашої ВФК. Це завжди чудово, 
коли починається щось нове, тож я радий, що цю 
мить ми розділяємо з вами зараз, – звертається 
до присутніх аграріїв генеральний директор ВФК 
Олександр Спященко. – Сьогодні ми стали ближчими 
до вас, аграріїв Хмельниччини, а, отже, й швидшими. Тепер наша співпраця стане більш корисною, 

комфортною та вигідною». 

 Але щоб співпраця дійсно була 
довготривалою й взаємовигідною, потрібна надійна 
сервісна служба, від якості та оперативності 
роботи якої, здебільшого, й залежить ставлення 
сільгоспвиробників до компанії. І керівництво ВФК 
це добре розуміє. Саме тому під час будівництва 
нових потужностей особлива увага була приділена 
сервісній майстерні. Площі цього приміщення 
достатньо, щоб інженери могли одночасно повністю 
розібрати два трактори й провести їх капітальний 
ремонт. Окрема кімната виділена для ремонту 
агрегатів: двигунів і трансмісій. Відповідне й 
оснащення: кран, телескопічний навантажувач, 
а також прес, технологічне обладнання для 
діагностики та ремонту, сучасні інструменти тощо. 
На момент відкриття в хмельницькому центрі, крім 

Наприкінці травня , неподалік Хмельницького відбулось відкриття 
нової регіональної філії «Волинської Фондової Компанії», нового 
центру, який забезпечить аграріям регіону оперативний та якісний 
сервіс, зручний доступ до широкого переліку запасних частин і, 
звичайно ж, до сучасної техніки від світових виробників. ВФК – 
офіційний дистриб’ютор з продажу техніки Massey Ferguson та 
Сhallenger у Хмельницькій області.
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регіонального керівника сервісної служби працює 
два сервісних спеціалісти. Але найближчим часом 
ремонтом та обслуговуванням сільгосптехніки 
займатимуться п’ять кваліфікованих фахівців: троє 
працюватимуть на базі, а двоє – на виїздах.
 
 «На сьогодні наша сервісна служба є 
однією з найдосвідченіших в Україні. В нас працює 
багато висококваліфікованих, спеціально навчених 
людей, які добре знають, як працювати з технікою, 
– наголошує заступник генерального директора ВФК 
з питань післяпродажного обслуговування Валерій 
Дудар. – Невеликий приклад: буквально за 1,5 року, 
з моменту відкриття модернізованої майстерні в 
Луцьку та нових потужностей у Житомирі, наші 
фахівці здійснили 68 капітальних ремонтів імпортних 
машин». 

 У новому комплексі ВФК поруч із 
сервісною майстернею розташований склад запасних 
частин, асортимент якого – широкий вибір найбільш 
затребуваних у регіоні деталей, елементів і витратних 
матеріалів. Цікаво, що після замовлення аграрієм 
кожна одиниця позначається штрих кодом, в якому 
зашифрована інформація щодо замовника, терміну, 
місця, типу поставки тощо. Така система дозволяє 
оперативно знайти потрібну деталь, а також сприяє 
швидшому оновленню асортименту на складі та 
уникненню конфліктних ситуацій. Загалом сьогодні 
на складах ВФК зберігається близько 39 тис. позицій 
запасних частин для причіпної та самохідної техніки.

 Під час заходу на виставкових майданчиках 
було презентовано обладнання для обробітку 
ґрунту, внесення добрив, а також трактори: Massey 
Ferguson 8737 (номінальна потужність 356 к.с.), MF 
7618 (165 к. с.), і цікава минулорічна новинка – MF 
7724 (220 к. с.). Разом із тим, аграрії оглянули й 
MF T7 – зернозбиральний комбайн із поперечним 
розміщенням ротора. Але найбільше уваги до 
себе притягнув представник нового покоління 
телескопічних навантажувачів MF ТН 7035 
(вантажопідйомність 3,5 т на висоту 7 м). 
«Я вітаю вас у новій хмельницькій домівці нашого 
офіційного дистриб’ютора, – звертається до 
присутніх директор із продажу Massey Ferguson в 
Україні та Східній Європі Юрій Войцехович. – Я 
дуже радий, що даний центр – це те місце, де ми 
можемо показати вам максимум наших можливостей. 
Погляньте: за вікном стоять потужні трактори, 
продуктивний комбайн, новий навантажувач – усе це 
сучасна й ефективна техніка, але це лише невелика 
частина того, чим може забезпечити вас ВФК».

 Сервісні майстерні, склад запчастин, сучасна 
техніка… – під час заходу аграрії Хмельниччини 
оцінили інвестиції ВФК у новий центр та й загалом 
свою подекуди багаторічну співпрацю з компанією.
Олег Федорук, ФГ «Маїс»: 

Новий центр практично знаходиться в нашому 
господарстві: поруч наші землі. З ВФК ми 
співпрацюємо дуже давно: маємо від них і сівалки, 
і кормозаготівельну техніку, і прес -підбирач, і 
комбайни Massey Ferguson… Ми дуже задоволені, 
що вони є, що мають центр на цьому місці. Тепер 
нам не доведеться чекати запасних частин з Луцька 
чи з Вінниці. І якщо вони тут, то прийшли сюди 
надовго. Бажаю вам гарних продажів, а головне – у 
свій поважний 25  - річний вік лишатись справними 
та спритними.
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Олесь Оцалюк, ФГ «Фортуна Агро Д»:
Ми з ВФК працюємо з 2012 року. Тоді взяли в них 
трактор, а згодом і розкидачі мінеральних добрив, 
і гноєрозкидач UNIA Tytan 20, а минулого року – 
соняшникову жниварку 9,6 м для комбайна Massey 
Ferguson. Зараз з ВФК співпрацюємо, здебільшого, по 
запасних частинах. Потрібну деталь вони передають 
оперативно: сьогодні замовив – завтра її доставлять. 
Я претензій не маю, навпаки – вдячний, адже інколи 
давали відстрочку за платежами, виручали. Я 
задоволений тим, що відкрився новий центр ВФК: 
70 км до нас, а відтак і запчастини приходитимуть 
швидше, і обслуговування того ж Massey Ferguson 

буде оперативнішим.
Сергій Філюк, ТОВ «Серединецьке» 
(«Сварог Вест Груп»):
Сьогодні знакова подія не лише для ВФК, а й для 
всіх аграріїв Хмельнич чини. Адже відкриття нового 
центру – це в першу чергу вчасна й оперативна 
допомога в нашій нелегкій справі. Загалом 
корпорація «Сварог Вест Груп» співпрацює з ВФК 
понад 10 років, за які придбала понад 50 одиниць 
техніки, окремі моделі якої вже встигли обновити. 
Так, наприклад, замість механічних розкидачів 
добрив ВФК поставила найсучасніші агрегати для 
диференційованого внесення живлення по картах 
полів, що відповідають сьогоднішнім вимогам. І 
всю технічну підтримку ми отримуємо від ВФК. 
Ми раді відкриттю чергового центру, бажаємо ВФК 
подальшого розвитку, відкриття нових регіональних 
сервісних центрів і плідної співпраці з аграріями.
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ноВинка 2018 року – 
трактор MASSEY FERGUSON 6713
 Будь-яке господарство важко уявити без трактора, який би був 
незамінним помічником як на території підприємства, так і у полі. І у 
цьому усі аграрні формування єдині – від найменших фермерів до 
найбільших товаровиробників. Для вирішення нагальних питань у 
сфері розвитку аграрного бізнесу, зокрема технічного забезпечення 
сільськогосподарського виробництва, на Волині провели масштабні 
навчання для фахівців галузі. Технічним партнером заходу виступила 
«Волинська фондова компанія».

 Масштабні навчання 
з ініціативи Департаменту 
агропромислового розвитку Волинської 
ОДА відбулися з 28 лютого по 2 березня 
у мальовничому санаторії «Пролісок». 
 Особливим гостем була 
заступник Міністра аграрної політики 
та продовольства України Олена 
Ковальова, яка чи не вперше за 
час роботи відомства так широко 
презентувала роботу щодо державної 
підтримки аграрного сектору. Зокрема, 
вона зауважила:
 «На сьогодні всі порядки 
використання коштів по державних 
програмах підтримки і всі деталі 
отримання дотацій є у відкритому 
доступі і кожен аграрій може з ними 
ознайомитися і активно долучатися 
до програм. Ви – перші, хто про це 
почує. Інструментарії розроблялися у 
співпраці з профільними асоціаціями, 
з представниками сільгоспвиробників 
і фермерів для розуміння і урахування 

реальних потреб отримувачів дотацій».
Як зазначила чиновниця, цього року з 
державного бюджету передбачено 6,3 
млрд. грн. Значна частина коштів – 4 
млрд. грн. – буде спрямовано на розвиток 
галузі тваринництва, 1 млрд. грн. – на 
розвиток фермерських господарств та їх 
кооперацію, 945 млн. грн. – здешевлення 
сільськогосподарської техніки та 
обладнання та 300 млн. грн. – розвиток 
садівництва та виноградарства.
 Одним із важливих питань, 
які розглядалися під час дискусій 
між доповідачами і аграріями, було 
ефективність технічного забезпечення 
виробництва та можливість 
банківського сектору задовольнити 
потреби у фінансових ресурсах на 
оновлення машино-тракторного парку.

 З цього приводу генеральний 
директор «Волинської фондової 
компанії» Олександр Спященко 
розповів про товари та послуги, які 

компанія пропонує своїм клієнтам уже 
на протязі 25 років свого існування.
«Як вам відомо, наша компанія 
представлена у всіх регіонах 
України для найповнішого 
забезпечення аграріїв сучасною 
технікою, оригінальними запасними 
частинами та професійним сервісним 
обслуговуванням. Хочу також 
нагадати, що «ВФК» – це офіційний 
дистриб’ютор техніки Massey 
Ferguson, а тому охоче представляю 
новинку 2018 року – нову флагманську 
модель з двигуном потужністю 
132 к.с., що розроблена в якості 
новаторської машини для задоволення 
найбільш поширеніших потреб 
сільськогосподарських підприємств, - 
трактор MF 6713».
 Слід зазначити, що модерний 
трактор MF 6713 відрізняється 
своєю універсальністю, простотою 
в управлінні та ефективністю. 
Презентована сьогодні модель 
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Він прокоментував власний тест-драйв.
«Ми сіємо традиційні «прибуткові» культури: пшеницю, сою, ріпак, 
спробували минулого року навіть соняшник. На даний момент 
користуємося одним 6-циліндровим трактором цього ж класу іншого 
бренду. Сьогодні ознайомився із трактором MF 6713, який виробник 
розробив 4-циліндровим з такою ж номінальною потужністю, як і у мене. 
А ціна при цьому дешевша. Як показує досвід господарювання, мати одну 
машину у піковий період польових робіт – дуже ризиковано. Кілька років 
я стикнувся з такою проблемою, коли мав лише вітчизняний трактор. 
І коли він зламався у полі, простій роботи був майже тиждень, що мало 
катастрофічні наслідки. Загалом представлена функціональність та 
система управління трактора MF 6713 мене задовольняє. Надійність 
конструкції та можливості роботи з агрегатами хотілося б побачити 
на практиці. Позитивним для мене є і те, що компанія веде офіційні 
розрахунки, я зможу відшкодувати ПДВ, а також скористатися 
державними програмами з пільгового кредитування фермерів».

володіє унікальними у своєму класі 
характеристиками: 
• висока потужність з новим турбованим 
двигуном AGCO Power AP44w;
• проста та надійна, повністю 
синхронізована механічна трансмісія 
Power Shuttle, яка забезпечує легке 
перемикання передач під час їзди без 
використання зчеплення; 
• плавне ввімкнення ВВП через 
незалежну муфту із електрогідравлічним 
керуванням спрощує даний процес і 
робить його ще надійнішим; 
• гідравлічна система відкритого типу, 
що поєднує в собі 2 шестеренчастих 
насоси з продуктивностями 37 л/хв 
(використовується лише для забезпечення 
внутрішніх вузлів трактора) та 57 л/
хв (задіяний безпосередньо в роботі 
гідравліки та задньої навіски); 
• потужна трьохточкова навіска із 
електрогідравлічною системою 
управління підйому та опускання, 
завдяки чому значно покращуються 
тягові характеристики трактора, 
знижується пробуксовка коліс і зводиться 
до мінімуму витрата палива.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ НОВИНКИ
 Всі елементи ходової частини 
розроблені з прицілом на міцність – 
найважливішу характеристику для 
сільськогосподарського трактора. 
Завдяки цьому MF 6713 відрізняється 
універсальністю, потужністю та 
надійністю.
 На трактор встановлюється 
повністю синхронізована трансмісія 
з 12 передачами переднього і 12 
передачами заднього ходу, розділеними 
на 2 діапазони. На типовий для польових 
робіт діапазон швидкостей від 4 до 12 
км/год, приходиться шість передач, а 
максимальна швидкість трактора з даною 
трансмісією складає 40 км/год.
Оптимальна для конкретної робочої 
операції швидкість руху вибирається 
за допомогою важелів, розміщених в 
межах зручної досяжності, завдяки 
чому операторам легко ними управляти. 
Трансмісія пропонується з електронним 
управлінням «човникового» механізму та 
оздоблюється багатодисковою муфтою у 
масляній ванні.
Двигун моделі MF 6713 гарантує 
високий крутний момент у широкому 
діапазоні частот обертання колінчатого 
валу. Максимальний крутний момент 
розвивається вже при низькій 
частоті обертання колінчатого валу, 

а максимальна частота обертання 
становить 2000 об/хв. За рахунок цього 
знижено не тільки витрату пального, 
але і рівень шуму та спрацювання, 
що позитивно позначається на 
експлуатаційних витратах та забезпечує 
оператору підвищений комфорт при 
роботі.
 Механізм задньої навіски 
адаптований спеціально під розмір 
MF 6713 та має переконливу 
вантажопідйомність у 5200 кг.
 В стандартній комплектації 
трактор обладнано кращою у галузі 
системою електронного управління 
механізму навіски (ELC). Ця система 
гарантує точне управління навіскою для 
належного управління заглибленням 
ґрунтообробного обладнання та висоти 
інших агрегатів. Точність забезпечена 
швидкодією електронного обладнання, 
відповідно в будь-який момент часу 
забезпечується максимальна тяга, 
знижується пробуксовка коліс та до 
мінімуму зводиться витрата палива.

 Легкість експлуатації 
досягнуто простою та практичною 
конструкцією. Від ергономічно 
скомпонованої правої бокової консолі 
до продумано розташованих важелів 
переключення передач і діапазонів 
та функціональної приборної панелі 
в кабіні є все необхідне для довгого 
і важкого робочого дня, підвищення 
продуктивності та зниження 
втомлюваності оператора.
Під час другого дня проведення 
навчання усі бажаючі мали 
можливість оглянути трактор Massey 
Ferguson 6713, здійснити тест-драйв 
та ознайомитися із особливостями 
конструкції та експлуатації машини. 
У цьому допомагали професійні 
інженери та менеджери компанії 
«ВФК».
Серед допитливих був місцевий 
фермер Роман Каліщук з СФГ 
«Мальва» Турійського району 
Волинської області, з яким ми 
бесідували після огляду трактора.
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За словами Тараса Корнієнка, керівника 
Департаменту виробництва і розвитку 
сільського господарства агропромислової 
групи Agricom Group, цього року весна має 
свої особливості – перезволожений ґрунт. 
І таку вологість ґрунту за останні 20 років 
спостерігають вдруге, останній раз це було 
2013 року. Цього року ситуація ще цікавіша 
- опадів в зимовий період випало достатньо, 
в межах 400 мл, це фактично річна норма. І 
значна їх частина випала в березні, тож на 
полях наприкінці квітня вже залишались 
подекуди долини, а вологість ґрунту 
становила де-не-де 90%. Тому для учасників 
події важливо було побачити, як себе ведуть 
культиватори у таких непростих умовах і на 
що вони здатні. До того ж, сьогодні важливо всі 
необхідні операції провести за один прийом. 
Відповідно, потрібні не просто культиватори, 
а культиватори для передпосівного обробітку, 
які дають можливість за один прохід зробити 
все необхідне для того, щоб вирівняти і 
ущільнити ґрунт. Завдяки цьому насіння 
дасть дружні швидкі сходи і позитивно 
вплине на врожайність.

Безумовним фаворитом демонстрації став 
передпосівний агрегат обробітку ґрунту 
UniaAtlas HP 8 від «Волинської фондової 
компанії», який працював у парі з трактором 
MasseyFerguson 8690. Відмінно впоравшись 
зі своїм завданням, агрегат показав себе 
з найкращого боку та приємно вразив 
учасників демонстрації.

Сергій Стречен, бренд-
менеджер Unia

UNIA ATLAS HP показаВ один з краЩиХ 
результатіВ на поляХ чернігіВЩини

18 квітня в рамках Днів агротехнологій віД Українського клУбУ аграрного 
бізнесУ на потУжностях агрохолДингУAgricom group У Чернігівській 
області вперше У цьомУ сезоні віДбУлася фокУсна Демонстрація агрегатів 
переДпосівного обробіткУ.

Подія відбулася за активної участі членів Українського клубу аграрного бізнесу, агровиробників 
та постачальників ресурсів агровиробництва, які зацікавлені у запровадженні нових технологій. 
Під час події учасникам була продемонстрована робота в полі передпосівних агрегатів від п’яти 
іноземних та вітчизняного виробників. Відвідувачі змогли оцінити результати роботи агрегатів, 
порівняти технології та обрати оптимальні варіанти для власного господарства.

перезволожений ґрунт – виклик цього року
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Передній струнний каток разом 
із заднім катком мають дві 
функції: по-перше, це опорні 
катки, на яких їде сама машина 
і таким чином копіює рельєф, 
завдяки чому насіннєве ложе 
має однакову глибину. Але 
разом із тим, передні і задні 
вали мають різну конструкцію 
і різні призначення. Передня 
вирівнююча балка дозволяє 
працювати агрегату по будь-якій 
нерівномірній оранці і в будь-
яких умовах – хоч по мокрому, 
хоч по величезних сухих грудках 
пройде, розбиваючи їх. Адже 
передній каток – це так званий вал-
глиборіз і він може подрібнити 
грудку завбільшки з футбольний 
м’яч. Тут всі спеціально наварені 
сталеві леза розташовані по 
спіралі, він завжди упирається 
мінімум на чотири леза, таким 
чином у вологому ґрунті вал не 
забивається, не провалюється, 
стабільно тримає глибину і 
подрібнює грудку.

За словами Сергія Стречена, бренд-
менеджера Unia «Волинської 
фондової компанії», який 
представляв європак UniaAtlas 
HP 8, цей передпосівний агрегат 
обробітку ґрунту відомий на 
ринку України вже років 17 і має 
хорошу репутацію. За цей час 
машина ідеально адаптувалась 
до українських ґрунтів і має 
кілька вагомих переваг. Одна з 
найголовніших – це можливість 
вийти на посівну в поле на 7-10 
днів раніше, коли кожен день – 
золотий. Завдяки конструктивним 
рішенням її елементів, агрегат 
працює і у вологому ґрунті, і в 
сухому. Він ідеально готує посівне 
ложе, рівномірне по глибині і по 
структурі, загалом виконуючи за 
один прохід 7 операцій обробітку 
ґрунту – розпушує сліди трактора, 
подрібнює грудки, підрізає ґрунт, 
готуючи ложе, вирівнює землю 
за культиватором, катком crosskill 
вкриває землю невеликими 
грудками і вирівнює після себе все 
рівно.

 Агрегат UNIA ATLAS HP забезпечує
збільшення врожайності до 15-20%
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По завершенню демонстрації Тарас Корнієнко, 
керівник Департаменту виробництва і розвитку 
сільського господарства агропромислової групи 
AgricomGroup, поділився своїми враженнями, 
зокрема зазначив, що від європак Unia у нього 
склалися дуже позитивні враження:

«На демонстрації ми побачили універсальні агрегати, 
які можуть проводити і лущення, і вирівнювання, 
і мульчування пожнивних решток, і можуть 
приготувати ґрунт для передпосівного обробітку в 
залежності від умов. Але європак Unia, без сумніву, 
показав найкращий результат. Після його проходу 
ми побачили ідеально вирівняне насіннєве ложе, 
тут відсутня грудка більше 3 см. І це дуже важливо, 
оскільки 40% врожайності залежить від правильно 
підготовленого ґрунту».

Варто ще додати, що агрегат виконаний із 
високоякісних матеріалів, тут використовується 
високоякісна і зносостійка шведська сталь. 
Компоненти і комплектуючі – від найкращих світових 
виробників. А виробляється техніка у Польщі, у 
концерні Unia, якому виповнилося 135 років і це 
другий за обсягами продаж концерн у Європі, він 
продає більше 35 тис. машин на рік, експортуючи їх 
в 60 країн світу. Гасло Unia – «Німецькі технології, 

коли техніка У преміУм-сегменті має ДемократиЧнУ цінУ

шведська сталь і польський піт» наголошує на тому, що до хороших результатів призводить використання 
сучасних технологій, високоякісних матеріалів і наполеглива праця. Ця техніка належить до преміум-сегменту, 
проте ціна залишається доволі демократичною, і вона є набагато приємнішою, ніж у західно-європейських 
виробників.
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 На  загальному стенді корпорації 
АGCО з техніки Massey Ferguson було 
представлено п’ять моделей тракторів, 
комбайн і телескопічний навантажувач. 
Крім того на стенді ВФК всі, хто хотів, мали 
нагоду детально познайомитись з трактором 
MF 7722.

«Волинська фондоВа компанія»          
на ВистаВці «агро-2018»
предстаВила трактори 

Як і личить справжньому лідеру 
аграрного ринку з 25 -річним 
досвідом, «Волинська фондова 
компанія» представила на 
виставці АГРО-2018 одну з 
найбільших експозицій техніки 
відомих світових брендів спільно 
з корпорацією АGCО, техніку 
якої ВФК успішно реалізує й 
обслуговує впродовж багатьох 
років.

MASSEY FERGUSON
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 До нашого стенду 
відвідувачі проявили 
особливо великий інтерес, 
його відвідало багато аграріїв. 
Ми, зі свого боку, також раді 
надати клієнтам додаткову 
кваліфіковану консультацію.

 На виставці ми 
представили широку лінійку 
тракторів потужністю від 
132 до 340 к. с. Одна з 
наших новинок – 132  сильний трактор з механічною 
трансмісією – MF 6713. На сьогодні це наша 
найпопулярніша модель. Незважаючи на те що продаж 
цих тракторів розпочався лише в цьому році, ми вже 
продали їх досить багато. Наші клієнти випробували 
їх в полі, і наразі ми маємо лише позитивні відгуки. 
Цей трактор має багато опцій, що полегшують 
роботу оператора, водночас він залишається дуже 
простим, надійним і порівняно дешевим. Ця модель 

ніби перший крок для 
господарств при переході 
на імпортну техніку. Гадаю, 
що по співвідношенню ціна/
якість наразі це найкраща 
пропозиція на ринку.

 Зверніть увагу на 
трактор MF 7720. Ця машина 
представлена в максимальній 
комплектації, тут замовлені 
абсолютно всі можливі опції 

з ксеноном і амортизованим мостом. Чому чорного 
кольору? Це забаганка клієнта, що захотів отримати 
ексклюзивний трактор незвичайного кольору, щоб він 
був єдиний такий в Україні. Цей трактор доставлений 
на виставку з господарства, де він уже відпрацював 
цьогорічну весну. Його замовлено з двоступеневою 
трансмісією, що дозволяє повністю реалізувати його 
потужність. І це не лише комфорт оператора, а ще й 
продуктивність та економічність в полі.

Про представлену на виставці техніку 
Massey Ferguson розповідає спеціаліст 
по тракторах корпорації АGCО Микола 
Гармаш:
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На стенді ВФК 
знаходиться ще 
один трактор 7700 
серії – MF 7722, 
що оснащений 
двигуном другого 
покоління об’ємом 
7,4 л з електронним 
управлінням 
потужністю 220 к. с. 

Високі показники потужності, крутного моменту й 
низька питома витрата пального в широкому діапазоні 
обертів забезпечують, разом із автоматичною 
коробкою передач PowerShift Dyna 6 з 24 передачами 
для руху вперед і назад, максимальну продуктивність 
трактора.

Ці трактори виробляються на головному заводі 
Massey Ferguson, що розташований у Франції. Слід 
зазначити, що сьома лінійка тракторів MF була 
спеціально розроблена для ефективного використання 
на різноманітних роботах у багатогалузевих 
господарствах. Ці трактори адаптовані до будь -яких 
вимог, оскільки ця марка вирізняється широким 
вибором щодо потужності, трансмісій, варіантів 
кабіни, гідравліки тощо.

Оригінальна й краща на сьогодні роботизована 
трансмісія Dyna 6 24F/24R з перемиканням під 
навантаженням оснащується системою управління 
Dyna Power (динамічне управління потужністю), що 
дозволяє збільшити подачу потужності при вирішенні 
особливо складних завдань. Система забезпечує 
підтримку постійної швидкості при мінімальній 
витраті пального.

Бездоганну роботу причіпного обладнання забезпечує 
гідравліка з закритим центром (регульованим 
потоком) продуктивністю 150 л/хв., чотири пари 
гідровиходів з механічним керуванням та задня 
триточкова навіска вантажопідйомністю 9 600 кг. Це 
дозволяє використовувати трактор у важких умовах 
експлуатації, а секції гідророзподільників оснащені 
декомпресійною системою, що значно полегшує 
підключення й відключення устаткування.

В автоматичному режимі система самостійно 
відключає ВВП при піднятті триточкової навіски або 
на швидкості понад 25 км/год. і знову вмикається при 
опусканні навіски. Контролер трансмісії таким чином 
відстежує роботу ВВП, допомагаючи захистити 
машину від пошкодження.

Поруч з MF 7720 розташована модель MF 7618. 
Це трактор потужністю 165 к. с. у досить простій 
комплектації, але цей трактор по співвідношенню 
ціна/якість досить привабливий. Асортимент 
силових агрегатів для серії MF 7600 включає моделі 
потужністю від 150 до 255 к. с (при 1950 об/хв.). Тому 
вони використовуються на різноманітних роботах і 
підходять для різних господарств. 

Ну і наш флагман з номінальною потужністю в 340 
к. с. – добре відома модель MF 8737. На тракторі 
встановлено потужний шестициліндровий двигун 
AGCO Power об’ємом 8,4 літри з турбокомпресором і 
проміжним охолоджувачем, з 4 клапанами на циліндр 
і системою вприскування палива Common Rail, 
що забезпечує оптимальну потужність і гарантує 
стабільну роботу в будь -яких умовах.

Цей трактор втілив у собі всі передові технології, 
покликані скоротити витрату пального й зробити 
роботу максимально ефективною. Електронне 
керування двигуном дозволяє проводити безперервне 
регулювання об’єму й періодичності впорскування 
пального з урахуванням обертів і навантаження 
двигуна. Це забезпечує збільшення потужності й 
суттєву економію пального. Також у стандартну 
комплектацію тракторів Massey Ferguson серії 8700 
включено ряд нових функцій зокрема, таких як 
пам’ять обертів двигуна та круїз -контроль.
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Унікальна трансмісія Dyna VT комплектується 
функцією динамічного управління трактором, що 
погоджує оберти двигуна й передаточне відношення 
в трансмісії відповідно до навантаження на 
трактор. У цьому унікальність її конструкції: немає 
перемикання шестерень, немає ривків і переривань 
зчеплення або потужності. Така особливість Dyna-
VT гарантує максимальну продуктивність, зниження 
фізичного навантаження на оператора й оптимальну 
витрату пального за будь -яких умов.

Амортизована підвіска переднього моста QuadLink 
на цих тракторах забезпечує чудові тягово зчіпні 
властивості при роботі в полі й комфорт при 
пересуванні дорогами загального користування.

Трактори Massey Ferguson серії 8700 окремо 
оснащуються агрегатною гідравлічною системою, 
у якій гідробак не сполучається з трансмісією, що 
збільшує інтервал заміни оливи й перешкоджає 
потраплянню брудної оливи в трансмісію. Гідравлічна 
помпа продуктивністю 205 л/хв. витрачає її виключно 
на виносну гідравліку, а секції гідророзподільника 
з електронним управлінням оснащені також 
декомпресійною системою, що значно полегшує 
підключення й відключення причіпного обладнання.

На тракторах серії MF 8700 установлена задня 
триточкова навіска вантажопідйомністю 12 тонн 
– одна з найбільш вантажопідйомних у класі, що 
гарантує роботу з будь -яким навісним устаткуванням 
для цього сегменту тракторів і, звичайно, запас 
потужності й ресурсу.

Massey Ferguson є надійним партнером для 
українських аграріїв. Щороку заводи MF виробляють 
понад 200 тис. машин в усіх сегментах потужності. 
На даний момент більше 5 млн. тракторів по всьому 
світу працюють і перебувають на фірмовому 
обслуговуванні.

«Волинська фондова компанія» вже багато років є 
надійним партнером корпорації АGCО з продажу 
техніки Massey Ferguson в Україні. Компанія може 
запропонувати всю лінійку тракторів MF потужністю 
від 40 до 370 к. с. Завдяки широкій мережі філій 
ВФК ефективно працює по всій території України. 
На сьогоднішній день, окрім центрального офісу, що 
знаходиться в м. Луцьку, працює ще 7 філій у таких 
містах як Київ, Полтава, Вінниця, Одеса, Житомир, 
Дніпро та Хмельницький. У цих містах розташовані 
демонстраційні майданчики, де представлено весь 
спектр техніки від виробників, з якими співпрацює 
компанія.

Тож купуючи техніку Massey Ferguson у ВФК, ви 
можете розраховувати на безкоштовне навчання 
операторів, якісне гарантійне та післягарантійне 
обслуговування і, звичайно, довготривалі дружні 
відносини, бо всі клієнти «Волинської фондової 
компанії» обов’язково стають їхніми друзями. Така 
вже склалася традиція.
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«Вфк» презентуВала ноВітні маШини 
KUHN на ВистаВці  «агро- 2018»

 «Волинська фондова компанія», для якої 2018 рік відзначений особливим 
святом – 25-річчям роботи на сільськогосподарському ринку, – представила величезну 
експозицію різноманітної техніки на виставці «АГРО-2018». Окремий стенд на заході 
«ВФК» виділила для моделей загальновідомого бренду KUHN, з яким співпрацює 
вже давно і плідно. Українські аграрії цінять цей бренд за універсальність, потужність 
та економічність техніки, що в об’єднанні з професійним сервісним обслуговуванням 
від «ВФК» дає повну впевненість у вчасному та якісному виконанні всіх робіт в 
полі. Тож, розглянемо, деякі провідні моделі Kuhn, що були представлені до уваги 
відвідувачів «АГРО-2018». 

 Сергій Стречен, 
бренд-менеджер «Волинської 
фондової компанії» розповів: 
«Історія цього обприскувача 
почалася у 60-ті роки минулого 
століття. Завод знаходиться 
в Бразилії, раніше він був 
самостійним і випускав 
обприскувачі під брендом 
Montana Parruda, а сьогодні 
входить в  структуру KUHN, що привело за собою 
низку позитивних модернізацій. Продуктивність 
заводу становить більше 2 тис. обприскувачів в рік, 
вони користуються попитом в багатьох країнах. 
Компанія «ВФК» продає ці машини в Україні вже 
протягом 12-ти років, і в перших їхніх покупців вони 
ще досі на ходу, люди задоволені якістю та надійністю 
роботи обприскувачів. Ми є ексклюзивними 
дистриб’юторами моделі 3030 МТ, яку ви бачите 
на нашому стенді. KUHN Parruda є одним з 
найсучасніших та технологічно найоптимальніших 
обприскувачів на ринку – і це при доступній ціні».

 На виставці, як вже було згадано, 
«Волинська фондова компанія» представила модель 
самохідного обприскувача KUHN Parruda 3030 МТ – 
найбільшого у лінійці KUHN. Він зорієнтований на 
роботу у великих господарствах в складних умовах. 
Об’єднує в собі гнучкість, надійність, безпеку, 
економічність та продуктивність.

Об’єм баку цієї машини – 
3000 л, в ньому постійно 
відбувається перемішування 
розчину, задля підтримки 
рівномірної концентрації. 
Всередині встановлений бак з 
чистою водою для промивання 
обприскувача. Штанга 
9-секційна, її довжина становить 
30 м. В стандартній комплектації 

цього обприскувача є гідравлічний автопілот, який 
передбачає посекційний контроль штанги, що 
дозволяє економити засоби захисту рослин в межах 
15%. Встановлена система навігації AgroNave – це 
новітня розробка компанії KUHN. Сучасна система 
стабілізації штанги має назву Equlibra, також 
виробництва KUHN.

 Оператор має можливість задати норму 
обприскування від 10 до 270 л/хв., і встановити 
робочу висоту в діапазоні від 0,5 до 2,4 м. Модель 
3030 МТ, у порівнянні з моделями з попередньої серії 
МА, характеризується високим кліренсом – 1,7 м. Це 
дає можливість спокійно працювати по соняшнику, 
ріпаку, кукурудзі. 

 Обприскувач обладнаний автоматичною 
пневматичною підвіскою, що навіть при коливанні 
коліс на ямах дозволяє самому обприскувачу 
залишатись стабільним. Таким чином, машина може 
працювати з високою швидкістю – до 30 км/год. На 
швидкості менше 15 км/год. на ньому не працюють. 

ОБПРиСКуВАЧ KUHN PARRUDA 3000 МТ – 
ШВиДКиЙ, СТАБІЛЬНиЙ, ЧІТКиЙ В РОБОТІ
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 Обприскувач має 4-циліндровий дизельний 
двигун з турбонадувом фірми MWM, потужністю 
180 к.с. Він володіє високим обертовим моментом, 
низьким рівнем витрати палива і відповідає 
європейським нормам екологічної безпеки. Коробка 
передач – механічна, 12 вперед, 2 назад.

 Ключовою перевагою KUHN Parruda 3030 
МТ є його демократична ціна, за рахунок того, що 
дана модель обладнана механічною трансмісією 4х2, 
яка є дуже дешевою та надійною в експлуатації, в той 
час як гідравліку обслуговувати досить дорого. Крім 
того, така трансмісія дозволяє значно економити 
паливо – до 30%. Якщо зазначити конкретні витрати 
– це 0,7-08 л/га, що є чудовим показником. 

 Ще однією особливістю даного 
обприскувача є те, що він найлегший на ринку у 
своєму класі: якщо конкуренти важать в межах 14 т, то 
Parruda 3030 МТ – 11 т. Це в сукупності з радіальними 
шинами дозволяє знижувати тиск і вплив машини на 
ґрунт, а також підвищує продуктивність машини у 
важких умовах, зокрема на вологому ґрунті. 

 Дизайн Parruda 3030 МТ розробляли 
інженери компанії KUHN, в ньому враховані всі 
необхідні умови для комфортної та безпечної роботи 
оператора. Таким чином, враховуючи численні 
переваги цього обприскувача, доброму господарю 
можна сміливо обирати саме його для продуктивного, 
економічного та комфортного захисту полів. 

 Сергій Стречен: «Компанія KUHN є одним 
з найбільших та найавторитетніших виробників 
плугів у світі, вони входять у п’ятірку найкращих. 
Плуг Multi-Leader є одною з відносно нових моделей, 
яку компанія впровадила на ринок, але вона вже 
визнана серед аграріїв як надійний агрегат, що якісно 
виконує роботу. Одною з головних переваг цього 
плуга є те, що в нього модульна конструкція рами. 
Зараз перед нами 8-корпусний агрегат, і з нього 
можна зробити 6-ти або 7-корпусний, відкрутивши 
зайвий. Це значно збільшує функціональність плуга, 
дозволяючи використовувати його з тракторами 
різної потужності. Агрегат адаптований до роботи з 
тракторами від 180 до 360 к.с.».

 Як розповів Сергій, плуги фірми KUHN славляться міцністю 
своєї конструкції, яка витримує навіть жорсткі умови експлуатації. 
Наявність болтів на відрив збільшує довговічність та зручність 
експлуатації цього плуга, оскільки болт на зріз замінити важче. 
Також довговічність агрегату забезпечується матеріалами, з яких він 
виготовлений. Відвали зроблені з тріплексної, тобто трьохшарової сталі, 
нижній шар, що треться із землею, є міцним і тому довго служить, а 
середній шар – в’язким і захищає від ударів. Відвали є типу LP – це так 
званий довгий відвал, який забезпечує якісний переворот пласта, його 
розкришення та закриття пожнивних решток. 

 Плуг оснащений кованим долотом «Супер марафон», яке має 
дуже довгий термін експлуатації. Леміші також ковані, і служать довше 
ніж литі, оскільки є міцнішими за своєю природою. Заднє колесо – одне з 
найбільших на ринку, а чим більше колесо, тим стабільніше плуг працює. 
Крім того, Z – подібна конструкція плуга забезпечує стабільну роботу по 
краях поля.
 2 телескопічних двосторонніх циліндра забезпечують плавний 
оборот агрегату. Гідравлічний розподіл навантаження між підняттям і 
оборотом встановлюється в стандартній комплектації для ще більшого 
комфорту оператора.
 

ПЛуГ KUHN MULTI-
LEADER – БуТи В 
ЛІДЕРАх
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ПРЕС -ПІДБиРАЧ KUHN 
VB 2260 – ДОСКОНАЛЕ 
ФОРМуВАННя ТЮКІВ

 До речі, Multi-Leader відомий своєю легкістю 
в налаштуванні, що також значно спрощує роботу 
оператора. Потрібно лише просте регулювання основних 
параметрів без додаткових інструментів – вертикальне 
положення, робоча глибина і зміщення. 

 Слід зазначити, що плуг оснащений 
кукурудзяними передплужниками, що дає можливість 
йому не забиватися при обробці поля з великою кількістю 
пожнивних решток. 
Загалом можна зазначити, що плуг KUHN Multi-Leader 
гарантує чудову маневреність і економію часу при 
розворотах, здійснюючи високоякісну оранку навіть в 
складних умовах. 

 КUHN VB 2260 – сучасний універсальний прес-
підбирач для великих об’ємів роботи. VB 2260 – це модель 
рулонного прес-підбирача з Vario-камерою, яка дозволяє 
отримувати рівномірну щільність рулону з середини до 
країв. Завдяки унікальним інноваціям, зокрема технології 
вбудованого ротора і Progressive Density (регулювання 
та контроль щільності) цей прес-підбирач прекрасно 
справляється з високоякісним формуванням тюків. 
Ширина рулону – 120 см, діаметр – 80 – 165 см. Агрегат 
має опції різних налаштувань в залежності від тих чи 
інших умов роботи. В подрібнювачі встановлена система 
захисту, яка називається DropFlor і у випадку забивання 
дозволяє легко почистити прес-підбирач. 
Під час роботи виставки описаною нами вище технікою 
цікавилося багато аграріїв, оскільки вона є актуальною 
для робіт у червні-липні. Фахівці «Волинської фондової 
компанії» проводили детальну презентацію кожної моделі 
та відповідали на численні питання клієнтів. 
 

ВІДЕО
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демонстрацIя плIдноЇ спIВпрацI 
«Вфк» та UNIA на ВистаВцI «агро- 2018»

 Unia – це один з провідних європейських брендів. Широка лінійка 
сільськогосподарської техніки цього бренду закріпила за собою декілька 
безперечних  характеристик: надійність, ефективність та приємна ціна – 
це є ключові вимоги аграрія. З «Волинською фондовою компанією» Unia 
є давнім партнером, і на виставці «АГРО-2018», яка проходила в Києві 
6-10 червня, «ВФК», звісно, в асортименті представила техніку цього 
бренду. Зокрема, відвідувачі побачили: причіпний обприскувач Europa 
3024, розкидач мінеральних добрив та вапна RCW 8200 M, рулонний 
прес-підбирач Unia DF 1,8 V Eco. 

 Виставку відвідав закордонний 
гість Міхал Стахлевський, менеджер з 
розвитку мережі з продажу техніки Unia. 
Редакції журналу «АгроЕліта» випала 
чудова нагода з ним поспілкуватися. 
Міхал Стахлевський:
- У нас працює 4 заводи. Ми пропонуємо 
аграріям широкий спектр техніки за 
напрямками: різні технології обробки 
землі, посів, розкидання добрив, 
обприскування, сінозаготівля, силоси 
для зберігання зерна тощо. Вся ця 
техніка представлена в Україні. 
- Розкажіть про Вашу спіпрацю з 
«ВФК».
- Ми працюємо з ними вже дуже 
давно, і в цьому плідному партнерстві 
багато чого досягли, завдяки «ВФК» 
на український ринок прийшли наші 
новітні технології. Україна – це великий 
аграрний ринок, ми бачимо, що фермери 
шукають якісну техніку та широкий 
спектр сервісних послуг, хочуть бути 
ближче до постачальника техніки. 
- Які новинки цього року представить 
завод Unia?
- Слід підкреслити, що є різні типи 
новинок. Одна справа, коли ми виводимо 
на ринок повністю нову модель, а інша 
справа – і не менш важлива – це постійне 
вдосконалення деталей у моделях, що 
вже існують. Це помітно для клієнтів, які 
вже добре працюють з технікою Unia. І 
це є наш постійний шлях вдосконалень. 
У 2018 році ми випускаємо нову модель 
розкидача мінеральних добрив з серії 
RCW – найбільшу в даній лінійці, 
з об’ємом бункера 12 тис. л. Також 
плануємо випустити нову модель 

обприскувача Europa. Загалом розвиток 
технологій іде у бік точної роботи та 
дистанційного управління технікою, і 
ми теж рухаємося у цьому напрямку. 
- Які Ваші враження від виставки 
«АГРО»?
- Дуже гарна виставка, я вельми 
задоволений, що я тут. Бачу, що наш 
розвиток на українському ринку є 
перспективним. 

ПРЕС- ПIДБиРАЧI ВІД UNIA 
– ЗЛАГОДжЕНА РОБОТА 
БЕЗ ЗуПиНОК

Завод Unia виробляє великий 
асортимент різноманітних прес-
підбирачів – з різними видами камер, зі 
сталим та змінним діаметром рулонів, із 
задньою системою обв’язки або без неї, 
з обв’язуванням шпагатом або сіткою 
тощо. І «Волинська фондова компанія» 
пропонує аграріям всю цю широку 
лінійку прес-підбирачів, рулонних та 
тюкових.

Тюковий прес-підбирач Unia Z-511
Олександр Богуцький, директор 
Вінницької філії «ВФК»: «Знаний 

тюковий прес-підбирач Unia Z-511 
є одним з найкращих на ринку – це 
сучасна, проста і надійна машина, 
яку хоче мати кожен аграрій, адже 
вона відповідає всім його технічним 
потребам. Модель дуже відома на 
ринку України, ми продаємо величезну 
їх кількість. Взагалі-то лінійка Z-511 
кожного року потерпає конструктивних 
вдосконалень від виробника, які 
відповідають вимогам часу».  Ця модель 
прес-підбирача характеризується 
досконалою, надійною, безвібраційною 
конструкцією, безвідмовними 
в’яжучими апаратами, малою масою 
і низькою потребою потужності (від 
30 к.с.). Всі робочі органи машини 
захищені запобіжниками. Z-511 
обладнаний в’язальним апаратом 
німецької компанії Rasspe – це один з 
найкращих апаратів, який забезпечує 
високу продуктивність машини та не 
принесе негараздів у розпалі сезону. 
Також прес-підбирач укомплектований 
механізмом регулювання довжини і 
щільності тюка, лічильником тюків, 
опорним колесом підбирача і захисної 
муфтою. Великий діаметр і спеціальна 
конструкція машини забезпечують 
безперервну подачу маси і мінімальні 
втрати навіть на високій робочій 
швидкості, а також запобігають 
захоплення сторонніх тіл. Робочі органи 
Z-511 виконані з високоякісної сталі, що 
дозволяє експлуатувати прес сезон за 
сезоном, не вкладаючи значних коштів 
у купівлю запасних частин. 
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Рулонний прес-підбирач Unia DF 
1,8 V Eco Лінійка DF V – це преси 
з вальцево-ланцюговою камерою, 
що поєднують у собі переваги обох 
типів прес-підбирачів, працюють 
економічно та продуктивно на 
всіх типах матеріалів. На стенді 
«ВФК» ми побачили DF 1,8 V 
Eco – це універсальна машина, що 
користується великим попитом 
в аграріїв, які тюкують солому 
і на паї, і на тваринництво. 
Ця модель має широкий 
підбирач – 210 см, що дозволяє 
тюкувати солому за комбайном, 
справляючись з широким валком. 
На DF 1,8 V Eco стоїть ротор, який 
забезпечує швидку рівномірну 
високопродуктивну подачу маси. 
На агрегаті встановлена ланцюгово-
вальцева камера пресування, яка 
максимально ефективно тюкує 
солому і сіно. Всередині знаходиться 
8 вальців, які забезпечують високу 
ступінь пресування культури, 
а також в’язальний апарат – з 
подвійним в’язальним шпагатом. 
Таким чином, тюк виходить з 
машини добре спресований, вага 
солом’яного тюка досягає 250-300 
кг, тюка з сіна – 500 кг. Як відомо, 
чим краще спресована продукція, 
тим більше вона захищена від 
попадання вологи і, відповідно, тим 
краще зберігається. 

 Слід зазначити, що 
прес-підбирач Unia DF 1,8 V Eco 
застраховує від непрофесійності 
працівників на господарстві, яка 
часом має місце. На цій машині 
в стандартній комплектації 
встановлена централізована 
система змазки, і господарю не 
треба переживати, що механізатор 
не змастить деталі. В результаті 
агрегат забезпечує безперебійну 
роботу у розпал сезону, який є дуже 
коротким, коли кожна хвилина 
дорога і не припустимо, щоб 
машина стояла не на ходу. Навіть 
при несприятливій погоді прес-
підбирачі DF 1,8V допомагають 
гарантовано заготовити і зберегти 
першокласний трав’яний корм.
Для підвищення надійності на прес-

підбирачі встановлені ланцюги, які 
не лопаються. Та й взагалі – всі, 
навіть найдрібніші деталі в ньому 
від провідних світових виробників. 
Слід також зазначити, що до 
цих прес-підбирачів «Волинська 
фондова компанія» пропонує 
високоякісний шпагат 
європейського виробництва 
Bezalin, який є стійким до гниття та 
цвілі і до впливу хімічних речовин, 
є ефективним у зв’язуванні та 
екологічно чистим продуктом.

ДиСКОВА БОРОНА 
ARES XL – ЧуДОВЕ 
РIШЕННя ДЛя 
ОБРОБIТКу ҐРуНТу
 Машина Ares здатна 
зробити великі напрацювання в 
господарствах будь-якого розміру, 
успішно замінюючи неглибоку 
оранку. Диски агрегату діаметром 
560 мм є зносостійкими, добре 
працюють на будь-яких типах 
ґрунтів. Кожен підшипник на 
дисках обслуговуваний, і це велика 
перевага, тому що механізатору 
не потрібно витрачати час на 
змазку, чим він взагалі-то може і 
знехтувати. 

 Відстань між дисками 
– 850 мм є оптимальною для 
того, щоб борона не забивалася 
та могла однаково працювати 
на стерні зернової групи і на 
кукурудзі. Окрім дискових рядів 
на агрегаті є ряд спеціальних 
граблин, які подрібнюють грудки, 

що лишаються, рівномірно 
розподіляючи землю. Після 
граблин агрегат проводить по 
ґрунту великий важкий спіральний 
каток, який підходить для всіх типів 
ґрунтів – це універсальне рішення 
від Unia. 
 Ares працює на глибину 
8-10 см. При потребі клієнта 
обробки на більшу глибину компанія 
пропонує важчий дисковий агрегат 
Ares HP TX, який виготовляється з 
додатковим пружинним захистом 
та потужнішою рамою, а на 
передній стойці стоять коліщата для 
стабілізації роботи. 

 Звичайно, Ares XL – агрегат 
важкий, тому він комплектується 
хорошою системою гідравліки 
європейського виробництва. 
Встановлені пневматичні тормози, 
для того щоб легко транспортувати 
цей агрегат на поле. Необхідна 
потужність трактора для роботи з 
ним – 220-260 к.с., в залежності від 
поля. Фахівці «ВФК» консультують 
аграрія щодо підбору трактора 
правильної потужності. Майже 
в кожному регіоні України 
«Волинська фондова компанія» 
має представництво, на якому є 
в наявності широкий асортимент 
запчастин та спеціалісти, котрі 
роблять перший запуск техніки 
в полі, навчають співробітників 
господарства працювати з нею та 
здійснюють високоякісний сервіс.
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теХніка для оптимального 
обробітку ґрунту Від Вфк

 Під час ІІІ Міжнародного 
форуму аграрних інновацій «Нове 
зернятко», яке відбулось 26-27 червня 
на базі корпорації «Агропродсервіс» 
(Тернопільська обл.), «Волинська 
Фондова Компанія» (ВФК) представила 
низку  ґрунтообробних знарядь: 
глибокорозпушувач Cultiplow, дисковий 
лущильник Disc-O-Mulch, а також 
передпосівний агрегат Atlas. Машини 
різні, але їхнє ключове завдання одне 
– створення оптимальної структури 
обробленого шару ґрунту. Для 
виконання цієї задачі знаряддя мають 
чималий арсенал цікавих рішень.

 Чимало відвідувачів заходу 
звернуло увагу на 4-метровий 
глибокорозпушувач Cultiplow від 
французької компанії Agrisem. Машина 
зацікавлює дещо незвичним способом 
роботи: вона руйнує плужну (до 50 
см) підошву, одночасно проводить 

розпушення, не перемішуючи при 
цьому шари ґрунту. Такий підхід є 
корисним, адже він зберігає ґрунтову 
мікробіоту, а також дозволяє зробити 
глибоке рихлення раніше: втрати 
вологи суттєво менші в порівняні з 
традиційним підходом. Спосіб цікавий, 
але як і за рахунок чого він реалізується 
на практиці?

 «Весь секрет у запатентованій 
Agrisem конструкції лап, – зазначає 
директор департаменту збуту ВФК у 
Західному регіоні Олександр Покидюк. 
– Вони на виставлену глибину роблять 
суцільний зріз ґрунту, підіймають 
його й трохи зміщують убік. Під час 
цього процесу руйнується підошва й 
деформується зріз: він пронизується 
мікротріщинами, збільшує пористість 
та стає більшим в об’ємі. Тобто після 
проходу цього Cultiplow на всі 4 м 
захвату та 45 см робочої глибини 

лишається розпушений ґрунт, у 
якому добре відбуваються волого- та 
повітрообмін».

 Рівномірний обробіток усією 
шириною захвату відбувається завдяки 
цікавому ефекту «хвилі»: під час 
роботи лапи піднімають шар грунту 
догори, при цьому спрямовуючи його 
в бік, а потім опускають вниз. Після 
таких маніпуляцій грунт пронизується 
мікротріщинами. Це є головною 
причиною того, чому для перекриття 4 
м захвату Cultiplow має лише 6 лап, які 
встановленні з проміжком 70 см.

 «На цьому Cultiplow основні 
робочі органи – TC 750, призначені 
для обробітку на глибину до 45 см, 
також агрегат може оснащуватись 
лапами TC 650 до 35 см або TC 550 
до 25 см, – розповідає Олександр 
Покидюк. –Робочі органи Cultiplow 

Оптимальна структура за глибокого розпушення
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виготовлені з високовуглецевої сталі, 
яка має суттєвий ресурс. Для роботи в 
складних умовах ми пропонуємо лапи 
з додатковими наплавленнями сталі 
чи карбідів (надтвердих сполук сталі з 
вуглецем – ред.), що збільшує ресурс 
робочих органів удвічі-тричі».

 Стійки кріпляться до рами 
(січення 120 х 120 мм, кліренс 1 м) через 
потужні пружинні амортизатори з силою 
спрацювання 1,5 т. Альтернативою 
є зрізний болт. Представлений на 
«Новому зернятку» Cultiplow має 
опційні одинарні диски великого 
діаметру, які прорізують грунт перед 
лапами, таким чином полегшуючи їхній 
прохід. Cultiplow не перемішує шари 
ґрунту, він оснащується трубчастим 
котком, який вертає назад уже 
розпушений зріз ґрунту. Проте в цьому 
випадку коток оснащений опційними 
дисками для мульчування.

 Моделі сімейства Cultiplow 
мають захват від 2,5 до 6 м, працюють на 
швидкості 6-10 км/год. та агрегатуються 
із тракторами потужністю 70-425 к.с.

…під час лущення
 Ті ж, хто завітав на захід у 
пошуках агрегату для інтенсивного 
подрібнення та перемішування 
рослинних решток із ґрунтом, зокрема, 
таких культур, як соняшник та кукурудза, 
не оминули увагою ще один продукт 
Agrisem – 6-метровий лущильник Disc-
O-Mulch. Це важкий дисковий агрегат: 
в його основі лежить рама з січенням 
120 х 120 мм та кліренсом 60 см. Під 
час роботи кожен метр її захвату тисне 
на робочі органи з силою 800-1000 кг.

 Диски кріпляться до рами 
через характерну особливість Disc-
O-Mulch — запатентовані Agrisem 
пружинні амортизатори (35 х 35 мм) 
типу «поросячі хвости». «Під час роботи 
ці пружини забезпечують рух дисків у 
трьох площинах: «праворуч-ліворуч», 
«вперед-назад» і «вгору-вниз», –
відзначає Олександр Покидюк. – Цей 
ефект практично усуває необроблені 
ділянки між дисками, а також дозволяє 
зробити додаткові мікротріщини 
завдяки ефекту «перкусії».
 Основні робочі органи Disc-

O-Mulch представлені двома рядами 
дисків, при чому діаметр робочих 
органів першого ряду є більшим 
за діаметр другого. «Це ще одне 
запатентоване рішення Agrisem, –
каже пан Олександр. – Завдяки йому 
перший ряд дисків легше проникає у 
ґрунт, а другий, маючи вищу обертову 
швидкість, якісніше подрібнює 
рослинні рештки».

 На форумі «Нове зернятко» 
було презентовано Disc-O-MulchGold 
із дисками Ø610+560 мм, але також 
доступні моделі Silver Ø510+460 мм та 
Platinum Ø710+660мм.

 Представлений на заході 
Disc-O-Mulch був оснащений найбільш 
популярними дисками «мульчер», форма 
яких сприяє легшому проникненню 
у ґрунт, якісному подрібненню 
рослинних решток, а також дозволяє 
дискам самоочищатись та тривалий час 
зберігати агресивність. Альтернативно 
агрегат можна оснастити дисками 
«ромашка». Та незалежно від типу 
«серцем» диска є одні з найбільших 
на ринку підшипники: SR Ø80 мм 
та SRE Ø100 мм, які не потребують 
обслуговування. 

 Ряди дисків обладнані на 
відстані 1 м один від одного. Щоб не 
допустити забивання, у цьому просторі 
встановлено сталеве полотно. Воно 
призупиняє земляну хвилю від першого 

ряду дисків, додатково подрібнює 
грудку та сприяє відокремленню 
залишків кореневої системи від грунту.

 Презентований Disc-O-Mulch 
оснащений кільчастим сталевим котком 
– одним із багатьох котків Agrisem, серед 
яких є трубчастий, дисковий, резиновий, 
подвійний тощо. Для зменшення ризику 
забивання будь-якого з них відстань між 
котком і другим рядом дисків становить 
2 м – земляна хвиля встигає влягтись до 
початку коткування.  

 Всі ці впровадження були 
зроблені, щоб Disc-O-Mulch міг 
працювати на швидкості від 8 до 18 
км/год. (на вирівняних полях до 20 км/
год.), обробляючи ґрунт на глибину від 
2 до 18 см. Моделі Disc-O-Mulch мають 
захват від 3 до 12 м і агрегатуються з 
тракторами потужністю від 70 до 450 
к.с.

…за передпосівного обробітку
 Формування якісного 
насіннєвого ложа – одне з головних 
завдань під час посіву, з чим 
надзвичайно якісно справляється наш 
агрегат. Конструкція Atlas дозволяє за 
один прохід зробити 7 операцій.

 Обробіток ґрунту починається 
із масивної вирівнювальної планки 
трикутного профілю, положення якої 
регулюється через пружини відповідно 
до польових умов.
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 Леза переднього котка 
встановлені по спіралі, це створює «ефект 
гільйотини» — інтенсивне подрібнення 
великої, зокрема пересушеної, грудки.

 «Секція лап кріпиться до 
основної рами через паралелограмну 
навіску, – звертає увагу пан Олександр. 
– Вона дає можливість за допомогою 
гвинта виставляти робочу глибину з 
точністю 0,5 см».

 Маса Atlas розподіляється на 
два котки: передній пластинчастий та 
подвійний задній кільчасто-шпоровий. 
Це поліпшує якість вирівнювання та 
подрібнення, а також знімає зайвий 
тиск із лап, що сприяє рівномірності 
обробітку.
 Представлений Atlas мав два 
ряди стрілчастих лап SX шириною 400 
см, закріплених на рамі секції через 

подвійну ввігнуту пружинну стійку, що 
є найпопулярнішою серед українських 
агрегатів.

 За ними працює подвійний 
кільчасто-шпоровий коток Croosskill. 
«У формуванні насіннєвого ложа він 
виконує дуже важливу роль — сепарацію 
ґрунту: розпушена земля лишається 
знизу, а більша фракція, для зменшення 
негативного впливу вітру, подається 
нагору, – наголошує Олександр 
Покидюк. – Два ряди Croosskill 
встановлені в шаховому порядку, 
завдяки чому коток самоочищається. 
Таке виконання дозволяє працювати в 
більш вологих умовах: наприклад, на 
30 хв. раніше вранці по росі та на 30 хв. 
пізніше ввечері. Тобто він дозволяє під 
час посівної кампанії мати додаткову 
годину ефективного робочого часу».

 Завершує обробіток ще одна 
масивна вирівнювальна планка. Загалом 
якісне вирівнювання поверхні поля – 
одна з сильних сторін Atlas. Так, зі слів 
директора департаменту збуту ВФК 
в Західному регіоні, за кількарічного 
використання Atlas поліпшує 
рівнинність поля.
Atlas також цікавий тим, що завдяки 
3-точковій навісці може агрегатуватись 
із будь-якою механічною сівалкою 
аналогічного захвату.

 На форумі «Нове Зернятко» 
пару Atlas становила сівалка UniaPolonez 
із міжряддям 12,5 см, бункером об’ємом 
780 л та безступеневим варіатором, який 
дає можливість зручно змінювати норму 
висіву широкого спектра культур: від 
ріпаку до бобових і кукурудзи на силос. 

 Atlas працює на швидкості 8-10 
км/год. і агрегатується із тракторами 
потужністю від 70 до 130 к.с.

Коментар
 Зиновій Чайковський
головний агроном ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Теребовлянський р-н, 
Тернопільська обл.).
З ВФК підтримуємо зв’язки протягом 5 років. Придбали в них Atlas із 
захватом 8 м. Якістю обробітку задоволені: добре витримує задану 
глибину, забезпечує потрібну для посіву дрібногрудкувату структуру 
ґрунту, дуже гарно вирівнює поверхню поля, після 1500 га обробітку 
опідзолених чорноземів лапи мають несуттєве зношення… Одним 
словом, Atlas — це добра передпосівна техніка. Цьогоріч також взяли 
у ВФК розкидачі мінеральних добрив MLX, які працюють у нас за 
навігацією. Нарікань немає: рівномірність розподілення на високому 
рівні.

ВІДЕО

СКАНУЙТЕ QR-КОД ТА 
ПЕРЕГЛЯНЬТЕ НАШЕ ВІДЕО!
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«один з найкраЩиХ помічникіВ фермеріВ»: 
потужне украЇнське підприємстВо посп ім. ШеВченка про 
борону-полольник UNIA AkCENT Від «Вфк» 

У цьому українським фермерам 
дуже допомагає «Волинська фондова 
компанія» – один із лідерів у сфері 
реалізації сільськогосподарської 
техніки на вітчизняному ринку, 
яка розпочала свою діяльність у 
1993 році і за цей період гідно себе 
зарекомендувала. «ВФК» є провідним 
дилером сільськогосподарської техніки 
всесвітньовідомих брендів. Компанія 
представлена у всіх регіонах України 
для найповнішого забезпечення 
українських аграріїв сучасною 
технікою, оригінальними запасними 
частинами та професійним сервісним 
обслуговуванням.

Чимало господарств в нашій державі 
вже добре знайомі з цією компанією та 
завдячують їй високими врожаями.
Одним з клієнтів «ВФК» є приватно-
орендне сільськогосподарське 
підприємство імені Шевченка, 

розташоване у селі Угринів 
Горохівського району Волинської 
області. Воно було засноване ще у 
далекому 1946 році як колгосп імені 
Шевченка, та з того часу зазнало 
чималих змін.

З 1983 року і до нині господарством керує 
Турак Андрій Анатолійович – знана і 
шанована людина не лише на Волині, 
а й далеко за її межами. У 90-х роках, 
коли більшість господарств в Україні 
занепали, Андрію Анатолійовичу 
завдяки розумній стратегії та вмілому 
управлінню вдалося не лише зберегти 
підприємство, а й вивести його на новий 
рівень, розширити та осучаснити, за що 
селяни йому надзвичайно вдячні, адже 
саме завдяки пану Андрію вони мають 
робочі місця та гідну заробітну плату.

На сьогодні ПОСП імені Шевченка, 
основними галузями діяльності якого є 

рослинництво та тваринництво, єдине у 
Волинській області й одне з небагатьох 
в Україні сільськогосподарських 
підприємств, яке у 2010 році отримало 
статус спеціалізованої сировинної 
зони з виробництва сировини, що 
використовується для виготовлення 
продуктів дитячого та дієтичного 
харчування.

Для переробки власної сировини 
у 2012 році в Угринові був зданий 
в експлуатацію міні-молокозавод, 
обладнання для якого виготовила та 
змонтувала ізраїльська фірма «ТЕССА». 
Потужність заводу за одну зміну – 
5 тонн молочної продукції. Власну 
продукцію ПОСП ім. Шевченка продає 
під торговою маркою «УгринівМолоко». 
Асортимент продукції заводу –
пастеризоване коров`яче молоко 
жирністю 3,2 та 2,5 відсотків, сметана 
жирністю 22 та 15 відсотків, кефір 

Світ не стоїть на місці, він постійно розвивається, люди набувають нових 
знань та досвіду, створюють сучасні технології та обладнання, покликані 
полегшити життя та досягти максимальних результатів при мінімумі 
затрат. І сільське господарство не виняток. Адже для досягнення високих 
результатів аграріям тепер не достатньо лише багато та важко працювати, 
потрібно слідкувати за новинками та впроваджувати у себе новий досвід 
і світові розробки. Особливо це стосується технічної бази.
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жирністю 2,5 та знежирений до 1 
відсотка.

Аби дізнатися більше про роботу цього 
господарства, ми поспілкувалися з 
головним агрономом ПОСП імені 
Шевченка Богданом Степановичем 
Блаватним.

Як розповів пан Богдан, який працює 
на господарстві вже більше 20 років, 
підприємство має в обробітку понад 
2600 га орної землі, на якій вирощують 
кукурудзу (600 га), озиму пшеницю 
(900 га), озимий ріпак (300 га), ячмінь 
(300 га) та багаторічні трави.

- Оскільки у нас широко розвинуте 
тваринництво, адже ПОСП імені 
Шевченка утримує понад 2 тисячі голів 
ВРХ, серед яких 800 дійних корів, тому 
всі культури ми вирощуємо з огляду на 
цю галузь, – зазначив агроном.

- А які технології обробітку ґрунту 
застосовуєте на підприємстві?

- Ми надаємо перевагу традиційним 
технологіям: це оранка, 
ґрунтопоглиблення. Зараз ПОСП імені 
Шевченка знаходиться на етапі переходу 
до органічного землеробства, тож 
техніку намагаємося використовувати 
таку, щоб дозволила повністю обійтися 
на полях без «хімії».

- Якою саме технікою користуєтеся?

- Як і більшість аграрних підприємств, 
ми намагаємося йти в ногу з часом, 
адже розуміємо, що без новітнього 
обладнання досягти високих результатів 
неможливо, а вітчизняний виробник 
вже не задовольняє наші потреби. Тож 
переходимо на світові марки.

- У кого їх купуєте?

- Вже 5 років ми співпрацюємо з 
«Волинською фондовою компанією» 
і надзвичайно задоволені, адже за 
25 років свого існування вона добре 
зарекомендувала себе на українському 
ринку. Її керівництво чудово 
розуміє потреби сільгоспвиробників 

і намагається якнайкраще їх 
задовольнити. Уся техніка, яку пропонує 
компанія, надзвичайно якісна та за 
доступними цінами, вона ще жодного 
разу нас не підводила. Крім того, у 
«ВФК» швидке та якісне сервісне 
обслуговування, що дуже важливо, 
особливо в «гарячу пору».

- А можете «виділити» якийсь агрегат, 
який вам суттєво допомагає в роботі?

- Минулого року у «ВФК» ми придбали 
навісну пружинну борону-полольник 
Unia AKCENT 9 і задоволені покупкою 
на 100%, адже борона поєднує у собі 
чимало функцій.

Як вже згадувалося, наше 
господарство пробує переходити до 
органічного землеробства, а ця борона 
дозволяє суттєво зменшити хімічне 
навантаження на рослини, бо знищує 
бур’яни в середині рядка механічним 
шляхом, дає можливість працювати у 
стані вегетації, не порушуючи кореневу 
систему, після чого поля вже не потрібно 
обприскувати.

Крім того, через зміни клімату 
температурний режим, при якому 
відчувається брак вологи, дістався 
вже й до Волині, а цей агрегат може 
використовуватися для закриття вологи 
на полях.

- І вже є якісь результати завдяки 
використанню борони Unia AKCENT?

- Минулого року борону ми 
застосовували в основному на озимій 
пшениці, і можемо відзначити, що її 
урожайність у 2017 році склала 76 
центнерів з гектара, що на 2 центнери 
вище ніж у 2016 році.

-  Які ваші подальші плани щодо 
співпраці з «ВФК»?

- З «Волинською фондовою компанією» 
ми налаштовані на довгу і плідну 
співпрацю, адже завжди приємно 
працювати з тим, для кого клієнти – 
понад усе.

Пахольчук Юрій Віталійович, менеджер 
зі збуту «ВФК» у Волинській області, 
про пружинну борону Unia AKCENT 9:
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«Уся техніка від польської компанії 
Unia Group, яка є одним з провідних 
виробників сільськогосподарської 
техніки в Європі, якісна та потужна. 
Вона виготовляється на чотирьох 
заводах (Грудзенц, Слупськ, Кутно, 
Бжег) та експортується до 60 країн 
світу. Продукція виробляється із 
міцної шведської сталі за допомогою 
застосування нових технологій, у тому 
числі лазерної обробки. Компанія є 
виробником ґрунтообробної, посівної 
та кормозаготівельної техніки, 
мульчувачів, агрегатів для внесення 
добрив, обприскувачів, причепів, 
машин для посадки та збирання 
картоплі.

Великою популярністю серед 
українських аграріїв користується 
пружинна борона AKCENT від компанії 
Unia, яку ми між собою називаємо 
«механічний гербіцид». Ця борона 
призначена для механічного знищення 
бур’янів на полях за допомогою 
пружинних пальців.

 Крім того, вона також розрихлює ґрунт, 
підвищує ефективність поглинання 
поживних речовин, стимулює розвиток 
коріння рослин, покращує аерацію 
ґрунту.

Борона є універсальною і може 
використовуватися на будь-яких 
видах культур. Застосовується агрегат 
одночасно з весняним боронуванням. 
Найпоширенішою серед українських 
аграріїв є борона AKCENT 9 типу.

Щодо технічних характеристик, то 
її вага становить 1100 кг, необхідна 
потужність – 90 к.с., кількість пружних 
пальців діаметром 7 мм з регульованим 
кутом атаки – 180 штук. Опорні колеса 
5,0/9 дозволяють регулювати робочу 

висоту, окремі секції машини мають 
незалежну навіску. Сегментна рама 
складається в транспортне положення 
гідравлічним способом. Робоча секція 
завдяки конструкції підвіски прекрасно 
копіює рельєф поля. Крім того, агрегат 
можна додатково укомплектувати 
пневматичною сівалкою для сидератів 
ЕТА.

Борона Unia AKCENT зарекомендувала 
себе з найкращої сторони, адже в Україні 
її вже придбали чимало фермерських 
господарств, і за цей час ми не отримали 
ще жодного негативного відгука. 
Наостанок хочу додати, що «ВФК» є 
ексклюзивним дилером техніки бренду 
Unia в Україні».
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Розкидач MXL  3000 ми придбали у 
«Волинської фондової компанії» в 
червні 2016 року, а з липня він у нас 
уже почав працювати. За цей час 
обробили ним понад 3000 га. Вносимо 
ним тільки мінеральні добрива, 
хоча чув, що деякі господарства, 
використовуючи його високу точність 
внесення, навіть сіють зернові 
культури.

До переваг варто віднести великий 
бункер, що розрахований на 3 т. 
Агрегатуємо розкидач з трактором 
МТЗ  82, швидкість на ВВП 540 об/хв. 
Машина дозволяє вносити добрива 
захватом від 15 до 36 м, у нас вона 
налаштована на 18 м.

Вибираючи розкидач, ми розглядали 
різні моделі й бренди, але зупинились 
на  причіпній моделі MXL 3000 як на 
одній з найкращих. Вплинули на наш 
вибір і тести від DLG, де ця модель 
показала один з найкращих результатів 
по коефіцієнту нерівномірності 
розкидання. Конструкція цього 
розкидача є настільки зручною, що 
для налаштування робочої ширини 
розкидання добрив і їх дозування 
немає потреби в якихось інструментах 
– усе настільки раціонально й 
водночас просто. Тут для регулювання 

норми внесення використовується 
запатентований компанією UNIA 
дозуючий шнек, зв’язаний з бортовим 
комп’ютером, що дозволяє вносити 
добрива з високою точністю, 
незалежно від швидкості руху 
трактора. Дозуючий шнек легко 
калібрується: вноситься в комп’ютер 
інформація про те, скільки за один 
виток він подає маси, запам’ятовує до 
10 різних видів добрив. Датчик, що 
розташований на колесі, відслідковує
швидкість руху машини й подає сигнал 
через комп’ютер на гідропривід, що 
регулює оберти шнека. Таким чином, 
ми повністю відходимо від людського 
фактора й від можливих помилок 
тракториста. Це перший крок до 
точного землеробства.

Агропромислова група «Ланнівська» 
(Полтавська обл., Карлівський р- н)   одна 
з найуспішніших компаній Полтавщини, 
до складу якої входить ПП «Ланнівський 
цукровий завод» та три агровиробничі 
підприємства: ПП «Ланна Агро», ТОВ 
«Промінь» та ТОВ «Ланнівська МТС». 
Усі три агропідприємства   давні клієнти 
ВФК і в кожному з них працюють 
розкидачі UNIA MXL 3000.

Наш журналіст завітав на Полтавщину, 
щоб поговорити про виробництво, 
зокрема, про те, чому свій вибір розкидачів 
мінеральних добрив ці компанії зупинили 
саме на бренді UNIA, як показав себе на 
полі MXL 3000, які його особливості.
Вирощуємо кукурудзу на силос і на зерно, 
крім того, сіємо соняшник, сою.

Кулагін Валерій Миколайович, головний 
інженер ПП «Ланна Агро»:

У нашому господарстві 6000 га землі. 
Оскільки до складу групи входить 
цукровий завод, то сіємо на 1000 га 
цукровий буряк. Маємо також 2000 голів 
ВРХ, тому вирощуємо кукурудзу на силос 
і на зерно, крім того, сіємо соняшник, 
сою.

агропромислоВа група «ланніВська» обирає 
розкидачі мінеральниХ добриВ UNIA MXL-3000 
Від «ВолинськоЇ фондоВоЇ компаніЇ»
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Наш розкидач оснащено бортовим 
комп’ютером , котрий за рахунок 
використання системи GPS забезпечує 
задану дозу внесення добрив без 
«перекриття», а також здійснює 
моніторинг робочих параметрів: 
наявність добрив у бункері, швидкість 
обертання дисків, оброблену площу 
поля, продуктивність у га/год.

Ще одна важлива деталь. На відміну 
від розкидачів мінеральних добрив 
інших виробників, у розкидачах UNIA 
завдяки особливій конструкції лопаток 
не руйнується структура кристалів 
добрива. У розкидачах, в яких структура 
кристалів руйнується, позаду них можна 
бачити білу хмару з цих подрібнених 
кристалів. Зрозуміло також, що це 
безпосередньо позначається на якості 
внесення добрив, відтак, і майбутніх 
урожаях.

Бункер оснащено захисною сіткою, 
що унеможливлює потрапляння до 
дозуючої системи сторонніх предметів, 
грудок, каміння.

За ці два роки в нас не було жодних 
проблемних моментів, він дуже гарно 
працює. Отже, техніка від компанії 
UNIA є надійною, ефективною та 
ідеальною за співвідношенням ціна/
якість. Саме тому всі три наших 
підприємства обрали розкидач MXL-
3000.

В наступному господарстві де нас 
чекав MXL 3000,  ми мали можливість  
поспілкуватися з головним агрономом 
підприємства.

Білоцерковець Валерій Вікторович, 
головний агроном ТОВ «Промінь»:

 – У цьому господарстві працюю 
більше 30 років. У нас зерно бурякове 
спрямування, на площі в 2000 га 
вирощуємо цукрові буряки, зернові 
культури, кукурудзу, соняшник, сою, 
гречку. Під усі ці культури ми вносимо 
мінеральні добрива за допомогою 
розкидача MXL 3000, придбаного у 
«Волинської фондової компанії» в 2015 
році. За два повних сезони обробили 
4000 га. І за цей час не було жодної 
поломки, у машині все рідне, ще нічого 
не ремонтували.

Ми вибрали цю модель на шасі 
KASTOR, оскільки вона не потребує 
потужного трактора, працює в нас з МТЗ  
82, при цьому вона досить містка, ми 
відразу завантажуємо в неї три біг беги. 
Налаштований він у нас на захват 24 м, 
щоб відповідно було до технологічної 
колій нашого обприскувача. У 
залежності від потреб, вносимо від 1 до 
3 ц/га.

Серед плюсів у MXL 3000 варто 
відзначити високу точність внесення. 
Раніше ми працювали з іншим 
розкидачем, то різниця відчутна: на 
полі тоді були «хвилі» з рослин різної 
висоти, ну а тепер усе рівномірно. 
Завдяки комп’ютеру і GPS у нас немає 
огріхів і перекриття.

Ми дуже задоволені цим розкидачем, 
оскільки він не створив нам жодних 
проблем, що пов’язані з ремонтом 
і зупинками в полі, а головне – ми 

відчули реальну економію в добривах: 
«кидаємо», де треба і скільки треба.

Уже за кілька тижнів, на початку березня, 
плануємо задіяти наш розкидач: будемо 
вносити аміачну селітру на підживленні 
озимої пшениці та ячменю.

З «Волинською фондовою компанією» 
в нас віддавна склалися дружні 
взаємини. Увесь необхідний сервіс вони 
здійснюють вчасно і якісно, навчають 
наших механізаторів. Плануємо й надалі 
працювати з цим надійним партнером.

Розкидачі мінеральних добрив моделі 
UNIA MXL можуть використовуватися 
як у причіпному, так і в навісному 
варіанті. Ці розкидачі з бункером від 
1200 до 3000 дм3 і робочою шириною 
до 36 м спроектовані спеціально для 
великих господарств, в яких особливо 
важливим є точність розкидання добрив 
і висока продуктивність роботи.

У розкидачах серії MXL – система 
регулювання кількості висівання 
добрив полягає у зміні кількості обертів 
дозуючого шнека, що дозволяє досягти 
дуже точного (прецизійного) дозування 
добрив, оскільки кількість добрив, яка 
виноситься за один оборот дозуючого 
шнека завжди однакова для кожного 
типу добрив. Гідропривід дозволяє 
безступінчасто змінювати норму 
внесення.

Дана схема дозволяє використовувати 
комп’ютер для утримання заданої 
норми незалежно від швидкості руху 
– надзвичайно надійна система, що не 
потребує жодних додаткових ваг і т.п.

Причіпні розкидачі мінеральних добрив 
MXL PREMIUM мають колісні пари 
підвищеної міцності, завдяки чому 
можна пересуватися з швидкістю до 
40 км/год. Широкі шини дозволяють 
працювати навіть у найважчих 
умовах – по мерзлоталому ґрунті. 
Кожен розсіваючий диск оснащений 
незалежним дозуючим шнеком з 
гідроприводом та управлінням від 
комп’ютера UTS фірми MULLER, 
що дає змогу використовувати дані 
розкидачі у точному землеробстві.
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UNIA EUROPA 3024 –
професійний обприскуВач!
У минулому році корпорація «Зерновик» 
(Кіровоградська обл.), до складу якої 
входить вісім агропідприємств області, 
придбала у «Волинської фондової 
компанії» три обприскувачі UNIA 
Europa 3024. Тож використаємо нагоду, 
щоб дізнатися, як показала себе машина 
в полі.

ТОВ «Агрогран» – одне з восьми 
підприємств, що входить до складу 
корпорації «Зерновик», і саме там 
працює один з придбаних у квітні 
минулого року обприскувач, що, до 
речі, має найбільше напрацювання.

Як і личить доброму господареві, поки 
погода не дозволяє вийти в поле, уся 
техніка в господарстві зберігається в 
ангарі, під накриттям. Про господарство 
й роботу обприскувача розповідає 
агроном підприємства Сергій Зіненко:

– У нашому господарстві 2150 га 
ріллі, основні культури – кукурудза та 
соняшник. Ще трохи сіємо пшениці, 
ячменю, гороху, сої. У цьому році 
плануємо додати нут і сорго. Оскільки 
в нас важкі ґрунти з великим вмістом 
глини, то без плугу не обходимося, 
працюємо за традиційною технологією.

Потроху оновлюємо свій парк сучасною 
й високопродуктивною технікою. Торік 
постала необхідність придбати новий 
обприскувач, бо старий вітчизняного 
виробництва вже не задовольняв наші 
потреби.

До вибору техніки ми відносимося 
дуже прискіпливо, намагаємось обрати 
найкраще, але за «розумну» ціну. 
Сьогодні вибирати є з чого, і виробники 
машин із задоволенням привозять свою 
техніку на випробування в господарство. 
Рік тому нам в господарство привезли 
три обприскувачі. «Волинська фондова 
компанія» привезла Europa 3024, ще 
дві причіпні машини більш відомих 
виробників привезли інші компанії. У 
результаті ми влаштували на своєму 
полі тест-драйв, щоб визначити 
найбільш підходящий для нас агрегат. 
За функціональністю всі три машини 
виявились практично однакові. Але, 
зіставивши їх технічні показники із 
запропонованими цінами, керівництво 
нашої корпорації зробило свій вибір саме 
на користь UNIA Europa 3024 і придбало 
одразу три агрегати. Переплачувати 
лише за більш розкручений бренд 
наше керівництво не захотіло. Уже в 
перший рік роботи пересвідчились, 
що обприскувач вибрали правильний. 

За сезон без проблем обробили ним 
11500 га. Вносили ним усе потрібне: 
гербіциди, фунгіциди, інсектициди, 
добрива, мікродобрива.

Обприскувач працює в нас переважно 
вночі, оскільки в нашій місцевості 
вдень дмуть сильні вітри, не даючи 
можливості якісно обробити посіви. 
Для зручності наші механізатори навіть 
дообладнали штанги підсвіткою.

З «Волинською фондовою компанією» 
співпрацюємо давно, близько десяти 
років. Купили в них мульчувач, прес-
підбирач, до речі, також польського 
виробництва. Рівнем сервісу від ВФК 
ми цілком задоволені, тож маємо намір і 
надалі співпрацювати з ними й купувати 
в них техніку.

Докладніше про обприскувач нам 
розповів його оператор – Сергій 
Коваленко, до речі, воїн АТО, що більше 
року провів на передовій. Загалом, 
господарство споряджало в АТО п’ять 
своїх хлопців, придбавши для них усю 
необхідну амуніцію: бронежилети, 
каски. Але ратна праця вже позаду, 
хлопці повернулись до землі, до 
хліборобської справи.

– Чи не найбільше задоволений цим 
придбанням саме я, оскільки до того 
працював на старому вітчизняному 
агрегаті, і різниця, мушу сказати, 
дуже суттєва. Місцевість у нас 
нерівна, горбиста, старий обприскувач 
дуже розгойдувало, часто штанги 
заривалися в землю, відламувались, 
ми їх ремонтували, зварювали. Тепер 
працювати комфортно: автоматичне 
розкладання штанг, легке керування, 
завдяки пневмопідвісці гасяться всі 
коливання. Пригадую такий випадок: 
коли розрізали мішки з добривами, 
я залишив на баку ніж і забув про 
нього, згадавши, коли вже обробив 
15 га посівів. І ніж не загубився, так і 
лишився лежати на кришці.

Зручне розташування бака для 
приготування отрутохімікатів і рідких 
міндобрив, бак можна опускати до землі, 
а не заливати згори важкі каністри, до 
того ж він ретельно миється. Окремо є 
баки з чистою водою для автоматичного 
промивання всієї системи, для миття 
рук.
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Хочу відзначити високу якість і 
продуктивність роботи. За ніч я 
обробляв по 200 га. При нормі виливу 
200 л/га однієї заправки вистачає на 15 
га; у старому обприскувачі заправки 
вистачало на 10 га. Відповідно 
менше часу йде на простої для 
заправки. Дуже зручні поворотні 4-х 
позиційні розпилювачі, тепер легко за 
необхідності, налаштувати агрегат на 
роботу з інший препаратом, на іншу 
норму внесення.

Приємно працювати з комп’ютером, 
де все управління обприскувачем 
здійснюється з кабіни трактора. На 
моніторі висвічується вся необхідна 
інформація: кількість обробленої 
площі, норма виливу, тиск у системі, 
поточна швидкість, рівень робочої 
рідини в баку. У всіх випадках, коли 
ці робочі параметри виходять за межі 
оптимального діапазону, вмикається 
звукова та світлова сигналізація. Якщо 
забивається фільтр, на моніторі видно 
який саме потрібно промити. При 
обробці нерівного поля є можливість 
посекційного вимикання штанги, по 
7 форсунок, щоб не було перекриття 
оброблених ділянок. Це, в свою чергу, 
значно економить препарати, при цьому 
не завдається шкода рослинам через 
передозування. Залежно від швидкості 
комп’ютер сам регулює тиск у системі 
й норму виливу.

Важливо, що агрегат відповідає 
всім необхідним нормам при 
транспортуванні. Землі нашого 
господарства розташовані в п’яти селах, 
до найдальшого поля 43 км, тож мусимо 
робити багато переїздів. У обприскувача 
надійна система фільтрації, встановлено 
багато фільтрів. Для нас це також 
дуже важливо, оскільки воду часто 
доводиться брати з озер і річок. У кінці 
кожної зміни промиваю фільтри на 
штанзі, усе дуже швидко й зручно.

Обприскувач не потребує потужного 
трактора, у нас він агрегатується з 
трактором МТЗ 892 потужністю 90 к. с.
Менеджер з продажу по Кіровоградській 
області:

— Наша компанія пропонує дуже 
широкий ассортимент техніки різних 
брендів. Але саме на обладнання групи 
компаній UNIA Group попит постійно 
зростає, оскільки ця техніка напрочуд 
вдало поєднала співвідношення ціни 
та якості. За останні два сезони лише 
в Кіровоградській області ми продали 
надзвичайно багато агрегатів від UNIA. 
При цьому всі наші клієнти лишаються 
задоволеними якісною роботою 
придбаної техніки. У свою чергу, ми 
забезпечуємо всім клієнтам якісне 
технічне обслуговування.

Щодо обприскувача Europa 3024 – це 
надійний, простий у користуванні, 
сучасний, високопродуктивний 
агрегат, що відповідає сучасним 
агротехнологіям. Його можна 
налаштувати під будь-які умови 
господарювання. Він має потужну 
конструкцію рами та регульоване дишло, 
що забезпечує легке агрегатування з 
будь-яким трактором, сучасний і міцний 
головний бак з поліестру, чотирирівневу 
систему фільтрації. А пневматична 
підвіска та досконала система 
стабілізації обприскувача дозволяють 
працювати на будь-яких нерівностях 
поверхні поля.
Система стабілізації, базується на 
принципі маятника з амортизацією у 

двох площинах, метало-гумовими 
пом’якшуючими елементами та 
гідравлічно-газовими амортизаторами. 
Вона гарантує надійну стабільність 
штанги в горизонтальній і вертикальній 
площині навіть при наїздах колесом на 
горби чи попаданні в яму.
Багата комплектація обприскувача 
задовольнить найвимогливіших 
покупців, агрегат має перегородку 
в баку для гасіння коливань 
розчину під час транспортування 
та роботи на нерівній місцевості, 
гідравлічні мішалки для постійного 
підтримування однорідності робочого 
розчину, діапазон регулювання штанги 
по висоті від 0,5 до 2,3 м, плавне 
регулювання ширини колії від 1,8 
до 2,25 м, семисекційну штангу з 
гідравлічним нахилом на схилах – 8,5°, 
4-х позиційні розпилювачі для роботи 
в широкому діапазоні норм внесення 
та погодних умов, 6-ти поршневу 
італійську помпу продуктивністю 
300 л/хв. з управлінням від бортового 
комп’ютера.

Але й це ще не все: підсумовуючи, 
слід порівняти ціни. Наш обприскувач 
виявиться значно дешевшим від 
подібних аналогів, що представлені на 
ринку.
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UNIA – ОДИН ІЗ ПРОВІДНИХ ЄВРОПЕЙСьКИХ БРЕНДІВ, ЩО ВЖЕ СТАВ 
ПОПУЛЯРНИМ СЕРЕД УКРАЇНСьКИХ АГРАРІЇВ. 

Широка лінійка техніки, висока надійність і 
ефективність, бездоганне гарантійне й 
післягарантійне обслуговування від 
офіційного дилера – ВФК, у поєднанні з 

«розумною» ціною, спонукає все більше 
господарів вибирати машини UNIA. 

До одного з таких господарів ми й 
завітали (Дніпропетровщина, 

Криничанський р -н).

Отян Анатолій Миколайович, 
директор селянського 
фермерського господарства 
«ДОСЯ»:

– Наше господарство почало 
свою діяльність на початку 

буремних дев’яностих. Після виходу 
з колгоспу люди почали обробляти 

власні наділи, а сьогодні понад 250 пайовиків 
довірили нам майже дві тисячі гектарів. 
Вирощуємо звичайні культури: пшеницю, 
рапс, ячмінь, соняшник.

З неприхованим болем Анатолій 
Миколайович згадує «дику» приватизацію 
колгоспного майна:

– Люди не знали, що робити з тим добром, 
що задурно їм дісталось. На машинному 
дворі не залишилось жодної залізяки. 
Токарні верстати виривали з анкерами, 
вантажили в машини і вивозили за кордон 
як металобрухт. Трактори, що були ще на 
ходу, нові власники також відправляли на 
металобрухт, на дахах не залишилось жодної 
шиферини, жодної балки.
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Власну справу починали практично з нуля. 
Поволі «спиналися на ноги», обзаводились 
технікою, – продовжує Анатолій Миколайович. 
– З технікою UNIA я познайомився приблизно 
15 років тому. Люди, у яких ми орендували 
землю, тримали худобу, і їм потрібна була 
солома, тому ми придбали прес UNIA Z -
511. Він нам підходив зручним розміром 
тюків, надійною й простою конструкцією, 
прийнятною ціною. Пропрацював він у 
нас вісім років без жодних поломок. Потім 
ми його продали, добавили трохи грошей і 
придбали у ВФК, знову цю ж модель Z -511. 
Він у нас бездоганно працює вже 5 років, на 
ньому надійний німецький в’язальний апарат, 
тож ламатися там практично немає чому.
Останні 10 років ми співпрацюємо з 
«Волинською фондовою компанією» 
по ґрунтообробній техніці, а саме по 
техніці UNIA. Перше наше придбання – 
чотирьохметрова борона UNIA ARES P 
XXL, що чотири роки працює з трактором 
потужністю 160 к. с. без жодної поломки, 
ми до неї ще не купили жодної запчастини. 
Машина нам дуже сподобалась. Коли 
купували, то виходили з суто економічних 
міркувань. І тепер маємо саме те, що хотіли.

Потім ми придбали в них 12  метрову 
пружинну борону UNIA AKCENT і знову були 
приємно здивовані. У нашому господарстві 

є різні борони вітчизняного й іноземного 
виробництва від відомих брендів, але що 
настільки прекрасно працюватиме AKCENT, 
ми й не допускали. Борона так розробила нам 
землю, хоч мак сій.
У минулому році наше господарство 
придбало новий 300  сильний трактор, тож 
виникло бажання докупити під нього ще 

одну борону. Переглянули різні журнали, 
проспекти, детально вивчили пропозиції 
дилерів в Інтернеті, порівняли всі «за» й 
«проти». І знову звернулись до «Волинської 
фондової компанії» за ще одним, тепер уже 
восьмиметровим агрегатом UNIA ARES 
НР. Найперше переконувала невелика 
ціна, при тому що конструктивно ARES 
нічим не поступається дорожчим аналогам. 
Кожен агрегат має якісь свої конструктивні 
особливості: в одного транспортні колеса 
спереду, а в іншого позаду, в одного перед 
котком, а в іншого за котком, але для нас це не 
має значення. Польський агрегат на третину 
дешевший. Тож навіщо платити більше?

 Замовили ми цю борону ще в грудні 
минулого року, бо так виходить дешевше, 
отримали в травні, й відразу в поле. На 
сьогодні обробили нею 260 га. Продуктивність 
висока, їй у нас поки немає де розігнатися. 
Як лущильник вона працює ідеально. А 
порівнювати в нас є з чим, є борони інших 
відомих виробників, але ARES працює не 
гірше.

Про якість техніки UNIA свідчить ще й той 
факт, що за чотири роки ми придбали у ВФК 
три борони, але жодного разу не купували 
до них запчастини, досі не знаємо, що таке 
поломка. Сервіс у Волинської такий: коли я 

сказав, тоді вони й приїхали. Нам потрібно 
було по пресу зробити дефектовку, 
приїхали коли нам зручно, подивились, 
записали, поштою через день вислали 
потрібну запчастину. Якщо нам потрібна 
якась консультація, ми їм телефонуємо, і 
сервісна служба одразу прибуває.

Знаю, що в UNIA є також добрі плуги, але 
ми перейшли на мінімальну технологію 
й плугом не користуємося. Сусідні 
господарства працюють з плугом, але я не 
бачу, щоб у них був кращий урожай.

Утримуюся взагалі хвалитися 
урожайністю, бо це абстрактний 
показник. Слід хвалитися собівартістю 
вирощеного врожаю та отриманим 
прибутком. А собівартість у нас невисока. 
Зверніть увагу на нашу техніку: вся нова, 

з навігацією. Найстарішому трактору 5 років. 
У полі працює лише 5 механізаторів. Загалом 
у нашому господарстві 25 робітників, проте 
виходить так, що сторожів більше, ніж власне 
реальних працівників.



С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

VFC News50 www.vfc.com.ua

Прес -підбирач Z -511

Прес -підбирач моделі Z -511 характеризується 
досконалою надійною безвібраційною конструкцією, 
безвідмовним в’язальним апаратом, малою масою 
й низькою потребою потужності (від 30 к. с.). Усі 
робочі органи машини захищені запобіжниками. 
Z -511 обладнаний в’язальним апаратом німецької 
компанії Rasspe – це один із найкращих апаратів, 
що забезпечує високу продуктивність машини. 
Прес -підбирач також укомплектований механізмом 
регулювання довжини й щільності тюка, 
лічильником тюків, опорним колесом підбирача й 
захисною муфтою. Великий діаметр і спеціальна 
конструкція машини забезпечують безперервну 
подачу маси й мінімальні втрати навіть на високій 
робочій швидкості, а також запобігають захопленню 
сторонніх предметів. Робочі органи Z -511 виконані з 
високоякісної сталі, що дозволяє експлуатувати прес-
підбирач упродовж багатьох років, не потребуючи 
значних коштів для купівлі запасних частин.

UNIA ARES HP

UNIA ARES HP – лінійка важких напівнавісних 
дискових ґрунтообробних агрегатів, що 
відрізняються міцною рамою, яка забезпечує 
рівномірний розподіл навантаження по всій робочій 
ширині. Ці машини створені для швидкісного 
обробітку ґрунту на глибину від 6 до 12 см. Вони 
подрібнюють і заробляють пожнивні рештки в ґрунт, 
знищують бур’яни, заробляють внесені добрива, 
подрібнюють грудки, закривають вологу тощо.

На масивній рамі, що створює навантаження на 
ґрунт 1250 кг/м, на відстані 120 см один від одного 
розташовано два ряди конічних дисків. Диски 
кріпляться до рами індивідуально за допомогою 
гумових демпферів під кутом атаки 18˚ і нахилом 
11˚. Завдяки такому розташуванню диск працює як 
леміш і відвал, отже, відбувається кращий оборот і 
подрібнення оброблюваного шару ґрунту, а трактору 
для роботи з таким знаряддям необхідно менше 
тягове зусилля. Більше того, таке розташування 
робочих органів і пружинний захист дисків 
дозволяють агрегатам Ares HP ефективно працювати 
на полях, де багато рослинних решток та бур’янів, в 
умовах підвищеної (до 40%) вологості.

ТИПИ ДИСКІВ. Найважливішим робочим 
елементом ARES є диски, призначені для розрізання 
ґрунту. Компанія UNIA Group випускає три види 
дискових агрегатів ARES: з конічними дисками 
для обробітку на глибину до 12 см, зі сферичними 
дисками для обробітку на глибину до 20 см, класичні 
дискові борони з навантаженням на один диск – 180 
кг.

Диски виробляються в трьох розмірах. Залежно 
від типу машини застосовуються три типи дисків – 
версія L має діаметр 510 мм, версія XL – 560 мм, а у 
версії XXL – 660 мм.
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тоВ «гор -агро»: «спIВпраця з 
«Волинською фондоВою компанIєю»   
запорука наШого успIХу»

	 На сьогоднішній день 
сільське господарство в Україні – 
одна з найпопулярніших галузей, 
чимало людей намагаються знайти 
себе в аграрному секторі. А якщо 
правильно розпочати і грамотно 
підійти до ведення бізнесу, то можна 
отримати непогані прибутки. Крім 
того, дуже важливим аспектом для 
досягнення успіхів є й правильний 
вибір технічної бази, догляд за нею, 
вчасне сервісне обслуговування та 
ремонт.
 Одним з найнадійніших 
помічників вітчизняних аграріїв 
є «Волинська фондова компанія» 
- лідер у сфері реалізації 
сільськогосподарської техніки на 
українському ринку з 1993 року. 
Компанія представлена у всіх 
регіонах держави, займається 
продажом сільгосптехніки різних 
всесвітньовідомих брендів, 
проводить гарантійний сервіс та 

післягарантійне обслуговування, а 
також продаж запасних частин.
 Чимало аграріїв вже 
добре знайомі з «ВФК» та роками 
плідно і тісно співпрацюють з нею.
 «Агро Еліта» відвідала 
господарство ТОВ «Гор-Агро», 
розташоване у с. Підгайці, 
Луцького району Волинської 
області, яке вже 5 років є постійним 
клієнтом «ВФК» та завдячує їй 
своїми результатами. 
 ТОВ «Гор-Агро» - 
багатогалузеве підприємство, 
основними галузями діяльності 
якого є рослинництво та 
тваринництво. 
 Керує ним молодий, проте 
досить успішний господарник Гор 
Карабіян Георгійович. 
 Як розповів Карабіян 
Георгійович, «Гор-Агро» було 
засновано 1 березня 2006 року. 
 «Площі нашого 

господарства налічують 1000 га 
землі, ми вирощуємо зернові та 
технічні культури. 
 Є у нас і тваринництво: 
у стаді маємо 300 голів ВРХ , 
близько 500 голів свиней, а також 
200 баранів», - зазначив мій 
співрозмовник.
- Які врожаї в середньому 
отримуєте?, - цікавлюся.
- Цьогоріч в заліковій вазі зернові 
дали урожай 50-60 ц/га, ріпак – 34 
ц/га , сої за прогнозами плануємо 
отримати так, як і минулого року, 
– 36 ц/га.
- Багато аграріїв характеризують 
2018 рік як досить важкий для 
сільського господарства через 
незвичні природні умови. Яка 
Ваша думка з цього приводу?
- Справді, погода не надто сприяла 
фермерам, і наше господарство 
– не виняток. Через затяжні дощі 
жнива видались дуже тяжкі. 
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Якщо говорити про кількісні 
показники, то тут все добре, ми 
зібрали ту кількість зернових, 
яку й планували, а от щодо 
якості зібраного зерна, то вона 
звичайно втратилась. 
 Крім того, важко 
працювати не лише через 
кліматичні зміни, а й тому, 
що сільське господарство 
практично не має підтримки 
з боку держави, натомість є 
брак працівників, які масово 
виїжджають закордон у 
пошуках кращої долі. 
 Але ми не опускаємо 
рук, і докладаємо всіх 
зусиль, щоб досягти бажаних 
результатів.
- Розкажіть, яку техніку 
використовуєте у себе в 
господарстві?
 - Від правильно 
обраної техніки безпосередньо 
залежить успіх господарства, 
тому ми постійно оновлюємо 
свій технічний парк. Вже 5 років 
співпрацюємо з «Волинською 
Фондовою Компанією», яка дуже 
добре зарекомендувала себе на ринку. 
Крім того, що у «ВФК» великий 
вибір різноманітної якісної техніки, 
компанія ще й надає високопрофесійне 
сервісне обслуговування у найкоротші 
терміни.
За роки партнерства ми придбали у 
«ВФК» 5 одиниць техніки, серед яких 
ґрунтообробний дисколаповий агрегат 
Ares Long, напівнавісний оборотний 
плуг VIS MX 7+1 виробництва 
компанії Unia, посівний комплекс 
Kuhn Espro 6000 R, телескопічний 
навантажувач MasseyFerguson 9407, 
нещодавно купили також комбайн 
MasseyFerguson BETA 7370, який 
дуже виручив нас у цьогорічних 
екстремальних погодних умовах, 
адже збирання врожаю припало якраз 
на період дощів, а комбайн, який був 
у нас в господарстві, вже старенький, 
і щойно вийшов в поле, як одразу 
зламався. Тож якби не наш новий 
комбайн від «ВФК», ми ризикували б 
втратити велику частину врожаю. 
 - У чому полягають переваги 
техніки, яку продає «ВФК»?

 - Основною перевагою 
техніки від цієї компанії є те, що ціна 
повністю відповідає якості. За весь 
час жодних серйозних поломок чи 
нарікань на неї не було. Звичайно, 
незначні недоліки виникали, але 
вони в основному стосувалися 
заміни зношених робочих органів. 
І хочу віддати належне керівництву 
і працівникам цієї компанії, що 
сервісне обслуговування та доставка 
потрібних запчастин було проведено 
у найкоротші терміни. 
 Саме тому ми налаштовані 
на довготривалу і плідну співпрацю 
з «ВФК», адже впевнені, що вона нас 
не підведе!
 Пахольчук Юрій 
Віталійович, менеджер зі збуту 
«ВФК» у Волинській області про 
співпрацю з господарством «Гор-
Агро»:
 «З ТОВ «Гор-Агро» ми 
співпрацюємо вже 5 років. Також 
повністю проводимо сервісне 
обслуговування усієї їхньої техніки - 
як гарантійне, так і післягарантійне, 
забезпечуємо запчастинами. За час 
роботи чули лише позитивні відгуки 
від керівника підприємства Карабіяна 

Георгійовича, що не може не тішити. 
У свою чергу можу сказати, що 
теж дуже задоволений співпрацею. 
На мою думку, саме за такими 
господарствами майбутнє аграрного 
сектору нашої держави.
 Як уже розповідав 
Карабіян Георгійович, ТОВ «Гор-
Агро» придбало у нашої компанії 
5 одиниць техніки. І я хотів би 
детальніше зупинитися на їхніх 
останніх покупках: це телескопічний 
навантажувач MasseyFerguson 
9407 та зернозбиральний комбайн 
MasseyFerguson BETA 7370.
 Т е л е с к о п і ч н и й 
навантажувач MasseyFerguson 9407 
відрізняється унікальним поєднанням 
комфорту, компактного розміру, 
керованості, злагодженої роботи і 
продуктивності. 
 П о т у ж н і с т ь , 
універсальність, маневреність - 
ось основні характеристики цього 
телескопічного навантажувача. 
Унікальність цієї техніки полягає 
в тому, що навантажувач можна 
використовувати в різних областях, 
він має дуже широку сферу 
застосування: це і будівництво, і 
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виробництво, і організація роботи 
складських приміщень тощо. 
 Крім того, телескопічний 
навантажувач MasseyFerguson є 
незамінним помічником у сільському 
господарстві, де потрібна точність 
і акуратність при проведенні 
вантажно-розвантажувальних робіт. 
Також беззаперечну перевагу легко 
відчути при догляді за тваринами, 
вивезенні і навантаженні 
навалочних вантажів, зборі врожаю.
Щодо технічних характеристик 
навантажувача MF 9407, то його 
максимальна вантажопідйомність 
на рівні опорної поверхні - 3500 кг, 
на максимальній висоті підйому- 
3500 кг, при вильоті 2 м і висоті 
підйому 4 м – 3000 кг.
 Максимальна висота 
підйому – 7 м;
Виліт в передньому напрямку з 
висунутою стрілою – 4 м.
 Щодо гідросистеми 
навантажувача, то стріла — 
продуктивність шестерневого 
насосу - 100 л/хв, управління 
здійснюється всіма гідравлічними 
приводами за допомогою 
пропорційних електрогідравлічних 
секцій гідророзподільника, БРС на 
кінцях гідроліній.
 Тип трансмісії 

гідростатичний.
Максимальна  швидкість руху 40 
км/год, є також педаль повільного 
руху.
 Двигун типу 1104D-TA, 
робочий об’єм 4,4 л, кількість 
циліндрів 4/4, механічна паливна 
система.
Потужність по ISO при 2200 об/хв 
становить 100, к. с. (74,5 (кВт).
Гальма агрегату маслозанурені на 
передньому і задньому мосту, якщо 
трансмісія до 40 км/год.
 Вага телескопічного 
навантажувача MF 9407 без 
робочого обладнання становить 
7130 кг, ємність паливного 
баку – 138 л. Зернозбиральний 
комбайн MasseyFerguson BETA 
7370 – це бездоганне поєднання 
новітніх технологій і передових 
конструктивних особливостей, 
що забезпечує його лідерство по 
універсальності та експлуатаційній 
ефективності в своєму класі.
Зручна та зрозуміла конструкція із 
сучасним функціоналом дозволяє 
заощадити дорогоцінний час при 
роботі в полі. 
 MF 7370 Beta оснащений 
двигуном AGCO POWER (360 
к.с) з використанням технологій 
підвищеної економічності, а також 

новітньою електронікою CANbus, 
включаючи новий термінал із 
сенсорним екраном TechTouch. 
Універсальна молотильно-
сепараційна конструкція дозволяє 
легко обмолочувати будь-які 
культури завдяки надійному, 
високоінерційному барабану та 
посиленому підбарабанню.
 Для підвищення якості 
обмолоту передбачене незалежне 
регулювання з кабіни оператора 
передньої і задньої частини 
підбарабання. 
 Центробіжний сепаратор 
MulticropSeparator забезпечує 
велику додаткову площу сепарації 
зерна до того, як воно попаде на 
клавіші соломотряса. 
 Також передбачена 
унікальна можливість 
технологічного виводу сепаратора 
з роботи шляхом переміщення 
підбарабання в крайнє верхнє 
положення. 
 Модернізовані решета, 
клавіші соломотрясу, новий 
шестирядний подрібнювач 
соломи, додатково забезпечують 
безкомпромісну функціональність 
та якість роботи.
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Беззаперечними перевагами придбання запасних 
частин до сільськогосподарської техніки у «ВФК» є:

наявність широкого асортименту оригінальних 
запасних частин до сільськогосподарської техніки 
на складі, що пришвидшує доставку замовлення до 
клієнта;

оперативне опрацювання замовлень та максимально 
швидке відвантаження, що доступне завдяки 
потужній модернізації та автоматизації складу;

технічна підтримка та консультації кваліфікованих 
сервісних спеціалістів;

можливість замовити послугу заміни запасних 
частин спеціалістами сервісної служби «Волинської 
фондової компанії»;

кредитування купівлі запасних частин до 
сільськогосподарської техніки;

прийом заявок на придбання запасних частин будь-
яким зручним для вас способом: по телефону, за 
допомогою факсу чи електронної пошти;

індивідуальний підхід до кожного клієнта.

запасні  частини

«ВФК» забезпечує запасними частинами весь спектр сільськогосподарської техніки провідних світових виробників. 

в нашомУ асортименті запЧастини таких компаній:
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ноВий ріВень серВісного 
обслугоВуВання на Вфк  

  Сервісна служба 
компанії «ВФК» — це команда 
висококваліфікованих професіоналів, 
що готові швидко, якісно та оперативно 
надати необхідну допомогу. Це можливо 
завдяки:
- відповідальності сервісних 
інженерів та індивідуальному підходу 
до кожного клієнта;
- наявності спеціального 
обладнання для діагностики та ремонту 
техніки;
- наявності необхідного досвіду 
у сервісних інженерів;
- наявності значної кількості 
оригінальних запчастин на складі.
Робота сервісної служби «Волинської 
фондової компанії» ґрунтується на 
трьох основних принципах: 
1. Якість – сервісні інженери 
володіють відповідними знаннями 

і навиками, щоб забезпечити 
професійний підхід до ремонту 
техніки та інших видів сервісного 
обслуговування. 
2. Швидкість – ми розуміємо, 
наскільки важливо не допускати 
простоїв сільськогосподарської техніки, 
тому виконуємо усі роботи своєчасно. 
Наша сервісна служба працює у режимі 
24/7, щоб забезпечити максимально 
оперативне вирішення ваших проблем.
3. Надійність – ми 
використовуємо лише оригінальні 
запчастини та паливно-мастильні 
матеріали, а також сучасне обладнання 
для ремонту та діагностики, що 
безумовно сприяє кращому розкриттю 
потенціалу вашої сільгосптехніки та 
продовжує термін її експлуатації. 

Новітні технології 

Сервісне обслуговування: 
швидко, якісно та надійно!

 Купуючи сучасну сільськогосподарську техніку кожен виробник бажає бути впевненим у її безвідмовній роботі, 
що здатна забезпечити неперервність технологічного процесу та підвищити ефективність господарювання. Розуміючи 
високі очікування наших клієнтів, «Волинська фондова компанія» приділяє особливу увагу сервісному обслуговуванню, 
адже знає, що саме від цього чинника значною мірою залежить довговічність та надійність роботи техніки. 
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Такі оновлення є 
чудовим продовженням 
запровадженого в цьому 
році курсу на технічне 
переозброєння сервісної 
служби, який покликаний 
створити усі необхідні 
умови для того, щоб 
надавати нашим клієнтам 
ще більш якісне та 
своєчасне сервісне 
обслуговування у будь-
якому куточку України. 
Адже основне правило 
діяльності «Волинської 
фондової компанії» 
залишається незмінним: 
«Клієнти у центрі всього, 
що ми робимо».

 Кожен продаж забезпечується 
обов`язковим безкоштовним навчанням 
ваших операторів, що дає їм можливість 
швидко освоїти високотехнологічні 
машини та уникнути будь-яких проблем 
в їх експлуатації. У разі виникнення 
необхідності в додаткових консультаціях 
чи послугах сервісна служба ВФК охоче 
прийде на допомогу.

 Сервісна підтримка включає в 
себе широкий спектр послуг, зокрема: 
- проведення ремонтів 
сільськогосподарської техніки різних 
ступенів складності;
- інформаційно-консультаційні 
послуги;
- підготовку та запуск техніки в 
роботу;
- гарантійне та післягарантійне 
обслуговування техніки 
всесвітньовідомих брендів;
- профілактичні дефектування 
сільгосптехніки тощо.

Для того щоб підвищити якість 
надання сервісних послуг та підвищити 
ефективність роботи нашої сервісної 
служби, керівництвом компанії було 
прийнято рішення у 2018 році взяти курс 
на технічне переозброєння сервісної 
служби. У зв’язку з цим, на початку 
січня був введений в експлуатацію 
перший оновлений сервісний бус з усім 
необхідним обладнанням для якісної 
діагностики та проведення ремонтних 
робіт. На даний момент даний бус 
використовується на території 
Житомирської області.
 Наступне оновлення 
відбулося на початку липня: був 
введений в експлуатацію ще один 
модернізований сервісний бус, що 
використовуватиметься на території 
Хмельницької області. 
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олива для двигунів 
TOTAL TRACTAGRI HDX 15W40  
API CI-4/CH-4/SJ

олива трансмісійна 
TOTAL MULTAGRI MS 15W40   
(STOU) API CE/SF, GL4
олива для двигунів
TOTAL TRACTAGRI HDZ 10W40
API CJ-4/CI-4 plus/CI-4

  олива  трансмісійна 
агрінол тад-17і

олива гідравлічна 
агрінол мге-46В

олива для двигунів 
 AGCO Premium Engine Oil 
15W-40 API CJ-4
 
олива універсальна 
трансмісійна (UTTO) 
AGCO Parts Transmission Oil 
10W-30  API GL-4
   

гідротрансмісійна олива 
TOTAL DYNATRANS MPV 10W30 
(UTTO)  API GL-4 

олива для двигунів 
TOTAL TRACTAGRI HDZ 15W40
API CJ-4/CI-4 plus/CI-4  

олива для двигунів 
агрінол м10г2к

олива для двигунів 
агрінол м10дм
   
мастило  
агрінол літол 24

олива трансмісійна
AGCO Parts Premium 
Transmission Oil 15W-40 GL-4

пластичне мастило 
AGCO Parts Premium EP Grease 

лінійка аграрниХ олиВ Від «Вфк»
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Купівля техніки іноземного виробництва в лізинг:

«Волинська фондова компанія» співпрацює із:

Для придбання сільськогосподарської техніки в лізинг компанія «вфк» в рамках програм фінан-
сування, пропонує наступні умови:
    - аванс - від 20% (для самохідної техніки); від 30% (для причіпної техніки); 
    - термін лізингу - до 60 міс;
    - валюта - гривня, євро, долар сша.

погашення лізингових платежів — класика, ануїтет, сезонний графік.
страхування об’єкта лізингу здійснюється в страховій компанії, акредитованій лізинговою ком-
панією, з подальшим адмініструванням страхових випадків співробітниками компанії.
передбачена прискорена процедура оцінки клієнта.

кредитні та лізингоВі програми 
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купіВля теХніки іноземного ВиробництВа В кредит:

«вфк» сприяє оформленню банківських кредитів та лізингових угод для того, щоб поставка техніки 
відбувалась у максимально швидкі терміни. Для цього компанія має укладені договори про співпра-
цю з багатьма фінансовими установами та пропонує техніку у кредит на спеціальних умовах:

* для кредитів до 8,7 млн.грн. на термін  до 36 місяців або при оформленні додаткової застави (тех-
ніка, нерухомість, автотранспорт);
* можливість відтермінування по сплаті основного боргу до 11 місяців (відсотки щомісячно).

 Детальну інформацію щодо умов кредитних чи лізингових програм “вфк”  
ви можете дізнатися у фінансовому відділі підприємства за телефоном: 
(0332) 78-58-46 або (050) 371-38-86 
е-mail: fin@vfk.lutsk.ua

ставка фінансування:

до 12 місяців від 0,1%

до 24 місяців від 7,45% 

до 36 місяців від 9,95% 

до 48 місяців від 11,3%

до 60 місяців від 12,2%

аванс: 0%* - 50%

термін фінансування: до 60 місяців

валюта: гривня

разова комісія: від 0%  суми кредиту

графік погашень: класика, сезонний, ануїтет 
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Вфк В інтернет мережаХ

приєднуйтесь 
до нас 

піДписУйтесь та бУДьте У кУрсі всіх поДій:
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скануйте QR-коди та переХодьте на наШ сайт та портали!



Центральний офіс:
Україна, 43006,
м.Луцьк,вул.Вахтангова,16
e-mail:office@vfk.lutsk.ua
www.vfc.com.ua

Безкоштовні телефонні лінії!
0800 21 11 99 - Продаж  техніки
0800 21 11 88 - Продаж запасних частин
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування
*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

Дніпро

Житомир

Хмельницький

Філія

Сервісний центр

Склад запасних частин

Виставковий майданчик

Торгове представництво та 

сервісна підтримка

Західна філія

Хмельницька філія

Житомирська філія

Вінницька філія

Київська філія

Полтавська філія

Дніпровська філія

Одеська філія

ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

АГРОПАРТНЕР,  ПЕРЕВІРЕНиЙ ЧАСОМ!


