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“Волинська Фондова 
Компанія” є однією 

із провідних 
компаній на ринку 

сільськогосподарської 
техніки в Україні.

Україна у 2019 році 
приєдналась до 

всесвітнього Crop Tour.

Глибокорозпушувачі 
Cultiplow мають 
трубчатий коток 

діаметром 526 мм.

ТОВ «Воронівське» 
– одне з восьми 
підприємств, що 
входить до складу 
корпорації «Зерновик», 
і саме тут працює один 
з придбаних два роки 
тому обприскувачів 
Unia Europa.
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«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА 
КОМПАНІЯ» ТА KUHN-УКРАЇНА – 
ПЛАТИНОВІ ПАРТНЕРИ «АГРАРНОГО 
ОЛІМПУ»

У Києві, в Pochayna Event Hall зібралося  близько 
400 керівників сільськогосподарських підприємств, 
представників міжнародних організацій, іноземних 
посольств та громадських діячів для того, щоб на гала
вечорі «Аграрний Олімп » підвести підсумки сезону, 
відзначити найкращих і зрештою,  відсвяткувати День 
працівника сільського господарства і завершення року.

Організували цей захід для лідерів аграрного бізнесу 
України Всеукраїнська Аграрна Рада спільно з 
агроконсалтинговою компанією Dykun, за підтримки 
галузевих асоціацій: Національної асоціації цукровиків 
України, Асоціації «Свинарів України», Асоціації 
виробників молока та Асоціації «Інститут кооперації і 
місцевого самоврядування». Вітали лідерів аграрної 
сфери голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій 
Дикун, народні депутати Сергій Лабазюк, Олег Березюк 
та Іван Мірошниченко, представники влади та бізнесу.

Майже всі говорили про те, що, незважаючи на 
складні часи, агросектор розвивається та забезпечує 
валютні надходження для держави.  Заступник 
міністра аграрної політики та продовольства України 
з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, зокрема, 
зазначила, що аграрії нині відіграють унікальну роль – 
забезпечують сталий та довгостроковий розвиток для 
майбутніх поколінь.
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Дмитро Довженко, комерційний менеджер «KUHN 
Україна» відзначив, що на цьому заході зібралася 
справжня еліта, яка своєю титанічною працею 
розвиває та піднімає аграрний сектор України.  
А Олександр Спященко, генеральний директор 
«Волинської фондової компанії» наголосив, що хоч 
за останні кілька десятиліть в аграрній галузі не було 
легких часів, проте, побажав усім аграріям надійних 
фахівців, гарних врожаїв, чудових прибутків. І щоб 
наступний рік був ще рекорднішим на врожаї і 
прибутки.

Увесь вечір розважали гостей гурт «Атмосфера» та 
майстер ілюзій Дмитро Чагін. А платинові партнери 
заходу – «Волинська Фондова Компанія» та KUHN 
– постаралися зробити вечір незабутнім, створивши 
запальну бразильську атмосферу.

Компанія «KUHN Україна» підготувала феєричний 
подарунок – бразильські танці. Крім запальних 
виступів професійних танцівниць у блискучих 
костюмах, кожен бажаючий міг відчути себе в 
атмосфері справжнього карнавалу і спробувати 
танцювати самбу з гарячими дівчатами.

Додавала настрою і сцена, яку прикрашав яскравий 
банер із зображенням самохідного обприскувача 
Kuhn Parruda, від  «Волинської Фондової Компанії», 
що має ексклюзивні права на його продаж в Україні. 
Зроблений у Бразилії, це один з найбільших 
самохідних обприскувачів, призначений для роботи 
у великих господарствах та складних умовах, що 
уособлює в собі гнучкість, надійність, безпеку 
і визнану в усьому світі продуктивність. Його 
головні особливості – надзвичайно низька витрата 
пального, високий кліренс у 1,7 м, що дозволяє 
обробляти кукурудзу і соняшник, робоча висота 
тридцятиметрової штанги в діапазоні від 0,5 до 2,6 
м, а норму обприскування можна встановлювати 
від 10 до 270 л/хв. Крім того, це один з найлегших 
самохідних обприскувачів, що в сукупності з 
радіальними шинами дозволяє знижувати тиск і 
вплив машини на ґрунт. А ще він розвиває робочу 
швидкість до 36 км/год, що є одним з найкращих 
показників серед представлених на ринку самохідних 
обприскувачів, оснащений надійним дизельним 
двигуном з турбонаддувом, який має високий 
обертовий момент, низький рівень витрат пального 
і відповідає європейським нормам екологічної 
безпеки.



      Інформативно-корпоративний журнал

7www.vfc.com.ua     VFC News

Олександр Тимоха, генеральний директор 
Ланнівського цукрового заводу,  Полтавщина, 
Карлівський район, с. Ланна.

– Я, як генеральний директор інколи не дуже добре 
знаю, що ми там купуємо, часто ознайомлююся з 
технікою тоді, коли вже папери на купівлю підписую. 
Але до техніки і до співробітників від «Волинської 
Фондової» у мене особливе ставлення. З ними ми 
переговори вели по кількох напрямках, бо у них є 
хороші пропозиції. Останнє, що у них купили, то це 
розкидачі мінеральних добрив, навісні, причіпні. 
Було приємно з ними працювати, особливо з 
Олександром Євгеновичем Спященком. Так колись 
із ним познайомилися і підтримуємо дружні стосунки.

Мені завжди приємно з ними працювати, вони 
завжди виховані, добре і глибоко знають всі нюанси 
техніки, яку пропонують. І щоразу, коли я чую про 
«Волинську Фондову Компанію», то  знаю, що 
співпраця з ними буде конструктивною, оскільки це 
справді професіонали, як і їх керівник – Олександр 
Спященко. Із задоволенням з ними спілкуюся і у 
подальшому планую розвивати співпрацю. У них 
завжди є що запропонувати, завжди щось нове.

Ігор Гай,  голова підприємства ПП «Калинський 
ключ»,  Хмельницька обл. , Кам’янець Подільский 
район,  с.  Калиня.

– Господарство наше з ряду середніх,  працюємо з 
2005 року, обробляємо 600 га землі, маємо 200 голів 
ВРХ, вирощуємо сою, пшеницю, соняшник, та інші 
культури.  Щороку оновлюємо матерально технічну 
базу, і в цьому нам допомагають кілька компаній. Торік 
ми купили у «Волинській Фондовій Компанії» сівалку 
Challenger під такі просапні культури як кукурудза і 
соняшник, а цього року – 18  кубовий гноєрозкидач 
UNIA Tytan. Потребу у гроєрозкидачі давно вже 
відчули, у нас кислі ґрунти, куди потрібно вносити 
органічні добрива. Маємо власні, та ще й поряд 
розташована найбільша в Європі птахофабрика. 
До того ми техніку орендували, але з позиченою 
технікою не завжди можна все зробити вчасно, бо 
власник дасть тоді, коли свою роботу зробить. А 
у нас в районі було всього два такі гноєрозкидачі, 
що на 86 тисяч гектарів дуже мало. Тож я щиро 
«вдячний» тим колегам, у кого позичав гноєрозкидачі 
за те, що вони не завжди вчасно його позичали, тож 
я, нарешті, наважився і придбав власну техніку. 
І цього року вже сам почав надавати послуги, 
бо, як виявилось, гноєрозкидач усім потрібен. І 
того року і цього нам запропонували гарну ціну зі 
знижкою. Спочатку нашому господарству давали 
гноєрозкидача в користування, щоб побачити, як 
він працює і переконатися в тому, що це справді те, 
що нам потрібно. І ми мали можливість вже вчасно 
внести добрива, фактично ще не придбавши техніку, 
а ще, окрім знижки ми отримали відстрочку по 
платежу.

Коли ми тільки почали співпрацювати, я побував у 
них в гостях, подивився матеріально технічну базу 
«Волинської Фондової Компанії», переконався, що 
вона на найвищому рівні. Менеджери працюють 
дуже професійно – у мене вже кілька їх телефонів. 
Це і представники сервісу, продажів, запчастин, 
менеджери, торгові представники, тобто це солідна 
компанія, де у кожного своя спеціалізація, а не 
так, як буває на деяких фірмах, коли в одній особі 
і директор, і менеджер, і водій,  і прибиральниця. 
І комунікація у нас успішна – хлопці десять разів 
телефонують, враховують наші побажання.

ЩО РОЗПОВІДАЮТЬ АГРАРІЇ 
ПРО СПІВРОБІТНИцТВО ІЗ 
«ВОЛИНСЬКОЮ ФОНДОВОЮ 
КОМПАНІЄЮ».
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Цей захід відбувся 
в Хмельницькому 
представництві 
«Волинської Фондової 
Компанії».

Massey FergusoN opeN Day 

ВІД «ВОЛИНСЬКОЇ ФОНДОВОЇ КОМПАНІЇ»
В Україні вже традиційно проходить всеукраїнський тур «Massey 
Ferguson Open Day», в рамках якого офіційні дистриб’ютори 
разом із провідними спеціалістами виробника презентують 
сільгоспвиробникам свіжі напрацювання корпорації AGCO.

Попри напружений час посівної кампанії захід у 
Хмельницьку зібрав чимало охочих скласти ціну 
новинкам від світового  виробника. Звичайно, що 
в цьому свою роль зіграв імідж бренду Massey 
Ferguson в Україні. Як під час заходу сказав керівник 
відділу AGCO ВФК:

«Сьогодні Massey Ferguson – бренд, який за роки 
присутності в Україні неодноразово довів свої 
конкурентні переваги, здобув помітну полярність у 
господарствах та посів гідне місце на ринку».

Проте не меншим (якщо не більшим) фактором 
стало ім’я «Волинської Фондової Компанії» та її 
політика щодо динамічного нарощування сервісного 
потенціалу. Прикладом цього є нове представництво 
у місті Хмельницький, яке відкрилось 18 травня 
2018 року. В епіцентрі потужностей – сервісна 
майстерня, розрахована на одночасний капітальний 
ремонт із повним розбиранням 2ох тракторів і при 
цьому має місце для ремонту двигунів, трансмісій, 
передніх і задніх мостів тощо. Сьогодні в ній працює 
5 спеціалістів, із яких 3оє – в мобільних бригадах. 
Поруч із сервісним приміщенням розташований 

склад запчастин, у якому майже рік працює 
нова система пошуку: деталь позначається 
штрихкодом із інформацією про замовника, 
дати поставки і.т.д., що дозволяє швидше 
знайти потрібну запчастину та сприяє кращому 
обслуговуванню клієнтів. 

Наочно оцінити облюбовану техніку можна 
н а  д во р і в н е во м у  д е м о н с т р а ц і й н о м у 
майданчику. Мені приємно вітати вас в 
нашому Хмельницькому представництві. 
Рік тому більшість із вас була присутня 
на запуску цих потужностей. Сьогодні ми 
запросили вас оцінити новинки, які ми 
додаємо в наш асортимент», – звертається до 
сільгоспвиробників  комерційний директор ВФК 
Юрій Голіков. 

Однією з них став представник нового покоління 
телескопічних навантажувачів, модель TH 7035, 
яка здатна підняти 3 т вантажу на висоту 7 м та 
максимальні 3,5 т – на висоту близько 4,5 м. Як 
і дві інші моделі сімейства, TH 7035 оснащена 
вдосконаленою гідравлічною системою, до 
якої, зокрема, входять 4 гідравлічні клапани 
з системою вимірювання навантажень. Вона, 
відповідно поточної потреби, регулює об’єм 
масла та спрямовує потік не всіма каналами, 
а туди, де в ньому є необхідність. Це зменшує 
втрату потужності через нагрівання мастила, 
а також дозволяє оператору одночасно 
виконувати до трьох рухів. Продуктивність 
насоса на TH 7035  становить 100 л/хв.
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«Серця» машин TH – це 4циліндрові 
двигуни Perkins об’ємом 4,4 л, які розміщенні 
так, щоб крайнє нижнє положення стріли 
мінімально перешкоджало оглядовості. 
Максимальну потужність ці агрегати 
вивільняють при 2400 об/хв.: для моделі 
TH 7038 це 100 к.с. Ефективному згоранню 
пального сприяє вдосконалена система 
охолодження. Так, зокрема, навантажувач 
оснащений вентилятором,  частота 
обертів якого автоматично регулюється, 
відповідно температури навколишнього 
середовища. Разом із тим, площа сітки 
над двигуном аналогічна площі радіатора, 
що сприяє якості охолодження. Для 
очищення сітки вмикається реверсний 
режим роботи вентилятора. TH 7035  має 
гідростатичну трансмісію із легкокерованим 
ходозменшувачем, а також 4діапазонну 
коробку передач: дві гідравлічні швидкості 
(до 6 км/год. і  до 12 км/год.) та дві механічні 
(до 18 км/год. і до 30/40 км/год.).

 Привабливості лінійці додає компактність 
моделей: повна довжина машини з 
палетними вилами не перевищує 6,1 м. 
Крім того, завдяки короткій колісній базі (2,8 
м) зовнішній радіус розвороту  становить 
3,74,1 м в залежності від шин: діаметр 
20 та 24 дюйми відповідно. Зручнішому 
маневруванню сприяє і напівавтоматичне 
перемикання між режимами їзди стандарт, 
слідуслід і «крабовий хід».

ТН може похизуватись кабіною з гарною 
оглядовістю (за опущеної стріли видно всі 
колеса) та високим рівнем безпеки: потужна 
рама захистить оператора в випадку 
перевертання машини, а посилений верх 
кабіни – в разі падіння вантажу.
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«Клавішний акцент

Без пильної уваги відвідувачів  не залишився 
й клавішний комбайн 7370 Beta, який завдяки 
мультимуфті швидко агрегатується зі жниварками 
робочою шириною 5,57,6 м. У похилій камері, перед 
транспортером, розміщений бітер, який забезпечує 
рівномірний потік маси та може працювати в 
реверсному режимі для усунення забивання.   

Зона обмолоту представлена барабаном шириною 
160 см та діаметром 60 см із 8ма бичами, який 
працює в швидкісному діапазоні 4301310 об/хв. 
Він оснащений 8ма баластними брусками: під 
час обмолоту вони підвищують момент інерції, що 
зменшує навантаження на приводи та знижує потребу 
в енергії. Конструкція підбарабання площею 0,99 м² 
сприяє витримці оптимального балансу між якісним 
обмолотом і суттєвою прохідністю маси: в задній 
частині встановлено менше прутків і з більшим кроком, 
ніж у передній. Положення обох частин регулюється 
незалежно. Після підбарабання маса проходить 
через пальчикову решітку відбійного бітера, яка 
регулюється в 3ох положеннях. Далі в роботу вступає 
відцентровий сепаратор MCS (ширина 160 см, Ø60 
см), який проводить масу через комірки підбарабання 
площею 1,07 м². При відсутності потреби в додатковій 
площі сепарації, MCS можна деактивувати: його 
підбарабання підіймається вгору електромотором.

Ще однією особливістю машини є 4каскадний 
соломотряс із клавішами заввишки 21 см. Вертикальні 
секції клавіш мають решітчасту поверхню для 
активнішої сепарації, а передні ступені клавіш – 
посилену конструкцію для збирання кукурудзи. 
Загальна площа соломотрясу становить 6,81 м².

7370 Beta має 5,58 м² площі очищення, яку 
утворюють довга вібраційна дошка з високими 
відокремлювальними елементами та нижні й 
верхні решета, положення яких регулюється 
електроприводом. Сміття від зерна відокремлює 
вентилятор, що працює в діапазоні 3501050 об/хв. 
Точний обсяг маси, що йде на домолот визначається 
датчиком, який оперативно візуалізує ці дані на 
бортовому комп’ютері.

Зерно подається до бункера об’ємом 9000 л, який 
5метровий шнек, що працює на швидкості 105 л/сек., 
спустошує менше, ніж за 1,5 хв. Солома ж потрапляє 
на 6рядний подрібнювач, який забезпечує ту якість 
подрібнення та розкидання соломи, що потрібна для 
мінімальної технології обробітку ґрунту.
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7370 Beta  оснащений 8,4літровим двигуном AGCO 
Power, який видає 235/320 кВт/к.с. та системою 
впорскування палива, яка дозволила отримати 
пласку криву крутного моменту. Це означає сталу 
продуктивність машини при змінних умовах та 
економію палива. Останнє забезпечується ще й 
завдяки приводам із низьким коефіцієнтом тертя.

Поруч із цими машинами ВФК продемонструвала 
новітню сівалку для просапних культур 9108VE, а 
також частину модельного ряду тракторів Massey 
Ferguson: від моделей 6713 (номінально: 130 к.с.) 
та 7722 (200 к.с.) до флагманського 8737 (356 к.с.).

Не продати техніку, а продати ефективне рішення

« С ь о г о д н і  н а л а г о д ж у в а н н я  п о с т і й н и х 
довгострокових відносин із нашими клієнтами є 
для нас абсолютним пріоритетом, – наголошує 
заступник комерційного директора ВФК Андрій 
Морозов. – Зокрема з цією метою ВФК виділяє 
значний ресурс для підготовки менеджменту: їхня 
задача – не продати техніку, а продати ефективне 
рішення, яке на 100% виконає поставлені 
аграрієм задачі. Крім того, враховуючи складності 
з реалізацією врожаю минулими роками, я не 
виключаю можливості, що в майбутньому ВФК 
надаватиме консультації щодо цінових тенденцій. 
Наша мета – допомогти сільгоспвиробникам 
підвищити ефективність їхнього бізнесу та посилити 
його конкурентоспроможність на ринку».
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За 10 років лише змінили шини!

Ми вирушили в господарство ТДВ 
«Чорноморець» у с. Мар’янівка, 
Овідіопольського району Одеської 
області, щоб подивитися на один із 
агрегатів і розпитати про враження 
від техніки в тих, кому доводиться з 
ним працювати.

Зараз самохідний обприскувач 
Parruda стоїть в ангарі, відпочиває, 
він випускався ще під брендом 
Montana. Головний інженер 
підприємства Олександр Телєгін 
розповідає, що в господарстві цей 
обприскувач працює з 2008 року. 
Вибрали його з огляду на те, що він 
самохідний, бо до того працювали 
лише на причіпних, а ще він при 
порівнянні з аналогами інших 
виробників значно економніший. 
За 10 років він дуже добре себе 
показав – служить вірою й правдою, 
не створюючи проблем.

– Ми займаємося зерновими: рапс, 
ячмінь, пшениця, кукурудза, горох, 
соняшник, – розповідає головний 
інженер. – У нас завжди були причіпні 
обприскувачі. А коли купили цей – 
то взагалі наче світ розвиднився… 
Якщо вчасно забезпечувати 
підвезення препаратів, то за день 
може обробити до 300 га. 
Лише шини один раз за 10 років 
змінили. Обприскувач, хоч на той 
час коштував недешево, давно 
себе окупив і продовжує працювати. 
Працюватиме й надалі, навіть якщо 
ми купимо новішу модель. І самі 
користуємось, і сусідам допомагаємо 
в сусідніх селах. 

Щоправда, міліція якось зупинила за 
перевищення швидкості. Жарт, звичайно, 
бо робоча швидкість обприскувача – 
максимум 23 км/год., а транспортна і 
до 60 км/год. Обприскувач на дорозі 
виглядає незвично, тож автоінспектори 
просто захотіли подивитися, що це за 
незвична химера дорогами їздить

Юрій Топал, оператор про роботу на 
обприскувачі сказав:

– Нормальна машина, для наших полів – 
просто чудова. За 10 років прекрасно себе 
показала. Тут зручно працювати, все під 
рукою, огляд чудовий – усе видно. У жодні 
порівняння не йде з нашими старими 
обприскувачами. Я цікавився, зараз 
машини цієї марки роблять ще зручнішими 
й продуктивнішими.

Бразильський самохідний обприскувач Kuhn Parruda вже давно працює на полях України. Випускати ці 
обприскувачі почали в Бразилії ще в 60 ті роки минулого століття під брендом Montana. Після входження 
в структуру Kuhn, техніка отримала нове дихання. Про якість обприскувачів свідчить той факт, що й досі 
працюють без нарікань обприскувачі, які «Волинська Фондова Компанія» продавала в Україні протягом 
12 років. Власники цілком задоволені якістю і надійністю їх роботи!

KUHN PARRUDA 3030MT ЕКСКЛЮЗИВНО ЛИШЕ ВІД 
«ВОЛИНСЬКОЇ ФОНДОВОЇ КОМПАНІЇ»

САМОХІДНИЙ ОБПРИСКУВАЧ 
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KUHN PARRUDA 3030MT ЕКСКЛЮЗИВНО ЛИШЕ ВІД 
«ВОЛИНСЬКОЇ ФОНДОВОЇ КОМПАНІЇ»

САМОХІДНИЙ ОБПРИСКУВАЧ 

«Волинська Фондова Компанія» 
зараз пропонує вже Kuhn Parruda 
3030 МТ – один з найбільших 
самохідних обприскувачів на 
3000 літрів з 30 метровими 
дев’ятисекційними штангами. 
Він призначений для роботи 
у великих господарствах у 
складних умовах. Його головна 
особливість – надзвичайно 
низька витрата пального. 
О б п р и с к у в ач  о с н а щ е н и й 
надійним дизельним двигуном 
з турбонаддувом, що має 
високий обертовий момент, 
низький рівень витрати пального 
й відповідає європейським 
нормам екологічної безпеки. З 
метою підтримки рівномірної 
концентрації розчину, в баку 
безперервно відбувається його 
перемішування. До речі, це 
один з найлегших самохідних 
обприскувачів, що в сукупності з 
радіальними шинами дозволяє 
знижувати тиск і вплив машини 
на ґрунт. Розвиває робочу 
швидкість до 36 км/год., що є 
одним з найкращих показників 
серед представлених нині на 
ринку самохідних обприскувачів.

Нова модель вирізняється надійністю й економічністю

Зараз ці машини вже поставляються 
з 30 метровою штангою на 9 секцій, 
баком ємн істю 3000 л ітр ів  та 
кліренсом в 1,70 м, що дає можливість 
спокійно працювати по соняшнику, 
ріпаку, кукурудзі на противагу старим 
моделям з кліренсом в 1,54 м, об’ємом 
бака 2700 л, 27 метровою штангою 
на 7 секцій і слабшим двигуном в 
140 к. с. – розповідає, менеджер зі 
збуту Одеського філіалу «Волинської 
Фондової компанії». – У новому 
обприскувачі з’явився бак з чистою 
водою для промивання. У стандартну 
комплектацію вже входить навігація, 
автоп ідрулювання ,  посекц ійне 
відключення. Встановлена більш 
продуктивна помпа відцентрового 
типу на противагу поршневій, що 
встановлювалась раніше. Ширина колії 
регулюється під вимоги господарства 
від 2,7 до 3,5 м. Багато чого зроблено 
для комфорту водія: зручне сидіння 
з регулюванням висоти положення 
сидіння. Є місце для помічника, 
кабіна з хорошим кутом огляду, стоять 
якісні вугільні фільтри, щоб захистити 
оператора від випарів шкідливих 
речовин. Ясна річ, стоїть кондиціонер.
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На сьогодні самохідний обприскувач Kuhn Parruda 
має сучасний 4 циліндровий дизельний двигун з 
турбонадувом фірми MWM, потужністю 180 к. с. Він 
забезпечує високий обертовий момент, низький рівень 
витрати пального, і відповідає європейським нормам 
екологічної безпеки. Ці двигуни служать дуже добре, 
вони дуже надійні. 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 дозволяє знижувати тиск і вплив 
машини на ґрунт, а також підвищує продуктивність 
машини у важких умовах, зокрема, на вологому ґрунті.

До речі, коробка передач тут механічна, має два 
діапазони – шість передач вперед, шість назад. Також 
тут стоїть помпа американської фірми «Банджо» 
для самозакачування, що здатна за 3,5 хвилини 
заповнити бак, тобто, качає помпа зі швидкістю 1100 
літрів на хвилину. А сучасний міксер, де розводять 
засоби хімічного захисту, дозволяє працювати навіть 
із сипкими матеріалами. Усе зручно, продумано в 
деталях, враховано вимоги техніки безпеки, адже всі 
хімікати заливаються на рівні колін, щоб каністра з 
отрутою на рівень очей не піднімалася.

Також тут стоїть інноваційна система подачі рідини. 
Помпа відцентрова з регульованою подачею, 
з гідроприводом, з електронним управлінням 
від комп’ютера, який управляє всім процесом 
обприскування. І він подає стільки рідини, скільки 
йому дав запит комп’ютер, який вираховує потребу з 
поточної швидкості обприскувача, і з заданої норми. 
У стандартній комплектації цього обприскувача є 
гідравлічний автопілот, який передбачає посекційний 
контроль штанги, що дозволяє економити засоби 
захисту рослин в межах 15%. Установлена система 
навігації AgroNave – це новітня розробка компанії 
Kuhn.

О б п р и с к у в ач  о бл а д н а н и й  а вт о м ат и ч н о ю 
пневматичною підвіскою, тож навіть при коливанні 
коліс на ямах сам обприскувач  буде лишатись 
стабільним. Це, з одного боку, забезпечує безпеку 
обприскувача, дозволяє швидко їхати, всі удари, всі 
нерівності компенсує підвіска. А з другого боку, це 
дозволяє стабілізувати штангу. Таким чином, машина 
може працювати з високою швидкістю – до 30 км/год.

Ключовою перевагою Kuhn Parruda 3030 МТ є 
його демократична ціна, за рахунок того, що дана 
модель обладнана механічною трансмісією 4х2, 
яка є дешевшою та надійною в експлуатації, тоді як 
гідравліку обслуговувати досить дорого. Крім того, 
така трансмісія дозволяє економити до 30% пального.

В с та н о вл е н а  б і л ь ш  п р од у к т и в н а  п о м п а 
відцентрового типу на противагу поршневій, що 
встановлювалась раніше. Ширина колії регулюється 
під вимоги господарства від 2,7 до 3,5 м. Багато 
чого зроблено для комфорту водія: зручне сидіння 
з регулюванням висоти положення сидіння. Є місце 
для помічника, кабіна з хорошим кутом огляду, 
стоять якісні вугільні фільтри, щоб захистити 
оператора від випарів шкідливих речовин. Ясна річ, 
стоїть кондиціонер.

А найголовніше – це економічність машини. Якщо 
порівнювати з конкурентами, то тоді, коли в інших 
витрата пального становить 1,6 л на га, то в цього 
обприскувача – всього 0,6 0,8 літра – в залежності 
від сезону. Двигун відзначається надійністю, 
економічністю й продуктивністю.

Установлена механічна трансмісія з ланцюговою 
передачею на два колеса, що значно дешевше, ніж 
гідростатична трансмісія, крім іншого, за словами 
менеджера, вона простіша у використанні. Адже при 
поломці будь якого вузла ремонт відбувається за 
півдня, тоді як очікування ремонту гідромотора може 
зайняти півторадва місяці. До того ж з механічним 
приводом витрата пального помітно зменшується.

Роботу оператора в полі набагато полегшує 
стандартне встановлення системи навігації та 
автопідрулювання, що дозволяє економити робочий 
час та робочий розчин.

Також на нових обприскувачах стоїть більш 
економічна й проста система вприску дизельного 
пального. Відцентрова помпа дає можливість 
працювати з великими нормами внесення 
й відзначається високою продуктивністю та 
простотою в експлуатації. Залежно від завдань 
агрогосподарства, оператор легко може встановити 
норму виливу від 10 до 270 л/хв. й установити робочу 
висоту в діапазоні від 0,5 до 2,6 м. Призначена ця 
машина для середніх і великих господарств.

Зручність, надійність, безпека і економічність 
обприскувача Kuhn Parruda роблять його лідером 
на ринку
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«Волинська фондова компанія» 
вже понад 26 років упевнено 
тримає першість на українському 
ринку сільськогосподарської 
техніки та запасних частин. За 
цей час підприємство налагодило 
співпрацю з десятками іноземних 
корпорацій і стало офіційним 
дилером світових виробників 
передових технологій. «ВФК» 
успішно співпрацює не лише з 
агрофірмами чи фермерами, а й 
з державними установами.

Минулого року трактор Massey 
Ferguson у ВФК придбало 
Берестечківське ПТУ №27. Нині 
майбутні механізатори з цікавістю 

опановують сучасну техніку. – 
Наших випускників охоче беруть 
на роботу в господарства області. 
Здібних дітей навіть заохочують 
додатковою стипендією. Однак 
керівники не раз дорікали, 
що хлопців доводиться вчити 
працювати на сучасній техніці, бо 
у нас в училищі востаннє трактор 
купували в 90х роках. Тож коли 
облрада, облдержадміністрація 
та Управління освіти, науки 
та молоді Волинської ОДА 
підтримали нас фінансово, 
ми вирішили купити сучасний 
трактор, – розповідає директор 
навчального закладу Олександр 
Лейбик.

НА ВОЛИНІ МАЙБУТНІ МЕХАНІЗАТОРИ 
ОПАНОВУЮТЬ ФРАНЦУЗЬКУ СІЛЬГОСПТЕХНІКУ!
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І ми не забуваємо про своїх 
клієнтів, здійснюємо супровід, 
гарантійне і післягарантійне 
сервісне обслуговування.
Директор ПТУ жартує: вони 
були такі задоволені придбан
ням, що не замовили ще одне 
сидіння в кабіну – для майстра. 

 – Трактор MasseyFerguson 
6713 повністю виправдав наші 
сподівання, адже виявився 
дуже економічним, простим в 
обслуговуванні та зручним для 
механізатора. Я випробував 
його особисто, адже часто 
кермував самотужки, і відчув усі 
переваги цього транспортного 
засобу у порівнянні з іншими. 

 –  М и  м а є м о  у ч б о в е 
господарство, обробляємо 209 
гектарів землі, вирощуємо зернові 
культури, сою, гречку, буряк. Наші 
учні опановують робочі спеціальності 
як теоретично, так і практично. А 
щоб зібрати гарний врожай, потрібна 
сучасна техніка, – переконаний Юрій 
Трачук, старший майстер ПТУ №27. 
Ініціативна група почала шукати 
необхідну техніку ще у березні 
минулого року. Та, проаналізувавши 
десятки пропозицій, зрозуміли, що 
зробити це непросто. Викладачі 
та майстри співставляли ціни, 
технічні характеристики, цікавилися 
гарантійним обслуговуванням, 
можливістю придбати запасні 
деталі. 

Був момент, коли мало не 
п о год и л и с я  к у п и т и  і н ш и й 
дешевший трактор. Але після 
консультації менеджера ВФК 
вирішили придбати Massey 
Ferguson 6713. – Річ у тім, що 
існує різна комплектація таких 
тракторів, – пояснює менеджер 
зі збуту «ВФК» у Волинській 
області. 

– Ми зійшлися на оптимальному 
варіанті для ПТУ. Оскільки ми 
відповідальні перед своїми 
клієнтами за якість продукту, 
проводимо для них навчання. І 
лише після того, як представники 
покупця отримають відповідний 
сертифікат, доставляємо техніку. 

Дирек тор  к аже ,  що  разом 
і з  к оле гами  вони  вивчали 
пропозиції  багатьох дилерів 
сільськогосподарської техніки. 
Однак порозуміння знайшли 
лише із керівництвом ВФК: «Наше 
училище – державна установа. 
Процедура куп івл і  вимагає 
дотримання чітких правил. У 
розмові з менеджерами все 
з’ясували і переконалися, що ВФК 
– надійний партнер».
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Він сконструйований так, що витрати дизельного 
палива мінімізовано, а рівень шуму і руйнування 
знижено. Власники завдяки цьому рішенню не 
лише виграють на експлуатаційних витратах, 
а й мають підвищений комфорт і тишу у кабіні. 
Хоча ці трактори з’явилися на ринку тільки 
нещодавно, «Волинська Фондова Компанія» 
продала їх уже чимало. Бо модель Massey 
Ferguson 6713 – наступний крок для невеликих 
господарств у разі переходу на сучасну імпортну 
техніку.

Менеджер наголошує, що трактор MF 8737 
характеризується доволі низькими показниками 
експлуатаційних витрат. Наприклад, він 
потребує приблизно на 15% палива менше, ніж 
аналогічні моделі виробниківконкурентів. Ще 
одна перевага тракторів «Massey Ferguson» – 
вони розумні. Компаніявиробник модернізувала 
системи навігації та телеметрії. Чітко працює 
на цих тракторах AutoGuide – автопілот на базі 
GPSнавігатора. Він дозволяє впроваджувати 
навіть у невеликих господарствах принципи 
точного землеробства. Це суттєво економить 
насіння, засоби захисту рослин, дизпаливо і 
робочий час. І, безумовно, полегшує працю 
тракториста.

Керівництво ПТУ зазначає, що менеджери 
ВФК – справжні професіонали. Тому планують 
співпрацювати з компанією і надалі.

Оптимальна для конкретної робочої операції 
швидкість руху вибирається за допомогою важелів, 
розташованих у межах зручної досяжності, завдяки 
чому ними легко керувати, – каже Юрій Трачук.

Оцінили нову техніку і учні ПТУ. Третьокурсник 
Юрій Панащук каже, що цей трактор комфортний, 
дозволяє економити витрати пального та обробляти 
більші площі землі. «Хоча сучасна техніка і коштує 
недешево, вона швидше себе окупить. Новий 
трактор витрачає на 10 л солярки менше, ніж старі 
моделі. Тому вигідніше купувати нову, ніж дешевшу 
вживану техніку», – каже майбутній механізатор.

Викладач технічних сільськогосподарських 
дисциплін Валентина Твердохліб наголошує, що 
в училищі навчають вирощувати сільгоспкультури 
за новітніми агротехнологіями. У ПТУ практикують 
експериментальнодослідницьку діяльність і нова 
техніка дає можливість застосовувати саме ці 
технології.

– Колісний трактор Massey Ferguson 6713 із 
механічною трансмісією отримує чи не найбільше 
уваги наших потенційних клієнтів,  – каже 
представник ВФК. – Його надійний і економічний 
4циліндровий двигун AGCO Power з об’ємом 4,4 л 
розвиває потужність 132 к. с. (98 кВт).  
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САМОХІДНИЙ ОБПРИСКУВАЧ KUHN BOXER 2025M 
– ЕКСКЛЮЗИВНО ВІД «ВОЛИНСЬКОЇ ФОНДОВОЇ 
КОМПАНІЇ»
У травні минулого року ВФК реалізувала на Сумщину обприскувач 
KUHN BOXER 2025 M. Цікаво дізнатися як машина відпрацювала 
свій перший сезон та показала себе на наших полях. Тож, вирушаємо 
на Сумщину в Шосткінський район.

В радянські часи працював в КСП головним 
інженером. Але після приватизації все розпалося, 
господарство потрохи розграбували, нажаль це 
була звичайна ситуація для 90х років. Тож нове 
господарство в 2001 році засновували з нуля, з 
голого майданчика. Сьогодні вся техніка яка у нас 
працює купувалася самостійно, всі будівлі, ангари 
зводили власними силами. Землі у нас не багато, 
трохи більше 1000 га, разом зі мною у штаті 
працює 16 чоловік. Площі орендуємо приблизно 
у 140 пайовиків. Землі у нас піщані, тому і паї у 
людей досить великі. Працюємо за традиційною 
технологією, з плугом. Вирощуємо в основному 
зернові культури: пшениця, овес, ячмінь, соя, 
кукурудза.

Директор ТОВ «Нива»  Валерій Борисович 
Сенич, з задоволенням розповів нам про своє 
господарство.
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До цього часу ми досить успішно працювали виключно 
вітчизняною технікою: українською і білоруською. І 
ось в минулому році вперше придбали у «Волинської 
фондової компанії» два імпортні агрегати: обприскувач 
і розкидач мінеральних добрив.

Тож з ВФК ми вже працюємо майже рік. Перед тим 
як купувати техніку, я поїхав в Луцьк до головного 
офісу, побачив їх базу, познайомився з директором. 
Переконався що маю справу з надійною компанією, 
яка пропонує найкращу техніку від відомих світових 
виробників. Чому обрав саме цю модель обприскувача? 
Тому що працював головним інженером, в техніці 
розбираюсь і гроші рахувати умію. BOXER – це 
саме та, не велика і проста в обслуговуванні модель 
обприскувача, що мені потрібна для господарства. 
Хоча він може обробити набагато більше чим мої 
1000 га. Також підкуповує його вартість, він абсолютно 
прийнятний по ціні, мабуть найдешевший серед 
самохідних машин. Навіщо мені платити в 23 рази 
більше, дорощий мені не потрібний, бо він у мене себе 
просто не окупить. І тепер, пропрацювавши рік, я бачу 
що ми зробили правильний вибір. За сезон жодної 
поломки, все працює просто ідеально, ось він стоїть в 
ангарі як новий.

У ВФК чудовий сервіс. Разом з обприскувачем прибула 
ціла сервісна бригада, навіть з представниками 
заводу. Налагодили, запустили, два дні навчали моїх 
механізаторів. Потім приїжджали робити планове ТО, 
на днях будуть робити наступне. По запчастини ми до 
них поки не зверталися, бо не було потреби.

Євгеній Вовк, механізатор що відпрацював на 
обприскувачі весь сезон: 

– До цього я працював на тракторі і мав справу з 
вітчизняним причіпним обприскувачем, тож звичайно 
є з чим порівнювати. За сезон напрацював 250 
мотогодин, пройшовши приблизно 3000 га. Поперше 
на такій машині завдяки автопілоту, приємно і зручно 
працювати. Подруге, значно виросла продуктивність: 
за нічну зміну тепер обробляємо 150 га, за добу можна 
легко обробляти 350500 га, все впирається тільки 
в своєчасне підвезення води. Зручно працювати 
вночі за рахунок яскравого  LEDосвітлення, також 
підсвічується штанга. З мого боку до машини 
немає жодних претензій. Працювати комфортно: 
автоматичне розкладання штанг, легке керування, 
завдяки пневмопідвісці гасяться всі коливання.

До розмови долучається Сергій Пінчук, бригадир ТОВ 
«Нива»:

– Можу додати що обприскувач дуже 
економічний: по витраті за сезон у нас в 
середньому вийшло 0,5 л палива на гектар. 
Працювали з нормами внесення 150200 л/га. 
Як правило розчин готуємо окремо і підвозимо  
бочкою, але кілька разів користувалися баком 
для приготування розчину. Зручно що бак можна 
опустити до землі, і не заливати згори важкі 
каністри. Окремо є бак з чистою водою для 
миття рук.

Місцями у нас є підйоми і важкі пісчані ділянки, 
але жодних проблем по прохідності ми не 
відчули. Також важливо що агрегат відповідає 
всім необхідним габаритам для проїзду по 
дорогам загального призначення.

Виходити в поле плануємо у квітні, першими 
буде підживлення і обробка гербіцидом озимої 
пшениці, ну і далі по плану. Низькі витрати 
– висока продуктивність! Менеджер ВФК з 
продажу техніки у Сумській області детально 
розповів про новинку.

Boxer 2025М  це найменша з чотирьох 
представлених в Україні моделей самохідних 
обприскувачів KUHN зі штангою завширшки 25 м 
і баком на 2000 л. Модель ідеально підійде для 
малих і середніх господарств. Вона забезпечує 
чудове тягове зусилля навіть у важких умовах 
роботи, і все це  при низькому споживанні 
палива (в середньому 0,6 л/га) та низьких 
експлуатаційних витрат. Вага обприскувача 
лише 6090 кг, а це найкраще співвідношення 
потужність/вага в своєму класі.
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Boxer обладнаний декількома системами точного 
землеробства: системою GPS, регулювання 
норми внесення, автоматичного відключення 
секції, гідравлічного автопілоту, корекції сигналу і 
моніторингу площі. Цей набір забезпечує відмінні 
результати і більш ефективну роботу, для економії 
на розворотній полосі, палива та часу, і, отже, 
забезпечує найкраще рішення для автоматизації 
самохідних обприскувачів.

Виробник також все зробив для комфортної роботи 
оператора. Шумозахищена кабіна, встановлена на 4 
сайлентблоках, оснащена кондиціонером та трьома 
фільтрами, пиловим та двома вугільними. Регульована 
рульова колонка. Панорамне скло забезпечує 
чудовий огляд. Всі функції управління штангою 
зосереджені на багатофункційному підлокітнику. 
Обприскувач обладнано LED освітленням, що дає 
можливість комфортно працювати в нічний час.

Ширину колії можна регулювати механічно. В базовій 
комплектації відстань між колесами 2,5 м, якщо 
переставити місцями праві і ліві колеса, то ширину 
можна збільшити до 2,7 м.

Чотирьохциліндровий дизельний двигун виробництва 
фірми MWM, об’ємом 4,3 л, видає потужність 126 к.с. 
(93 Квт). Машина обладнана простою і дуже надійною 
механічною трансмісією 4х2. Коробка передач 
10х2 : EATON (США) 5 передач + 2 діапазони. Але 
при бажанні замовник може обрати і автоматичну 
трансмісію. Один з щойно поставлених в Україну 
обприскувачів прибув з «автоматом».

Диференціал з автоматичним блокуванням 
AxleTech забезпечує можливість надійної роботи по 
вологому ґрунту. Ланцюгова передача за рахунок 
передаточного відношення збільшує крутний момент 
на колеса гарантуючи неперевершену прохідність. 
Пневматична активна система підвіски коліс слідкує 
за автоматичним утриманням горизонтального рівня 
підлоги.

Штанга довжиною 25 м  має електрогідравлічне 
управління (7 гідравлічних секцій) і обладнана 
системою стабілізації з гідро амортизацією в двох 
площинах. Це забезпечує чудове ведення штанги 
під час роботи по будьяких рельєфах полів, та 
забезпечує надійну довговічну роботу. Пневматична 
підвіска має 4 подушки, які сполучають міст з шасі 
і можуть поглинати удари і поштовхи. Забезпечуючи 
вирівнювання шасі, пневматична підвіска запобігає 
коливанню, що забезпечує вищу продуктивність в 
роботі в додаток до комфорту оператора.

Гідропневматична підвіска штанги, що складається 
з азотних акумуляторів на рамі та гідроциліндрів 
забезпечує більш високу стабільність в роботі. 
Ширина між форсунками 50 сантиметрів. Штанга 
розділена на 7 секцій. Максимальна швидкість 
розпилення 430 л/хв.

В наявності бак для чистої води на 26 літрів та бак 
для приготування маточного розчину на 36 літрів. Для 
зручності оператора бак легко опускається на рівень 
колін  для безпечного додавання хімікатів.

Відцентровий високопродуктивний насос фірми 
HYPRO (США) забезпечує рівень подачі робочої рідини 
об’ємом 430 л/хв. А це дає можливість працювати з 
максимальною пропускною спроможністю 190 л/хв. 
на обприскування. Ширина між форсунками від 30 
до 50 сантиметрів. Робоча висота обприскування в 
межах від 0,6 до 2,1 м.
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АГРАРIЇ ДНIПРОПЕТРОВЩИНИ: «ТЕХНIКА 
“ВОЛИНСЬКОЇ ФОНДОВОЇ КОМПАНIЇ” СЛУЖИТЬ 
НАМ УЖЕ БIЛЬШЕ ДЕСЯТИ РОКIВ»

Для керівників агропідприємства ТОВ «Лан», що розташоване у 
селі Новов’язівське Юр’ївського району Дніпропетровської області, 
ефективна робота на землі – правило, з яким «ланівці» йдуть нога 
в ногу вже майже двадцять років. Переконатися у цьому журналісти 
«АгроЕліти» мали змогу на власні очі, під час екскурсії виробничими 
потужностями підприємства, яку провели директор компанії Сергій 
Маловик і головний інженер В’ячеслав Махиня.
Потужний парк сучасної сільськогосподарської 
техніки від світових брендів, якісний посівмат і 
супутні засоби захисту рослин, інновації, а головне 
– кропітка й уважна робота майже півтори сотні 
робітників на землі – те, чим по праву можуть 
пишатися керівники «Лану». Попри те,  в розмові 
з кореспондентом про досягнення свого колективу 
Сергій Володимирович говорив стримано, мовляв, 
«як і всі, працюємо, стараємося не стояти на місці 
та розвиватися».



– Наше товариство засновано на початку 2000 
року, тобто сільськогосподарською діяльністю 
займаємося вже майже двадцять років, – каже про 
роки роботи  у сільському господарстві пан Сергій. 
– В обробітку маємо шість тисяч гектарів землі. 
Вирощуємо кукурудзу, соняшник, ячмінь, пшеницю, 
горох, сорго.  На підприємстві працює приблизно 150 
постійних робітників, а в сезон, впродовж збирання 
врожаю, ця цифра є ще більшою. Ми працюємо як у 
галузі рослинництва, так й у тваринництві, зокрема, 
розвиваємо сферу свинарства, але ключовий 
напрям діяльності все ж таки рослинництво – робота 
зі зерновою групою культур.

 У рослинництві вбачаєте більші перспективи?

 Я би не сказав. Раніше у нас на рівні з 
рослинництвом було потужно представлено і 
свинарство, але у зв’язку з певними економічними 
та ціновими коливаннями, африканською чумою, 
яка декілька років поширювалася в Україні, змушені 
були дещо скоротити потужності свинарства. 
Незважаючи на це, у нас працює одна свиноферма, 
де утримуємо приблизно п’ять тисяч голів свиней. 
Додатково займаємося також птахівництвом, 
зокрема утримуємо курей, гусей і страусів. Більше 
уваги тепер приділяємо рослинництву. Зокрема, 
інвестуємо у зрошувальні системи на своїх полях. 
Минулого року зробили зрошування на 507 гектарах 
земель, а цього року додаємо ще 120 гектарів. 
Сьогодні серйозно працюємо у цьому напрямі.

 У вас досить солідний парк техніки. Надаєте 
перевагу техніці зі світовим ім’ям чи все ж таки 
довіряєте українським виробникам?

 Вітчизняна техніка у нас є, але вона «доживає» 
своє. Тепер співпрацюємо з «Волинською Фондовою 
Компанією», більше довіряємо іноземним брендам 
– розкидачі мінеральних добрив та вапна Unia 
RCW, прес Unia Z511, зерносушарка Agrex PRT і 
причіпний розливач рідких добрив MEPROZET PN. 
Деякі з цих агрегатів у нас «на службі» вже понад 
десять років, – розповів директор підприємства 
Сергій Маловик.Довідка: Розкидачі Unia RCW – це 
економічне та ефективне внесення мінеральних 
добрив та вапна. Великий вибір бункерів від 3000 
л до 10000 л дозволяє оптимально підібрати 
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вантажопідйомність і для середніх господарств, 
і для великих агропромислових підприємств і 
фірм, які надають послуги. Напільний пасовий 
транспортер всередині причіпних розкидачів 
шириною 80 см дозволяє точно та рівномірно 
подавати добрива (також вологі) на механізм, 
який розкидає, не пошкоджуючи гранули, що дуже 
важливо.

Підтверджуючи слова Сергія Володимировича, 
головний інженер «Лану» В’ячеслав Махиня 
детально розповів і показав гостям, що і як із 
техніки, яку закупили, зарекомендувало себе у 
роботі.

«Ми є постійними клієнтами ВФК. Останнє, що 
брали у цієї компанії – 8кубовий і 12кубовий 
розкидачі мінеральних добрив та вапна Unia 
RCW. Техніку Unia закупили навесні минулого 
року. За допомогою цього розкидача другий рік 
поспіль вносимо добрива, підживлюємо пшеницю. 
Минулого року також працювали ними, проводячи 
оранку та культивацію. Обидва розкидачі 
відпрацювали вже приблизно по десять тисяч 
гектарів кожен.

А вже цього року ми встигли двічі підживити ріпак, 
внесли добрива під культивацію, підживили й 
пшеницю. Загалом техніка Unia відпрацювала на 
майже двадцяти тисячах гектарів. Нарікань не 
маємо, добре працює.

Прес Unia Z511 від ВФК у нас вже 5 років, і за 
весь цей час зауважень щодо його роботи не було, 
прес хороший. Хотілося б найближчим часом 
«озброїтися» потужнішим насосом, можливо, ВФК 
і в цьому питанні піде нам назустріч, і зробить 
знижечку, як постійним клієнтам (посміхається 
– ред.).

Також у ВФК ми придбали бочку – причіпний 
розливач рідких добрив MEPROZET PN, яка у 
нас в роботі вже майже десять років. Після нас 
цей розливач масово почали скуповувати й усі 
наші сусіди в районі, а це три фермерських 
господарства. Бочку використовуємо, в основному, 
проводячи оранку та дискування. Також ми активно 
використовуємо її у селі, допомагаємо і школі, і 
дитсадочку, чистимо каналізацію. Допомагаємо і 
пайовикам, і просто жителям села, кому потрібно. 
За допомогою цього агрегату підживлювали 
пшеницю рідким добривом, проводили певні 
експерименти: півполя обприскували, а половину 

– ні, – різниця, звісно, відчутна. Власне тому зараз 
суттєву увагу приділяємо зрошувальним системам, 
адже херсонські кліматичні умови вже поступово 
підходять і до нашого регіону. Дощів у нас тут 
також вкрай мало.Дніпропетровщина поступово 
перетворюється на зону ризикованого землеробства, 
з кожним роком температури все вищі й вищі. Тому 
на поливі у нас вже ріпак, соняшник, кукурудза, 
пшениця та ячмінь.

Із продукції, яку пропонує ВФК, маємо також і 
зерносушарку Agrex PRT. Ми брали стаціонарну, 
на дизелі, але з часом трішки її переробили. 
Власними силами зварили пічку й грубу. Тепер 
топимо відходами із соняшника, пшениці та іншими 
рослинними рештками. За її допомогою цього сезону 
висушили кукурудзу. У нас було 500 гектарів під цією 
культурою. Все встигли висушити своїми силами та 
сховати на склад, а це найголовніше, адже в нашій 
роботі головне все робити правильно та вчасно».

Довідка: “Волинська Фондова Компанія” є однією із 
провідних компаній на ринку сільськогосподарської 
техніки в Україні. Компанія постачає техніку та 
обладнання для сільського господарства, а також 
запасні частини від виробників різних країн світу. 
Вона є представником відомих у світі брендів: Unia, 
Massey Ferguson, Kuhn, Agrisem, Meprozet, Agrex, 
Dominoni та інші.

На сьогодні сферу діяльності підприємства 
умовно можна розділити на три напрями: продаж 
імпортної сільгосптехніки; гарантійний сервіс та 
післягарантійне обслуговування; продаж запасних 
частин. Реалізація сільгосптехніки та запасних 
частин є основою фінансової діяльності ВФК.
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 Серія розкидачів RCW – створювалася з думкою про велику роботу. Саме тому ці машини – це втілення 
економічності та ефективності внесення мінеральних добрив. Але крім цього стандартно комплектуються 
спеціальними розкидаючими тарілками для проведення хімічної меліорації грунту - внесення вапна, гіпсу та ін. 
Широка гамма об'єму бункерів від 3000 до 12000 л. дозволяє оптимально підібрати вантажопідйомність для забез-
печення великої продуктивності.
 Точність внесення гарантує перевірений простий і надійний спосіб приводу транспортера розкидача за 
допомогою  шпорного колеса від ходових коліс – справжній "механічний комп'ютер", який вносить необхідну норму 
незалежно від швидкості руху трактора. Як опція є гідропривід з електронним управлінням та з комп`ютером   
Superior.
Редуктор дає можливість працювати з двома швидкостями – для забезпечення дозування м/д добрив та вапна.
 Два комплекти висіваючих дисків дозволяють точно вносити добрива на ширину до 36 м і вапно на ширину 
до 15 м, а в новій моделі розкидача  RCW 120 навіть до 48м.
 Пасовий транспортер, виготовлений з 7-ми шарового композитного матеріалу призначений для точної і 
рівномірної подачі гранульованих добрив
 Усі робочі органи виконані з нержавіючої сталі, що гарантує довговічність роботи.

Комп`ютер   Superior

ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР З ПРОДАЖУ ТЕХНІКИ ТА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН UNIA В УКРАЇНІ!
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UNIA EUROPA 3024 
– ПРОФЕСІЙНИЙ ОБПРИСКУВАЧ
Два роки тому корпорація «Зерновик» (Кіровоградська обл.), до 
складу якої входить вісім агропідприємств області, придбала у 
«Волинської фондової компанії» аж три обприскувачі UNIA Euro
pa 3024. Тож вирушаємо в Новоукраїнський район, щоб дізнатися, 
як проявила себе техніка відомого польського виробника на 
Кіровоградських полях.
ТОВ «Воронівське» – одне з восьми підприємств, 
що входить до складу корпорації «Зерновик», і 
саме тут працює один з придбаних два роки тому 
обприскувачів.Про господарство, його виробництво, 
і дворічний досвід використання обприскувача 
UNIA Europa 3024 розповів головний агроном ТОВ 
«Воронівське»   Іщенко Ростислав Вікторович.



– У нашому господарстві 1200 га ріллі, основні 
культури – кукурудза та соняшник. Ще сіємо 
зернові. Оскільки в нас важкі ґрунти з великим 
вмістом глини, то без плуга не обходимося, 
працюємо за традиційною технологією, раз на 45 
років застосовуємо глибокорозпушувач. Потроху 
оновлюємо свій парк сучасною високопродуктивною 
технікою. Два роки тому постала необхідність 
придбати новий обприскувач, бо старий уже не 
задовольняв наші потреби. До вибору техніки ми 
відносимося прискіпливо, намагаємось обрати 
найкраще, але щоб за «розумну» ціну. Сьогодні 
вибирати є з чого, і виробники машин готові 
привозити свої агрегати в господарство для 
демонстраційних показів.

Тоді, два роки тому, нам привезли три обприскувачі. 
«Волинська фондова компанія» привезла Europa 
3024, ще дві причіпні машини не менш відомих 
виробників привезли інші компанії. Ми влаштували 
на своєму полі тест драйв, щоб визначити найбільш 
підходящий для нас агрегат. За функціональністю 
всі три машини виявились практично однакові.

Але з іставивши їх технічні  показники із 
запропонованими цінами, керівництво нашої 
корпорації зробило свій вибір на користь UNIA 
Europa 3024 й придбало одразу три агрегати. 
Переплачувати лише за більш розкручений 
бренд наше керівництво не бажало. Сьогодні 
впевнено можна сказати, що ми зробили 
правильний вибір. Заплативши ціну, що була 
значно меншою, ми отримали надійні, сучасні 
агрегати, що задовольняють усі наші потреби, усі 
три машини працюють без жодних нарікань. Наш 
обприскувач за два роки обробив понад 10 000 га. 
Пшеницю обробляємо 45 разів на рік, кукурудзу і 
соняшник – 23 рази. Вносили ним усе потрібне: 
гербіциди, фунгіциди, інсектициди, добрива, 
мікродобрива. Обприскувачі, що працюють в 
інших господарствах, де в обробітку більші площі, 
уже мають значно більші напрацювання. Нам 
подобається, що в цієї моделі досить високий 
кліренс, який дає можливість заходити в поле 
по кукурудзі й соняшнику на потрібній нам стадії 
розвитку рослин.

Обприскувач працює в нас лише вночі, оскільки 
в нашій місцевості вдень віють сильні вітри, 
не даючи можливості якісно обробити посіви. 
За зміну в залежності від конфігурації поля 
обробляємо по 120150 га. Переїздів по дорогах 
загального призначення в нас не багато, але 
агрегат відповідає всім потрібним нормам, тому й 
тут проблем не виникає. Обприскувач не потребує 
потужного трактора, у нас він агрегатується з 
трактором МТЗ82. Уже за тиждень, на початку 
квітня, плануємо вийти з обприскувачем у поле. 
Спершу плануємо підживити регулятором росту 
озимі пшеницю та ячмінь. Техніка UNIA нам 
настільки сподобалась, що наша корпорація в 
минулому році придбала у ВФК ще три розкидачі 
мінеральних добрив UNIA MX 950. Два з них 
працюють у нашому господарстві. Це надійні 
високопродуктивні машини з високою точністю 
внесення добрив. Вони нам не створили жодних 
проблем, що пов’язані з ремонтом і зупинкою в 
полі, а головне – ми відчули реальну економію в 
добривах: вносимо, де треба і скільки треба.
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Претензій щодо сервісу з боку «Волинської 
фондової компанії» за ці роки співпраці в нас не 
було: ВФК забезпечує сервіс на рівні найкращих 
іноземних компаній. З одного боку, в нас не було 
серйозних поломок техніки UNIA, що вже свідчить 
про її надійність, а з іншого, при виході з ладу 
якихось дрібних деталей в мене не було випадків, 
щоби техніка простоювала. Сервіс від «Волинської 
фондової компанії» організований відмінно. Ми 
в них не лише техніку UNIA обслуговуємо, але й 
купуємо запчастини й для інших агрегатів. При 
потребі дзвонимо навіть у вихідні або й уночі. 
Потрібне передають оперативно. У ВФК працюють 
відповідальні і добросовісні люди, які знають свою 
справу, тож маємо намір і надалі співпрацювати з 
ними, купувати в них техніку.

Докладніше про обприскувач розповів його 
оператор – Юрій Арсірій:

—  До того як ми придбали UNIA, я працював 
з причіпним обприскувачем вітчизняного 
виробництва. Звичайно, різниця дуже суттєва. 
Місцевість у нас нерівна, горбиста, старий 
обприскувач дуже розгойдувало. Тепер працювати 
комфортно: автоматичне розкладання штанг, 
легке керування, завдяки пневмопідвісці гасяться 
всі коливання. В попередні роки він у нас 
агрегатувався з трактором МТЗ82, в цьому році 
придбали новий трактор імпортного виробництва, 
тож тепер працювати з ним буде ще комфортніше.

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. З 
освоєнням агрегату в мене не було жодних 
проблем: усе просто, зручно й інформативно, усі 
крани підписані. Усе 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. Залежно 
від швидкості комп’ютер сам регулює тиск у системі 
й норму виливу. Дуже зручні поворотні 4х позиційні 
розпилювачі, тепер легко за необхідності налаштувати 
агрегат на роботу з іншим препаратом, на іншу норму 
внесення. Надійна система фільтрації. Воду беремо 
лише зі ставка. Проте жодного разу форсунки не 
забивалися. Фільтр легко обслуговувати, промиваємо 
після кожної зміни. Менеджер з продажу ПрАТ 
«Волинська фондова компанія» по Кіровоградській 
області: 

— Наша компанія пропонує широкий асортимент 
техніки різних брендів. Але останні роки 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 дуже 
багато агрегатів від UNIA. При цьому всі наші клієнти 
лишаються задоволеними якісною роботою придбаної 
техніки. У свою чергу, ми забезпечуємо 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. Може ефективно 
працювати як у малих господарствах, так і у великих 
агрохолдингах. Він має потужну раму та регульоване 
дишло, що забезпечує легке агрегатування з будь 
яким трактором, сучасний і міцний головний бак 
з поліестеру, чотирирівневу систему фільтрації. А 
пневматична підвіска та досконала система стабілізації 
обприскувача дозволяють працювати на будь якій 
нерівній поверхні поля. Система стабілізації, основана 
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 
горба чи потраплянні у вибоїну. 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°, 4х 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.
Підсумовуючи, хочу зазначити, що успіх компанії UNIA 
в Україні не випадковий, якість агрегатів UNIA на рівні, 
а іноді й вище провідних компаній світу, хоча ціна 
помітно менша.
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ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ ГЛИБОКОГО РОЗПУШУВАННЯ ґРУНТУ: 
ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІ КОМПАНІЇ AGRISEM

Глибоке розпушування або чизелювання – це обробіток ґрунту без перевертання скиби зі 
збереженням на поверхні поля певної кількості післяжнивних решток попередника. Досить часто 
такий вид обробітку ґрунту практикують у зонах, які піддаються вітровій або водній ерозії, а також 
один раз на 3 -4 роки для покращення водного та повітряного режимів ґрунту.

Чизелювання, як захід основного обробітку ґрунту, 
широко застосовують не лише в посушливих 
регіонах, але й у районах з достатнім зволоженням. 
Більш ефективною стала заміна весняної оранки 
глибоким розпушуванням у чистих та зайнятих 
парах, а також при вирощуванні просапних культур.

Альтернативою оранки, як провідної операції 
технологічного процесу підготовки ґрунту, є обробіток 
глибокорозпушувачами, плоскорізами або іншими 
знаряддями. В Україні, з урахуванням специфіки 
сучасних умов господарювання, усе частіше в 
землеробстві знаходять своє місце новітні технології 
обробітку ґрунту. У зв’язку з розробкою нових робочих 
органів та машин для обробітку ґрунту, широкою 
механізацією та хімізацією землеробства багато 
положень, які були висунуті в свій час класиками 
вітчизняної та світової агрономії стосовно оранки, 
переглянуті.

Все більшу увагу вчені та практики приділяють 
безвідвальному основному обробітку ґрунту. 
Тому обґрунтування технологій та підбір операцій 
механічного обробітку ґрунту виноситься на перший 
план.

Технологія без перевертання орного шару є 
ресурсоощадливою й економічно вигідною. На полях 
України безполицевий обробіток ґрунту виконують 
культиваторами плоскорізами, чизельними плугами, 
плоскорізами глибокорозпушувачами, чизель
культиваторами та іншими знаряддями, насамперед, 
у районах поширення вітрової та водної ерозії. Слід 
зазначити, що більша частина території України 
знаходиться у зоні ризикованого землеробства, 
для якої характерними є часті засухи та надмірне 
зволоження ґрунту. У результаті виникає необхідність 
у скороченні строків основного обробітку ґрунту або 
у їх зміщенні. 
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У зв’язку з цим для якісного та своєчасного обробітку 
ґрунту необхідно застосовувати нові технології 
та використовувати техніку, яка легко вписується 
в процеси підготовки ґрунту з частими змінами 
виробничих умов. Для виконання таких робіт 
використовують безплужні ґрунтообробні агрегати. 

Ущільнення ґрунту ходовими системами тракторів 
та сільськогосподарських машин є одним із чинників, 
що обмежують ріст і розвиток культурних рослин. 
Багаторазова оранка ґрунту на одну і ту ж глибину 
викликає утворення «плужної підошви», що різко 
зменшує можливості нормального розвитку коріння 
рослин і загальний об’єм кореневої системи. 
Ущільнений шар перешкоджає проникненню у глибші 
шари ґрунту повітря, вологи та коріння рослин.

Для запобігання утворенню «плужної підошви» 
оранку виконують на різну глибину з урахуванням 
особливостей та вимог вирощуваних у сівозмінах 
культур. Але періодична зміна глибини оранки 
лише частково руйнує плужну підошву. Більш 
дієвим заходом, який запобігає її утворенню є 
глибоке розпушування ґрунту – мінімальна ширина 
розпушеної смуги за максимальної її глибини. Крім 
руйнування плужної підошви чизелювання посилює 
водопроникність ґрунту та сприяє нагромадженню 
запасів вологи у ґрунті.

Завдяки високим техніко експлуатаційним показникам 
роботи, використання агрегатів для безполицевого 
основного обробітку ґрунту дає можливість за високої 
якості обробітку до 40% зменшити енерговитрати, 
порівняно зі звичайною полицевою оранкою за 
однакових виробничих та ґрунтових умов роботи.

На полях України працюють р ізноманітн і 
моделі  чизелів і  глибокорозпушувачів,  що 
відповідають агротехнічним вимогам, і  як і 
виготовляються провідними світовими виробниками 
сільськогосподарської техніки.  Розглянемо 
найцікавіші серед них.

Глибокорозпушувачі компанії Agrisem (Франція) 
застосовують для роботи на в ідвальних і 
безвідвальних фонах із поглибленням орного 
горизонту, за безвідвальною технологією замість 
зяблевої й весняної оранки, глибокого розпушування 
ґрунту на схилах і парових полях. Агрегати ефективно 
використовують для післязбирального розпушування 
та передпосівного обробітку стернових і мульчованих 
агрофонів, перелогових земель та кормових угідь.
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В асортименті компанії Agrisem є глибокорозрихлювачі, 
зокрема, моделі сімейства Cultіplow (Cultiplow 15, Cultiplow 
58, Cultiplow Gold, Cultiplow Gold R, Cultiplow Platinum) та не 
менш широка лінійка чизелів Combiplow (Combiplow 90R, 
Combiplow Gold, Combiplow Platinum), а також Ecoplow та 
Ecoplow C. Типорозмірний ряд кожної моделі має велику 
кількість модифікацій, отже, для конкретних специфічних 
умов споживач може обрати потрібну машину. Різні 
модифікації глибокорозпушувачів Agrisem виготовляються 
в навісному та причіпному варіантах із шириною захвату 
від 1,55 до 8,0 м. Глибокорозпушувачі Cultiplow призначені, 
як і більшість такого роду знарядь, для захисту ґрунту від 
ерозії, руйнування плужної підошви, поліпшення водно
повітряного режиму ґрунту і загалом підвищення показників 
його родючості. Маса цих агрегатів коливається від 4,61 до 
8,74 т, кількість загострених лап – від 7 до 11. Робоча глибина 
рихлення ними сягає до 35 см для серії GOLD, до 50 см для 
серії Platinum та до 70 см для серії 58; однак справа не лише 
в глибині заглиблення робочих органів.

Глибокорозпушувачі Cultіplow можуть бути 3 типів 
(модифікації з цільною рамою, з рухомою рамою та рамою, 
що складається) відповідно до потреб господарств. Одинарна 
сталева рама 200х200 мм (цільна рама) або подвійна сталева 
рама 200х200 мм (моделі, що складаються) є надзвичайно 
міцною й здатна витримувати надважкі навантаження при 
будь яких умовах роботи. Моделі розроблені для роботи 
із будь якими тракторами. Кліренс рами становить 100 см. 
Агрегат має систему регулювання робочої глибини Multistop, 
що дає змогу легко встановити необхідну глибину обробітку. 
Агрегат має лапи TCS 650 (зі зрізним болтом) або TCS 740 
(із пружинним захистом), що легко розпушують ґрунт без 
змішування його шарів. Лапи мають спеціальні наконечники, 
що виготовлені з високовуглецевої сталі й мають спеціальний 
захист відповідно до типу лап у базовій комплектації.

Інженери Agr isem застосували в цьому знарядді 
конструктивно технологічну відмінність від інших типів 
глибокого рихлення, які є на ринку аграрної техніки. Зазвичай 
інші піднімають шар ґрунту під нахилом або шляхом бічного 
переміщення. 

А в глибокорозпушувача Cultiplow працює 
запатентована лапа зі зміщеним ріжучим 
елементом. Вона здійснює вертикальне 
підняття шару ґрунту. Такий спосіб розпушення 
забезпечує однорідність ґрунту по всій ширині 
шару, який піднімається знизу.

Це запатентоване рішення Agrіsem полягає 
в створенні хвилі ґрунту, що переміщується 
слідом за працюючим глибокорозпушувачем. 
Цей процес забезпечує повне розпушення 
ґрунту, зберігаючи цілісність її структури, 
гарантує поліпшення капілярного обміну 
вологи в ґрунті, сприяє найкращому розвитку 
кореневої системи рослини. Позитивний 
ефект такої хвилі розпушення ґрунту без 
розривів цінується агрономами в усьому 
світі. Додамо, що для агрегатування з цими 
чизелями не обов’язково потрібен дуже 
потужний трактор. Власне, це входить в 
ідеологію ресурсоощадного обладнання, яку 
сповідує і втілює Agrіsem.

Глибокорозпушувачі Cultiplow мають трубчатий 
коток діаметром 526 мм. Є можливість 
вибрати кілька варіантів вирівнюючих котків 
під різноманітні типи ґрунтів відповідно до 
потреб господарств.

Г л и б о к о р о з п у ш у в а ч і  C o m b i p l o w 
використовують як окремі агрегати. Вони 
обладнані лапами типу TCS 650 (версія 
Platinum) та лапами TCS 740 зі зміщеним 
різальним елементом (версія Platinum SR) 
у стандартній комплектації. Наконечники 
виготовлені з високовуглецевої сталі й 
забезпечують ідеальне розпушування ґрунту. 
Лапи сконструйовані так, щоб не змішувати 
шари ґрунту, що є важливим етапом для 
дренажу та підйому вологи.

Ці лапи переміщують однорідну «хвилю» 
ґрунту й заощаджують близько 28% енергії, 
порівняно з прямими чи зігнутими лапами. 
Лапа Agrisem забезпечує однорідність 
розпушування за всією шириною оброблюваної 
смуги на глибину від 15 до 35 см.

Для захисту лап глибокорозпушувачів від 
можливих перешкод використовують захист 
– зрізний болт або пружинний механізм. 
Система захисту спрацьовує у випадку 
зростання навантаження на лапу понад 3000 
кг. Кінематика опори кожної лапи (типу Non 
Stop) дає змогу, в разі зіткнення з перешкодою, 
повністю підняти її.
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рівномірне

підняття

Лапа зі зміщеним 

ріжучим елементом

Плужна підошва

Система регулювання робочої глибини Multistop;

Пружинний захист робочих органів.

Основні агрономічні особливості:

Рівномірне розпушення на всю ширину захвату;

Створення мікротріщин;

Руйнування плужної підошви.
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Навісний Причіпний 

Будь на хвилі!
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ЯК СІВАЛКА MASSEY FERGUSON ЗБІЛЬШУЄ 
ВРОЖАЙНІСТЬ І ПРИБУТКИ

Наприкінці квітня на Київщині, корпорація AGCO спільно зі своїми 
дистриб’юторами, розпочала демонстраційно посівну кампанію в 
рамках всесвітньої програми Massey Ferguson Crop Tour 2019.
За словами Антона Костирко, директора з маркетингу 
у східній Європі корпорації AGCO, мета проекту 
полягає в тому, щоб в реальних практичних умовах 
показати аграріям як за допомогою сучасних 
технологій Precision Planting від AGCO можна 
полегшити посівну кампанію, підвищити врожайність 
і уникнути помилок та зайвих витрат.

Україна у 2019 році приєдналась до всесвітнього 
Crop Tour. Massey Ferguson Crop Tour  проходить 
на різних фермах по всьому світу. У 2018 році його 
проводили у Північній Америці, Африці та Європі, 
а в 2019 році до проекту приєдналась і Україна, де 
Crop Tour планують провести в Одеській, Київській, 
Харківській, Полтавській, Хмельницькій та Львівській 
областях. Дослідження відбуватимуться в різних 
кліматичних зонах, на різних типах ґрунтів та 
технологіях їх обробітку. Зокрема, вивчатимуть, як на 
схожість, розвиток кореневої системи та врожайність 
кукурудзи та соняшнику впливає притискне 
зусилля, глибина посіву, двійники і пропуск під час 
посіву, швидкість роботи сівалки MF 9108VE. Після 
проведення досліджень у серпні вересні на кожній 
демо ділянці проведуть День поля, на якому всі охочі 
зможуть пересвідчитися в ефективності технологій 
Massey Ferguson та збільшенні врожайності 
сільськогосподарських культур при застосуванні цих 
технологій.

22 квітня на демо ділянці у с. Рогозів, на базі 
господарства ТОВ «Агро Регіон» показали практичну 
презентацію 8 рядкової сівалки в повній комплектації 
Massey Ferguson 9108VE, тут посіяли кукурудзу та 
соняшник. На цій ділянці посіви порівнюватимуть за 
такими параметрами як притискне зусилля, різниця 
в глибині висіву і сингулярність. Під час демонстрації 
Борис Онищенко, спеціаліст Massey Ferguson 
з ґрунтообробної та посівної техніки, розповів 
про переваги сівалки MF 9108VE, яка оснащена 
технологіями Precision Planting, а саме дозуючими 
апаратами vSet2 з електроприводом vDrive, системою 
інтелектуального автоматичного регулювання тиску 
на висівну секцію  DeltaForce, системою швидкісного 
посіву SpeedTube та системою аналізу SmartFirmer, 
яка визначає вологість, температуру, чистоту борозни 
від пожнивних залишків та рівень органіки в ґрунті. 
Ці системи Precision Planting дають змогу зменшити 
втрати і збільшити врожайність.
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Притискне зусилля від DeltaForce® збільшує 
врожайність кукурудзи на 0,403 т/га.

Якщо ж розбирати докладно про всі ці переваги, 
то дозуючий пристрій vSet® дає можливість 
посіяти насіння різного типу та розміру, може 
поштучно розподіляти насіння низького 
класу, неправильної форми або неоднакового 
розміру, зменшує ризик пропусків та висівання 
двох насінин одразу, чим сприяє  якісному 
посіву і високому врожаю. Відбувається точна 
закладка насіння, тому не буде загущених 
або розріджених сходів. Тобто забезпечується 
ідеальна сівба культур. Кожна vSet секція має 
електричний привід vDrive, який забезпечує 
регулювання посіву по кожному рядку, за якими 
можна навіть встановлювати окрему норму 
висіву. Крім того, електромотори мають змогу 
економити посівний матеріал – вони, приміром, 
відключають секції при роботі з перекриттям.

Неабияку роль відіграє і використання 
активної інтелектуальної гідравлічної системи 
притиску кожної секції DeltaForce®, завдяки 
якій секція не провалюється в ґрунт, не 
переущільнює прикореневу зону рослини – 
тобто витримується задана глибина посіву.

Ц я  а к т и в н а  г і д р а в л і ч н а  с и с т е м а 
інтелектуального автоматичного регулювання 
тиску на висівну секцію DeltaForce® дає 
можливість встановлювати, відстежувати, 
регулювати та реєструвати притискання і 
дозволяє оператору точно контролювати 
процес для рівномірного посіву насіння 
по всьому полю. Система управління 
параметрами кожного рядка реагує на 
ґрунтові умови, вимірює їх кілька разів на 
секунду та регулюється – піднімається вгору 
чи опускається в залежності від умов чи 
потреб. Тобто, на м’якому ґрунті зменшує 
зусилля притискання на висівну секцію, а на 
більш щільному – збільшує. Серед переваг 
– регулювання глибини кожного окремого 
рядка, вимірювання й застосування потрібного 
притискання, підтримання правильної глибини 
посіву без переущільнення ґрунту навколо 
насіння, тобто внесення кожної насінини в 
сприятливе середовище.

До речі, під час проведених компанією 
досліджень, де порівнювались недостатнє, 
правильне та надмірне притискне зусилля 
на висівну секцію, з’ясувалося, що тільки ця 
автоматична система DeltaForce збільшила 
врожайність кукурудзи на 0,403 т/га в порівнянні 
з надмірним, і на 1,35 т/га в порівнянні з 
недостатнім притискним зусиллям.
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Крім того, система точного землеробства з 
автопілотом максимально оптимізує рух машини, 
допомагаючи уникнути зайвих проходів, виходів 
з колії з наїздом на посаджені рядки, економити 
паливо і т.д.

Окрім базової комплектації, сівалка також може 
поставлятися із додатковим обладнанням – 
для внесення рідких добрив, рідких або сухих 
гербіцидів і інсектицидів, пристосування для 
культивації, баками для зерна збільшеного розміру 
ємністю 105 л, комплектами дисків для висіву сої, 
гороху, сорго та ін. культур.

За словами менеджера з розвитку бізнесу Massey 
Ferguson корпорації AGCO Юрія Войцеховича,  в 
середньому така сівалка приносить фермеру на 1 
тонну з га врожаю більше, ніж звичайна завдяки 
високоточним технологіям. Тому вкладені в неї 
гроші можуть повернутися вже за рік. Під час 
досліджень сівалки серії Massey Ferguson 9000 
VE у 2016 році виявили, що покращення точності 
поштучного розділення насіння кукурудзи лише на 
7,9% забезпечило збільшення врожайності на 538 
кг/га. І це призвело до підвищення рентабельності 
на $81/га.

Нові сівалки Massey Ferguson можна придбати 
звернувшись до «Волинської фондоваї компанії». 
ВФК вже давно є дистриб’ютором корпорації 
AGCO, і ця багаторічна та плідна співпраця  
гарантує українським аграріям своєчасне 
постачання техніки та запчастин, надійне та 
професійне сервісне обслуговування.

В результаті аграрії мають заплановану врожайність 
через те, що культури рівномірно сходять, внесення 
ЗЗР відбувається в одній фазі, рослини не 
конкурують між собою і однаково отримують мікро  
і макроелементи.

Високочутливий сенсор SmartFirmer – це ще одна 
новітня розробка, він при посіві сканує ґрунт понад 
100 разів в секунду, визначаючи тип ґрунту, його 
температуру, вологість, вміст рослинних залишків 
і чистоту борозни. Інформацію можна отримувати 
он лайн не лише на монітор у кабіні, але й на 
планшет агронома через сервер FieldView.

SpeedTube допомагає сіяти швидко і точно.

Ще одна перевага сівалки – це абсолютно нова 
високошвидкісна система подавання насіння 
SpeedTube™, яка дозволяє висівати культури зі 
швидкістю до 19 км/год., підлаштовується до різних 
ґрунтових умов та, водночас, підтримує точне 
розташування насінин та їх поштучний розподіл. 
Основна перевага в тому, що ця система дозволяє 
швидше висівати культури, ніж у разі використання 
звичайних насіннєпроводів і відбувається це 
однорідно, незалежно від швидкості, насіння 
розміщується оптимально, з точним дотриманням 
інтервалів між насінинами. А швидкість посіву нині, 
з огляду на зміну клімату, має неабияке значення.

Відбувається це так: розташовані зверху пристрою 
подавальні колеса захоплюють насіння з диска та 
затягують у секційний ремінь, який укладає насінини 
на дно борозни. Ремінь SpeedTube™ рухається 
зі швидкістю, яка збільшується і зменшується 
залежно від швидкості руху сівалки та висівання, 
що забезпечує оптимальне розташування насіння.

А бортовий комп’ютер 20/20 SeedSense® дає змогу 
точно висівати насіння при збереженні потрібної 
глибини та уникненні ущільнення у зоні закладення 
насіння. Він надає оператору повну інформацію 
про стан сівалки та виводить на дисплей в режимі 
реального часу результати посіву кожного рядка, 
норму посіву, пропуски та двійники, швидкість, дані 
роботи висівної секції, силу притискання й контакт 
із ґрунтом. Монітор з сенсорним екраном може 
допомогти спрогнозувати врожайність, вирішити 
проблеми, що виникли, та попередити про умови, 
які можуть призвести до значних витрат часу, 
зусиль і грошей.
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оперативне забезпечення оригінальними з/ч;

фахова інженерна підтримка в найкоротші терміни;

робота служби підтримки в режимі 24/7 протягом усього сезону збирання врожаю.

Ми гарантуємо Ваш спокій:

СВІТОВИЙ ДОСВІД 
ПРАЦЮЄ ДЛЯ ВАС

www.vfc.com.ua

MF 9000 PRECISION PLANTING
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У столичному НК «Експоцентр України» 47 червня проходила ХХХІ 
агропромислова виставка «Агро2019». Понад 1000 учасників з 17 
країн світу представили свої товари та послуги, аби українські аграрії 
змогли обрати для себе найкраще.

“ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” 
РАЗОМ З AGCO ПРЕЗЕНТУВАЛИ НА «АГРО-2019»
НОВИНКИ MASSEY FERGUSON

Зпоміж багатьох інших увагу відвідувачів привертали 
стенди «Волинської фондової компанії» – провідного 
дилера сільськогосподарської техніки відомих 
брендів. Серед експонатів компанії: сівалка KUHN 
Espro 6000, жатка Dominoni S 978 B, обприскувач 
KUHN BOXER 2027 H, обприскувач KUHN Parruda 
3030MT, плуг KUHN Multi – Leader 8T, прес  KUHN VB 
3160, телескоп Massey Ferguson 7035 ТН.

Та, крім вже добре знаної техніки, «ВФК» разом з 
корпорацією AGCO та іншими дистриб`юторами 
– світовим лідером з розробки, виробництва та 
постачання сільськогосподарської техніки та 
обладнання підготувала й кілька сюрпризів для 
вітчизняних аграріїв. Вперше в Східній Європі 
представили новинки від бренду Massey Ferguson – 
обприскувач Massey Ferguson 9300 та два трактори 
Massey Ferguson у сегменті «до 80 к.с.»: модель 
MF 2630 (65 к.с.) і MF 2635 (75 к.с.). MF 9300 – 
високоякісне обприскування для усіх с/г підприємств. 
Як розповів менеджер із розвитку бізнесу Massey 
Ferguson в Україні Юрій Войцехович, обприскувач 
Massey Ferguson 9300 – це машина, на яку всі давно 
чекали, адже для того, щоб стовідсотково захистити 
рослини від шкідників і хвороб та отримати високі 
врожаї потрібне правильне обприскування.

«З метою кращої рівномірності в розподілі та осіданні 
крапель i відмінної стабільності штанги, компанія 
Massey Ferguson розробила обприскувачі серії MF 
9300. Завдяки унікальним деталям та інноваційним 
винаходам проект протестовано протягом майже 10 000 
годин польових випробувань.  Це підтвердило високу 
продуктивність і надійність розробленої машини під час 
обприскування посівів», – зазначив Юрій Войцехович. 
Обприскувачі серії MF 9300 оснащено сучасними 
та надійними двигунами AGCO Power 66CW3 6,6 
літра, потужністю 200 к.с., розробленими спеціально 
для складних умов використання у сільському 
господарстві. Завдяки високому крутному моменту 
на менших швидкостях і за його ідеальних робочих 
обертах 1900 об/хв, споживання пального надзвичайно 
низьке, до 50% нижче, ніж у деяких моделей на ринку. 
Кліренс становить 1,65 м. Штангу до 30 м оснащено 
активною системою стабілізації і 5 сенсорами висоти. 
Гідравлічно змінна ширина колії від 2,8 до 3,4 м (380 
/ 90R46), підлаштовується під усі види операцій та 
пристосовується до різної ширини міжрядь, а також 
гарантує більшу безпеку на нерівній місцевості. За 
мінімальної ширини осі залишається у межах ширини 
транспортної платформи.

У поєднанні з гнучким шасі, активною пневматичною 
підвіскою, незалежними осями та постійним 
гідроприводом 4x4 Bosch MF 9330 підходить для всіх 
типів місцевості.  Обприскувач оснащено баком 3000 л 
з системою змішування. Розробляючи цю модель, також 
оптимізували час відключення форсунки обприскувача, 
що тепер становить 0,08 с. Обприскувачі Massey 
Ferguson володіють найсучаснішими технологіями  
сільськогосподарської техніки, забезпечуючи більшу 
ефективність і щоденний дохід. Модель MF 9300 
пропонують з опціями телеметрії, датчиками висоти, 
навігацією, системою автопілотування з можливістю 
працювати на RTK. Не можна не згадати і про 
комфортабельність цієї машини для оператора під час 
використання у господарстві, адже кабіна обприскувача 
серії MF 9300 має відмінну видимість і достатній 
внутрішній простір. Почуття комфорту збільшується, 
оскільки кабіни розташовано між осями. салону, а, 
отже, і до оператора. Ще однією особливістю проекту 
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Ергономічно розташовані в консолях і колоні кабіни, 
всі функції знаходяться в межах легкої досяжності 
оператора. 

«Обприскувач MF 9330 завезено в Україну в кінці 
травня. Він є універсальним у використанні різними 
с ільськогосподарськими п ідприємствами:  в ід 
агрохолдингів до середніх та дрібних фермерських 
господарств. Адже це не «highклас», а звичайна 
«робоча конячка» для покриття гектарів, яка, проте, 
відповідає необхідним критеріям усієї техніки бренду», 
– підсумував пан Юрій. Малогабаритні трактори MF 2635 
і 2630 – потужні, маневрені та функціональні. Ще одна 
новинка, презентована на «Агро 2019» – це мінітрактори 
серії MF 2600, а саме моделі Massey Ferguson 2635 і 
2630 потужністю 75 к.с. і 65 к.с. відповідно. За словами 
представника компанії Massey Ferguson Олексія Сірого, 
ці машини є ідеальними багатофункціональними 
тракторами, адже здатні впоратись із будьяким 
завданням. Вони не тільки стануть найкращим рішенням 
для хліборобів, але й будуть чудовим «робочим конем» 
для тваринницьких і молочних ферм, а також для 
виробників фруктів, овочів, винограду та оливок. 

«Трактори MF 2635 і 2630 виготовляють на заводах 
Massey Ferguson у Туреччині. Їх оснащено надійними 
та простими в обслуговуванні двигунами Simpsons. На 
системі двигуна встановлено паливний насос високого 
тиску, два паливних фільтри та один повітряний фільтр. 
Об’єм двигуна – 3,6 л, але він здатний видавати крутний 
момент 295 Нм, що суттєво скорочує витрати палива. 

А враховуючи не завжди високу якість українського 
палива, ми вирішили встановити також систему 
механічного вприскування, яка захистить двигун і 
дозволить йому довше працювати. Розробляючи ці 
агрегати, нашою метою було надати фермерським 
господарствам альтернативу тракторам, що сьогодні 
є на вітчизняному ринку, і обрати для себе більш 
комфортну модель. Адже основною перевагою 
цих тракторів є саме комфортність. У першу чергу 
ми орієнтуємося на клієнтів, які тільки збираються 
розпочати сільськогосподарську діяльність, тож 
надто потужна техніка їм не потрібна. Адже, 
якщо це маленьке господарство, то переважно 
фермер працює на тракторі сам. Зрозуміло, що 
для продуктивної роботи йому потрібен комфорт. 
Ергономічний дизайн гарантує, що керування 
трансмісією, гідравлічною системою та ВВП (PTO) 
буде зручним і потребуватиме мінімуму зусиль. Ця 
машина також є прекрасним місцем для роботи 
завдяки відмінній круговій оглядовості, що дозволяє 
постійно стежити за обладнанням і впевнено 
проїжджати через вузькі подвір’я й будівлі. Простора 
зручна кабіна та великі операторські платформи 
зменшують втому від довгих робочих днів, а чітка, 
добре організована панель приладів і наочні прилади 
означають, що у розпорядженні оператора завжди є 
найважливіші дані для досягнення максимальної 
ефективності. Крім комфортабельності, проектуючи 
цей трактор, ми також прагнули зробити його більш 
простим у користуванні й обслуговуванні, щоб 
фермери могли самотужки впоратися з незначними 
поломками.

На тракторі MF 2635 встановлено механічну 
трансмісію: 12 передач вперед і 4 назад. Максимальна 
швидкість – 33,6 км/год. Вантажопідйомність MF 2635 
становить 2145 кг, також є можливості регулювання 
висоти фаркопу для роботи з агрегатами різної 
висоти, висоти тягового брусу та чутливості задньої 
навіски. Вага — 3410 кг. Розробляючи ці моделі, 
ми намагалися правильно збалансувати трактор, 
щоб розподілити вагу максимально рівномірно 
та перенести її з кабіни на колеса, аби зменшити 
пробуксовування і скоротити витрати палива. Колісна 
база — 2245 мм. На колеса встановлено додаткові 
баласти: шість по 23 кг і один на 41 кг. Спеціальний 
малюнок протектора шин у вигляді «ялинки» гарантує 
збільшену площу зчеплення.  Кліренс — 320 мм. 
Паливний бак — 85 л. Що стосується моделі МF 2630, 
то конструкційно вона не відрізняється від моделі 
МF 2635, лише має меншу потужність двигуна», – 
поділився Олексій Сірий.  Зазначимо, що ці агрегати 
вже доступні для продажу українським аграріям.
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Загалом на стенді ВФК було представлено п’ять 
агрегатів від KUHN: обприскувачі Parruda 3030 
MT та Boxer 2025 М, сівалка Espro 6000 RC, плуг 
Multi Leader 8T та прес підбирач VB 3160.
Регіональний менеджер «КУН Україна», 
Олександр Соловей детально розповів нам про 
виставкові зразки обприскувачів Parruda 3030 MT 
та Boxer 2025 М.
Обприскувач Parruda 3030 MT має бак об’ємом 
3000 л і дев’ятисекційну штангу завдовжки 30 
м. Модель орієнтована на роботу у великих 
господарствах і складних умовах, відзначається 
високою продуктивністю й економічністю, 
надійністю й безпечністю в роботі.
На обприскувачі встановлюється 4 циліндровий 
дизельний двигун із турбонаддувом фірми 

MWM потужністю 180 к.с., що видає високий 
обертовий момент і відповідає європейським 
нормам екологічної безпеки. А головна його 
перевага – надзвичайно низька питома 
витрата пального, за звичайних умов вона не 
перевищує 0,6 0,7 л/га, при тому, що більшість 
самохідних обприскувачів цього класу 
споживає 1 л/га й більше.
Високий кліренс у 1,7 м дає можливість 
працювати на високорослих посівах, 
дозволяючи обробляти кукурудзу й соняшник, 
робоча висота тридцятиметрової штанги 
знаходиться в діапазоні від 0,5 до 2,6 м, а 
норму обприскування можна встановлювати 
від 10 до 270 л/хв. Ширина колії обприскувача 
регулюється механічно від 3,05 до 3,45 м.
Обприскувач обладнано запатентованою 
пневматичною підвіскою штанги EQUILIBRA, 
що дозволяє стабілізувати її в 4 х площинах, 
і навіть при коливанні коліс на ямах дозволяє 
обприскувачу залишатись стабільним, 
ідеально копіюючи поверхню поля. Таким 
чином машина може працювати з високою 
швидкістю – до 35 км/год. Система контролю 
виливу робочої рідини, що встановлена на 
обприскувачі, за необхідності дає можливість 
працювати з максимальними нормами виливу 
500 600 л на гектар. При цьому ми можемо 

«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ» НА ВИСТАВЦІ
«АГРО-2019» ДЕМОНСТРУВАЛА ОБПРИСКУВАЧІ KUHN
Одна з найбільш представницьких експозицій техніки і запчастин від 
відомих світових брендів на виставці «Агро 2019» належала «Волинській 
фондовій компанії». Спільно з компанією KUHN, техніку якої ВФК 
успішно реалізує й обслуговує впродовж багатьох років, цього разу були 
представлені обприскувачі PARRUDA та BOXER. Саме на ці моделі ВФК 
має ексклюзивні права для продажу в Україні.
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використовувати будь які типи розпилювачів, що 
представлені на ринку України.
Обприскувач обладнано високопродуктивною 
помпою для закачування води продуктивністю 1100 
л/хв. 
У системі циркуляції робочої рідини використана 
унікальна технологія подвійного контролю. Вже від 
помпи передбачено подачу точного обсягу рідини 
до штанги за допомогою електронного управління, 
і додатково на кожній секції штанги розташовані 
клапани, що забезпечують оптимальний режим 
циркуляції робочого розчину.
Однією з особливостей конструкції KUHN Parruda 
3030 МТ є наявність ефективної механічної 
трансмісії. 2 діапазонна механічна трансмісія, що 
реалізована в конструкції цієї моделі (12 передніх 
та 2 задніх передачі), вирізняється винятковою 
надійністю.
Ще однією особливістю цього обприскувача є те, 
що він один з найлегших на ринку в своєму класі: 
Parruda 3030 МТ важить лише 11 т, що в сукупності 
з радіальними шинами дозволяє знижувати тиск і 
зменшувати негативний вплив машини на ґрунт, а 
також підвищує продуктивність машини у важких 
умовах, зокрема, на вологому ґрунті.
Уже в базовій комплектації цієї моделі передбачена 
система відмикання секцій під час внесення 
робочих розчинів, а також автопілот, що дає змогу 
заощаджувати в середньому 10 15% робочого 
розчину.
Друга наша модель обприскувача – Boxer 2025 
М із штангою 25 м і баком на 2000 л – порівняно 
нова машина. В Україні вона представлена лише 
третій рік. Але офіційно продаватися почала лише 
минулого року, при цьому рік вона працювала в 
тестовому режимі. Ця модель має дві модифікації: 
М – з механічним приводом трансмісії і Н – з 
гідростатичним приводом.
Це найменша з представлених в Україні моделей 
самохідних обприскувачів KUHN, вона ідеально 
підійде для малих і середніх господарств. Модель 
забезпечує чудове тягове зусилля навіть у важких 
умовах роботи при низькому споживанні пального 
(в середньому 0,6 л/га) та низьких експлуатаційних 
витратах. Маса обприскувача лише 6090 кг, а 
це найкраще співвідношення за показником 
потужність/маса в своєму класі. Обприскувач якісно 
працює при великих швидкостях до 25 км/год.
Чотирьохциліндровий дизельний двигун 
виробництва фірми MWM об’ємом 4,3 л видає 
потужність 126 к.с. (93 Квт). Механічна трансмісія 
4х2 на цих машинах дуже проста й надійна. 
Коробка передач 10х2 : EATON (США) 5 передач + 
2 діапазони.
Так само як у Parruda, пневматична підвіска у 
Boxer має 4 подушки, що сполучають міст з шасі й 
можуть поглинати удари й поштовхи. Забезпечуючи 
вирівнювання шасі, пневматична підвіска запобігає 
коливанню, чим забезпечує вищу продуктивність 
у роботі на додаток до комфорту оператора. Ці 
дві машини дуже добре адаптовані під складний 

Продукт  менеджер «ВФК»:
– Обприскувачі KUHN PARRUDA можна назвати 
новинкою на українському ринку хіба умовно, 
оскільки наша компанія впродовж 12 років 
продавала й обслуговувала попередню модель 
– самохідні обприскувачі Montana Parruda. Але 
завдяки впровадження передових технологій від 
KUHN тепер ці машини стали ще кращі, французи 
змогли посилити переваги моделі, у чому вже 
встигли переконатися вітчизняні господарства.
Саме тому на цій виставці ми спостерігаємо 
великий інтерес аграріїв до цієї моделі.

рельєф, добре працюють на значних схилах.
Ширину колії можна регулювати механічно. У 
базовій комплектації відстань між колесами 2,5 
м, якщо переставити місцями праві й ліві колеса, 
то ширину можна збільшити до 2,7 м. Дорожній 
просвіт 1,4 м дозволяє застосовувати машину на 
посівах високорослих культур.
Штанга довжиною 25 м має електрогідравлічне 
управління (7 гідравлічних секцій) і обладнана 
системою стабілізації з гідроамортизацією в 
двох площинах. Це забезпечує чудове ведення 
штанги під час роботи по будь яких рельєфах 
поля й забезпечує надійну довговічну роботу. 
На ринку України для цього обприскувача ми поки 
можемо запропонувати два розміри штанг 25 і 27 
метрів, але на бажання клієнта це можуть бути 
й інші розміри. Як Parruda так і Boxer обладнані 
стальними штангами, але опційно ми можемо 
поставити штанги й з алюмінієвого профілю: 
це спеціальний алюміній, що має високу 
корозостійкість, він легкий, відтак, забезпечує 
хорошу стабілізацію.

Після поставки нового обприскувача в 
господарство ми обов’язково проводимо 
навчання механізаторів. Запуск машини 
відбувається в присутності інженерів 
«Волинської фондової компанії» та інженерів 
компанії «КУН Україна». І це важливо, оскільки 
якісний запуск дає нам можливість подальшої 
правильної експлуатації, а, відповідно, якісної 
й безперебійної роботи обприскувачів. Оскільки 
захист рослин – це, напевно, саме та операція, 
що на сьогоднішній день вимагає найбільшої 
уваги, найбільшої відповідальності та найбільшої 
точності в проведенні самої операції.
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Новинки 

Запатентована гідросистема забезпечує 
швидке регулювання натиску ріжучої балки 
на грунт, а також швидке гідро-блокування. 
Це гарантує чудову адаптацію до нерівно-
стей рельєфу та важких умов збирання. 

Елементи ріжучої балки виробництва фірми 
Schumacher - редуктор та спеціальні вузькі 
зуби - забезпечують TOP FLEX найвищу 
продуктивність при збиранні сої та інших 
культур.   

Хід секцій ріжучої балки до 200 мм вздовж 
всієї довжини - один з найкращих показ-
ників на ринку.

Ріжуча балка складається зі сталевих пло-
ских секцій шириною 150 та 300 мм, - що 
робить її надзвичайно гнучкою.

   Моделі Розміри Ширина різання Вага
м м кг

TF535 5,66 5,34 1900

TF610 6,42 6,1 2100

TF760 7,495 7,62 2500

TF970 10,00 9,68 3000

Соєві жатки Dominoni Topflex
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НОВИНКА ВІД ПОЛЬСЬКОГО ВИРОБНИКА MEPROZET – 
ІННОВАЦІЙНІ АСЕНІЗАЦІЙНІ БОЧКИ REXAGER!
Якщо мова йде про рішення та інновації, Meprozet Kościan  провідний польський 
виробник асенізаційних машин, завжди намагався тримати руку на пульсі. 
Виробником було представлено новинку  бочки Rexager, які відрізняються 
високою якістю та сучасним обладнанням.

Відправною точкою було використання коліс 
більшого діаметру і ширини, які покращують 
властивості тяги і знижують тиск на ґрунт.  Крім 
того, колеса з’єднані з системою автоматичного 
регулювання тиску в шинах, що дозволяє 
додатково зменшити тиск на ґрунт і перетворити 
на реальну економію витрат палива, а також 
продовжити термін служби шин.

Машини дуже добре обладнані, в тому числі 
гідравлічно заглушені тягові і гідравлічні підвіски, 
які крім зниження вібрацій, що передаються 
трактору, також можна використовувати для зміни 
нахилу резервуара, який в залежності від ступеня 
заповнення може бути нахилений вперед або 
назад.  Одним з варіантів підвіски є можливість 
підйому передньої осі і, при необхідності, задньої 
осі для оптимального розподілу ваги вагона.

Крім того, для кращого маневрування в 
бочках була використана електронна система 
примусового керування.  Використані рульові осі 
дозволяють повертати колеса до 15 градусів.

Важливим є питання використання у Rexager 
системи управління дозами гною, що виливається 
з гектара, в автомобілі.  Виходячи з сигналу 
швидкості, кількості перекачуваної рідини та 
ширини розливу, система вибирає кількість 
рідини, яку необхідно залити в реальному часі.

На даний момент лінійка Rexager включає дві 
машини, першу двовісну з об’ємом 18 тисяч. л та 
тривісну, місткістю 24 тис. л.  

Новинки 



      Інформативно-корпоративний журнал

47www.vfc.com.ua     VFC News

КОМП’ЮТЕР SUPERIOR ТЕПЕР І В РОЗКИДАЧАХ
ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ UNIA TYTAN!

Комп’ютер SUPERIOR добре відомий користувачам машин Unia.  
Цей високотехнологічний комп’ютер зараз застосовується в розкидачах 

гною.  Він має багато функцій і великий кольоровий дисплей.

Переваги комп’ютера:

• 5,7-дюймовий кольоровий сенсорний екран
• кнопки з підсвічуванням (для нічної роботи)
• UsB-порт для передачі даних
• джойстик для зручної роботи
• тачпад для легкого введення даних
• керованість інших машин Uniа (наприклад, прес-  
 підбирач, сівалка, розкидач добрив)

Функції комп’ютера:

• дефлектори, перехідні кришки та дозуюча   
 заслінка
• контроль відкриття кришки адаптера (захист   
 від виступу, коли кришка закрита)
• регулювання швидкості виступу
• лічильник робочої швидкості
• індикатор швидкості обертання дисків   
 розподілу
• вимірювання ефективності
• лічильник робочого часу
• інформації про надзвичайні ситуації
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Розкидач мінеральних добрив Agrex TVX

ЖОВТОГАРЯЧА НОВИНКА ВІД «ВОЛИНСЬКОЇ 
ФОНДОВОЇ КОМПАНІЇ» - РОЗКИДАЧІ МІНЕРАЛЬНИХ 
ДОБРИВ AGREX

 Розкидач добрив Agrex TVX найкращий для розподілу при повному завантаженні, в тому числі і на 
нерівних полях малих і середніх розмірів. З моделі на 800 літрів можуть бути отримані наступні моделі на 1175 
і на 1500 літрів при додаванні до бункера додаткових надставок. Інструкція з експлуатації  дозволяє оператору 
регулювати робочу ширину і витрати добрив для потоку шириною до 24 м (з набором лопаток для внесення на 
24 м).

Agrex – це динамічна компанія, яка постійно розвивається, виготовляє  і реалізує 
сільськогосподарську техніку по усьому світу.
«Волинська фондова компанія»  пропонує розкидачі мінеральних добрив двох 
моделей: Agrex FERTIS та Agrex TVX.

Новинки 
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 Розкидачі добрив FERTI призначені для 
забезпечення високої ефективності розподілу добрив 
на великих площах. Основний бункер вміщує обсяг 1500 
літрів, який в будьякий момент може бути доведений до 
3200 літрів простим додаванням додаткових надставок. 
Інструкція з експлуатації дозволяє оператору регулювати 
робочу ширину і витрати добрив шириною до 36 м. 
Розкидачі добрив FERTI дозволяють здійснювати 
нормальне розкидання, пізнє розкидання (необхідне, 
коли потрібно вносити добрива на площі, де культури 
досягають значної висоти) і обмежене розкидання.

Розкидач добрив Agrex FERTI-S

 Відкриття і закриття дозаторів здійснюється 
гідравлічним приводом з кабіни трактора.

Можна керувати обома виходами або окремо правим, або 
лівим для розподілу добрив по половині передбаченої 
ширини.

Може бути поставлена система електронного контролю, 
поєднана з електричним приводом виходів добрив.

Для оптимізації виходу і уникнення запилення добрив 
серійні розкидачі FERTI оснащені обертовим змішувачем 
повільної дії. Всі елементи виготовленні з нержавіючої 
сталі.
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Компанія MEpROZET є найбільшим 
польським виробником устаткування 
для транспортування й внесення 
рідких добрив у ґрунт. У цього 
виробника є багато варіантів 
типорoзмірного ряду цистерн серії 
pN з об’ємом від 2300 до 30000 
літрів. Агрегатується обладнання з 
тракторами потужністю від 30 до 300 
к.с. та має одно , двох  і трьохвісне 
шасі.

 Ці машини можуть використовуватися для:
• вивозу комунальних стоків, гноївок, відстійників 
з глибиною до 6 м;
• поливу та дощового зрошення овочевих культур;
• тушіння пожеж на полях, лісах (садах);
• доставки води для різних потреб, в тому числі 
і питної.

 В стандартній версії розливачі добрив 
MEPROZET виконані з оцинкованої бочки та 
оснащені компресором італійського виробництва.
Також, в залежності від моделі бочки, стандартна 
комплектація може включати:
• бічний патрубок з швидким з’єднанням шлангу;
• транспортний зачеп з можливістю встановлення 
висоти агрегатування;
• верхній люк діаметром 600 мм;
• два бічні патрубки, латунні засови, компресор, 
рекуператор;
• гідравлічне управління спускним клапаном;
• показник рівня рідини.
За спеціальним замовленням цистерна  
обладнується  гідравлічною черв’ячною 
мішалкою, яка може постійно перемішувати 
вміст цистерни.
Для внесення рідкої органіки у ґрунт на цистернах 
MEPROZET встановлюють різноманітне 
обладнання:
• ложка для розливання рідини з робочою 
шириною до 14 м – стандартне обладнання;
• аплікатори з виливними шлангами (рис. 1) 
для поверхневого внесення без розбризкування 
шириною від 9 до 16 м;
• аплікатори лапові (рис. 2) для внесення в ґрунт 
на глибину до 20 см шириною 3 м.
• аплікатори дискові (рис. 3) для внесення в ґрунт 
на глибину до 15 см шириною від 2 до 6 м;
• аплікатори для внесення рідких добрив у 
міжряддя (рис. 4).

 Адаптер для підключення складається з 
гідравлічно обертового вала, на якому закріплені 
чотири сошники. На спускному патрубку цистерни 
знаходиться розподільник з кульовими клапанами 
і штангами, через які рідина витікає по спускним 
трубкам ззаду сошників. Глибину можна регулювати 
за допомогою відповідної установки плеча сошника 
з шарніром. Кожен сошник має запобіжний зрізний 
болт.

1

2

3

4
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“ВОЛИНСЬКА 
ФОНДОВА КОМПАНІЯ” 
ВЗЯЛА УЧАСТЬ У IV 
МІЖНАРОДНОМУ 
ФОРУМІ АГРАРНИХ 
ІННОВАЦІЙ “НОВЕ 
ЗЕРНЯТКО”
“Волинська Фондова Компанія”  побудована на 
IV Міжнародному Форумі аграрних інновацій 
Нове Зернятко, на якому просто неба зібралися 
сотні гостей, компанійучасників та усі ті, хто 
цікавиться інноваціями в аграрному секторі 
економіки України.

Обприскувач Kuhn Parrruda 3030 MT 
справедливо зайняв своє місце на виставковій 
площі, приковуючи до себе погляди гостей, а 
наші менеджери з задоволенням розповіли 
гостям про ексклюзивну одиницю техніки!

Ми вдячні компанії “Агропродсервіс” за чудову 
організацію заходу та можливість долучитися до 
такої грандіозної події!
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ЛІНІЙКА АГРАРНИХ ОЛИВ ВІД 
«ВОЛИНСЬКОЇ ФОНДОВОЇ КОМПАНІЇ»

   
 

 

   

 AGCO Premium EXTRA 
Engine Oil 10W-40 

 AGCO Premium Engine Oil 
15W-40 API CJ-4

 API CJ-4, CI-4, CG-4, CF-4

Олива універсальна 
трансмісійна (UTTO) 
AGCO Parts Transmission Oil 
10W-30  API GL-4

AGCO Parts AXLE Oil 80W-90/85W-140
API GL-5 

AGCO Parts Premium 
Transmission Oil 15W-40 API GL-4

Пластичне мастило 
AGCO Parts Premium EP Grease 

AGCO Parts 
HYDRAULIC OIL 46 

Олива  трансмісійна 
Агрінол ТАД-17і

Олива гідравлічна 
Агрінол МГЕ-46В

Олива для двигунів 
Агрінол м10г2к

Олива для двигунів 
Агрінол М10ДМ

Олива для двигунів 
Агрінол 15W40 CD TURBO-DIESEL

Мастило 
Агрінол Літол 24

Олива для двигунів 
TOTAL TRACTAGRI  HDX 15W40
API CI-4/CH-4/SJ
Олива для двигунів 
TOTAL TRACTAGRI  HDM 15W40
API :СF-4/SF ACEA: E2/E1 

Мінеральна трансмісійна олива 
TRANSMISSION AXLE 7 80W90/85W140 
API: GL-5

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

Олива для двигунів
TOTAL TRACTAGRI HDZ 10W40
API CK-4/CJ-4/CI-4 plus/CI-4

Гідротрансмісійна олива 
TOTAL DYNATRANS MPX 
(UTTO)  API GL-4 

Мастило пластичне
MULTIS COMPLEX EP 2
Охолоджуюча рідина
COOLELF AUTO SUPRA -37°C
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Оригінальні запчастини до грунтообробної техніки  Unia:

Оригінальні запчастини до грунтообробної техніки та самохідного обприскувача  

Kuhn(Montana) з двигуном MWM:

Оригінальні запчастини до с/г техніки AGCO: 
Massey Ferguson, Fendt, Challenger, Laverda
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Оригінальні запчастини до грунтообробної техніки  Agrisem:

Оригінальні запчастини до жаток  Dominoni:

Н
О
В
И
Н
К
А

Оригінальні запчастини до розкидачів мінеральних добрив AGREX:
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Оригінальні запасні частини до техніки Deutz-Fahr, 
Landini, McСormick:

Оригінальні запчастини до зерносушарок AGREX:
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«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ» - ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИЛЕР 
З ПРОДАЖУ ШПАГАТУ ТА СІТКИ BEZALIN В УКРАЇНІ

ШПАГАТ

СІТКА

СІТКА/ШПАГАТ

Безкоштовна телефонна лінія!

0800 21 11 88
ПРОДАЖ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

ШПАГАТУ, СІТКИ ТА ОЛИВС/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Сітка Ширина 
рулону Метрів в рулоні

Межа 
міцності на 

розрив
Щільність Натяг Опис Можливе використання на прес-підбирачах

BеzaNET 123 см 2000 м 3000 м 3600 м 250 кг 10,5 г/м.п. 15-20%

Сучасна, високоякісна сітка для 
тюкування, стійка до впливу 
УФ(ультрафіолетових) променів, 
підвищеної міцності.

Unia Famarol DF; CLAAS Variant;  Lely Welger; John 
Deere; New Holland; 

CASE IH; MF; KUHN VB,FB; DEUTZ-FAHR.

Метрів в кілограмі Межа міцності на 
розрив Вага бобіни Метри в бобіні Опис Можливе використання на прес-підбирачах

110 м/кг 288 кг 9 кг 990
Підходить для прес-підбирачів 
з найвищим ступенем стиснен-
ня, відповідає вимогам найви-

багливіших професіоналів.

KUHN LSB; Krone BIG Pack; CLAAS QUADRANT; 
CASE IH LB; New Holland BB; MF; Challenger LB; 

John Deere L; DEUTZ-FAHR.  
130 м/кг 245 кг 9 кг 1170

150 м/кг 214 кг 9 кг 1350

360 м/кг 116 кг 5 кг 1800

Забезпечує найбільш опти-
мальну роботу прес-підбирачів 
з високим ступенем стиснення. 

Unia Famarol Z-511; John Deere; CLAAS 
MARKANT; SIPMA PK; Lely Welger AP; MF; 

New Holland; CASE IH; KUHN; DEUTZ-FAHR; 
Challenger. 

400 м/кг 88 кг 5 кг 2000

500 м/кг 71 кг 5 кг 2500

600 м/кг 61 кг 5 кг 3000

Використовується в рулоних 
прес-підбирачах, забезпечує 
якісне обв`язування рулонів.

Unia Famarol DF; John Deere; CLAAS Rollant; Lely 
Welger; MF; New Holland; CASE IH; KUHN VB,FB; 

DEUTZ-FAHR; Challenger.
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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. 

  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 запасних частин 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 
запасні частини та паливно
мастильні матеріали, а також 
сучасне обладнання для ремонту та 
діагностики, що безумовно сприяє 
кращому розкриттю потенціалу вашої 
сільcькогосподарської техніки та 
продовжує термін її експлуатації. 
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 Кожен продаж забезпечується обов`язковим безкоштовним навчанням ваших операторів, що дає їм можливість 
швидко освоїти високотехнологічні машини та уникнути будьяких 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;
 інформаційноконсультаційні послуги;
 підготовку та запуск техніки в роботу;
 гарантійне та післягарантійне обслуговування техніки всесвітньовідомих брендів;
 профілактичні дефектування сільcькогосподарської техніки тощо.

Для того, щоб підвищити якість надання сервісних послуг 
та підвищити ефективність роботи нашої сервісної служби, 
керівництвом компанії було прийнято рішення взяти курс 
на технічне переозброєння сервісної служби. 
Технічне переозброєння сервісної служби покликане 
створити усі необхідні умови для того, щоб надавати 
нашим клієнтам ще більш якісне та своєчасне сервісне 
обслуговування у будьякому куточку України. Адже 
основне правило діяльності «Волинської фондової 
компанії» залишається незмінним: «Клієнти у центрі 
всього, що ми робимо».
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НЕ ТІЛЬКИ СТАРАННО 
ПРАЦЮЄМО, А І 
ВІДПОЧИВАЄМО: ВФК 
ВІДКРИВАЛА СЕЗОН 
ШАШЛИКІВ!
Навіть в таку «гарячу» пору для аграрного 
бізнесу, працівники “Волинської фондової 
компанії” знаходять час для того, щоб відпочити 
у колі колег. 
Так, шашличний сезон колектив ВФК відкрив 
в готельноресторанному комплексі «Зелений 
гай», що знаходиться неподалік від Луцька.  

Смачна кухня, волейбол, теніс, дартс, лазертаг, 
настільні ігри, посмішки колег та ще багато 
усього цікавого зробили день насправді 
веселим, теплим та драйвовим.

Вихідні минули, і ми з новими силами 
приступаємо до роботи для того, щоб вчасно 
та якісно задовільняти потреби клієнтів у 
сільськогосподарській техніці, запасних та 
частинах, сервісному обслуговуванні, оливах.  
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КОЛЕКТИВ 
“ВОЛИНСЬКОЇ 
ФОНДОВОЇ КОМПАНІЇ» 
ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ 
ПІДТРИМАВ 
ВСЕУКРАЇНСЬКУ АКЦІЮ 
«ВЕЛОДЕНЬ-2019» В 
ЛУЦЬКУ!
Колектив “Волинської Фондової Компанії” з 
задоволенням підтримав всеукраїнську акцію 
«Велодень2019», яка проходила в м. Луцьк.

Головною метою заходу є популяризація 
велосипеда як екологічно чистого, дешевого 
і зручного засобу пересування по місту, як 
способу піклуватися про своє здоров’я і 
підтримувати себе в хорошій фізичній формі.
Кроім цього, Велодень покликаний ще раз 
привернути увагу представників влади, 
бізнесу, громадських організацій, освіти до 
важливості створення та розвитку належної 
інфраструктури, проведення регулярної 
освітньої роботи з вивчення правил безпечної 
поведінки на дорозі усіма учасниками руху.
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“ВОЛИНСЬКА 
ФОНДОВА КОМПАНІЯ” 
ТРАДИЦІЙНО ПРОВЕЛА 
НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ!
Аудиторні заняття, тренінги, зустрічі з представниками 

заводів-партнерів, культурне дозвілля – саме це очікувало 
менеджерів зі збуту сільськогосподарської техніки, 
менеджерів зі збуту запасних частин та інженерів з 

організації експлуатації та ремонту «Волинської фондової 
компанії».

Навчання для наших спеціалістів проводилося у розрізі 
окремих брендів та моделей. Заняття проводили 

головний менеджер зі збуту, начальник відділу AgCO, 
заступник генерального директора по післяпродажному 

обслуговуванню, начальника відділу збуту запасних 
частин, керівник проекту «Оливи від ВФК», а також 

представники наших закордонних партнерів: представники 
заводів  Agrisem, Kuhn, Dominoni, Agrex, Total, Bezalin.

В період навчань також проходили тренінги, на яких наші 
спеціалісти краще пізнали  тонкощі аналізу та планування, 

ефективних продажів, а також управління персоналом. 
Для цього керівництвом компанії були запрошені 2 бізнес-

тренери - Яна Демченко та Інна Банера.

Загалом, навчання на «ВФК» пройшло у позитивній 
атмосфері професійного зростання, набуття нового 

досвіду, знань, вдосконалення умінь та навичок. Наші 
спеціалісти повністю готові задовільнити потребу 

кожного аграрія у якісній техніці, надійному сервісному 
обслуговуванні, запасних частинах та оливах.



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

Безкоштовні телефонні лінії!
0800 21 11 99  Продаж  техніки
0800 21 11 88  Продаж запасних частин олив 
та мастильних матеріалів, шпагату та сітки
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!


