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Василь Загарний

Виставка проходила на тери-
торії крупного торговельно-сер-
вісного центру «Поділля». Захід 
зібрав знаних фермерів, агро-
номів, бізнесменів, інженерів. 
На майданчиках виставково-
го комплексу демонструвалася 
сільгосптехніка, запчастини, об-
ладнання для тваринництва та 
переробки біомаси, насіння й до-
брива, технології лісового госпо-
дарства, засоби захисту рослин.

Велелюдно було на майдан-
чику, де розташувалася техніка 
від «Волинської Фондової Ком-
панії». Насамперед привертала 
увагу відвідувачів лінійка трак-
торів різної потужності одного 
бренду — Massey Ferguson. Саме 
на таких виставках аграрії оби-
рають собі засоби виробництва. 
Простота, ергономічність, по-
тужність, безвідмовність — це 
ті якості трактора, на які орі-
єнтується дбайливий аграрій, і 
бренд Massey Ferguson відпові-
дає цим очікуванням.

Найменший у лінійці коліс-
ний трактор Massey Ferguson 
6713 із механічною трансмісією 
отримав чи не найбільше ува-
ги відвідувачів виставки. Його 
надійний і економічний 4-ци-
ліндровий двигун AGCO Power 
з об’ємом 4,4 л розвиває потуж-
ність 132 к. с. (98кВт). Він скон-

струюваний так, що витрати ди-
зельного палива мінімізовано, а 
рівень шуму і руйнування зни-
жено. Власники завдяки цьому 
рішенню не лише виграють на 
експлуатаційних витратах, а й 
матимуть підвищений комфорт 
і тишу у кабіні. Хоча ці тракто-

ри з’явилися на ринку тільки не-
щодавно, «Волинська Фондова 
Компанія» продала їх уже чима-
ло. Бо модель Massey Ferguson 
6713 — наступний крок для не-
великих господарств у разі пе-
реході на сучасну імпортну тех-
ніку. 

А ось кілька аграріїв при-
дивляються до трактора MF 
7722. 

Massey Ferguson 7722, осна-
щений двигуном другого поко-
ління об’ємом 7,4 л з електро-
нним управлінням потужністю 
220 к. с., недаремно потрапив 

«Волинська Фондова Компанія» 
знову показала найкраще
На околиці Хмельницького відбулася XXXI традиційна агропромислова виставка «Агро Поділля-2018». Це найбільш 
очікувана аграріями регіону і сусідніх областей подія. Лінійку сільськогосподарської техніки вищого класу показала 
«Волинська Фондова Компанія» — один із провідних аграрно-технічних гравців на теренах України.

Massey Ferguson 8737 — флагманська модель потужністю до 370 к. с.
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у коло зацікавлених відвіду-
вачів. Поєднання інновацій-
них технологій із простою і 
надійною конструкцією, най-
кращий баланс ціни й якості 
— ось основні його перева-
ги. Східцями у трактор зала-
зять батько й син Ціліцінські. 
У кабіні просторо навіть удвох, 
комфортно й зручно. Компа-
нія Massey Ferguson розроби-
ла ергономічний дизайн кабіни 
із майже круговим оглядом на 
360°.  Зручний доступ до при-
ладів, простота важелів і кно-
пок управління, кондиціонер, 
низький рівень шуму — такі ха-
рактеристики робочого місця 
тракториста.

На ще один трактор Massey 
Ferguson 7618 звертає увагу Вла-
дислав Пазюк, керівник ТОВ 
«Агросфера». Разом з ним розгля-
даємо машину. Звертаємо увагу, 
зокрема, на збільшений палив-
ний бак — це дає можливість мен-
ше часу витрачати на дозаправку 
у полі. Двигун, трансмісія відпо-
відають найвищим очікуванням. 
Недарма ж Massey Ferguson 7618 
отримував у різні роки престижні 
європейські нагороди інженерів 
і маркетологів «Машина року», 
«Золотий трактор» тощо.

А на правому фланзі ше-
ренги тракторів тримає увагу 
відвідувачів колісний Massey 
Ferguson 8737 — флагманська 
модель потужністю до 370 к. с. 
Вантажопідйомність його за-
дньої навіски становить 12 т, пе-
редньої — 5 т. Шестициліндро-
вий економічний двигун Agco 
Power має обсяг 8,4 л. Трансмісія 
Dyna-VT практично безвідмов-
на, вона трансформує зусилля 
мотора у тягу без розриву по-
тужності. І, що особливо при-
ваблює господарів, трактор MF 
8737 характеризується доволі 
низькими показниками екс-
плуатаційних витрат. Напри-
клад, він потребує приблизно 
на 15% палива менше, ніж ана-
логічні моделі виробників-кон-
курентів. 

Ще одна перевага тракто-
рів «Масей Фергюсон» — вони 
розумні. Як пояснив ферме-
рам начальник відділу збуту 
та сервісного обслуговування 
«Волинської Фондової Ком-
панії» у Хмельницькій облас-
ті Микола Соловей, компанія 
Massey Ferguson модернізу-
вала системи навігації та 
телеметрії. Чітко працює на 
цих тракторах AutoGuide — 
автопілот на базі GPS-наві-
гатора. Він дозволяє впрова-
джувати навіть у невеликих 
господарствах принципи 
точного землеробства. Це 
суттєво економить насіння, 
засоби захисту рослин, диз-
паливо і робочий час. І, безу-
мовно, полегшує працю трак-
ториста.

Цікавим для аграріїв напе-
редодні осінніх польових ро-
біт був розкидач органічних 
добрив TYTAN 30 червоного 

кольору виробництва компа-
нії Unia (Польща). Хмельнич-
чина займає четверте місце 
в Україні за наявністю вели-
кої рогатої худоби і друге — за 
кількістю корів, тож розкида-
ти місцеві аграрії мають що. 
Ця машина забезпечує напро-
чуд точне розкидання по полях 
не лише гною тварин, а й ком-
посту, дефекату чи будь-яких 
інших органічних добрив. Ді-
апазон вантажопідйомності — 
від 14 до 22 т.  

Ще один розкидач, але вже 
мінеральних добрив Unia MXL, 
теж не був обділений увагою 
сучасних хліборобів. Насам-
перед тому, що він забезпечує 
дуже високу точність розкидан-
ня у великому діапазоні від 10 
до 36 м. Це стало можливо зав-
дяки використанню GPS-наві-
гації. Також комп’ютер, яким 
оснащується агрегат, дозво-
ляє сіяти добриво відповідно 
до карти типу ґрунтів, тобто 
вносити живлення тільки у ті 
ділянки, де воно справді по-
трібно. Для цього на розкида-
чі встановлено систему дозу-
вання добрив SDS.

Ну, й з огляду на осінню 
оранку, яка вже йде повним 
ходом, приглядали фермери 

оборотний плуг Unia Vis L 4+1, 
представлений тією-таки ком-
панією «ВФК», який підходить 
під трактори з потужністю дви-
гуна від 120 к. с. і вище. Плуг 
може працювати на різних ти-
пах ґрунтів. Його рама виго-
товлена із загартованої сталі 
підвищеної міцності та ста-
більності.

Коментарі фермерів і учас-
ників виставки «АгроПоді-
лля-2018» свідчили, що техніка 
від «Волинської Фондової Ком-
панії» не лише радує їх своєю до-
сконалістю і продуктивністю, а є 
серйозним фактором економіч-
ного зростання агрогосподарств, 
які її щодня застосовують.

Коментар

Владислав Пазюк  
голова ТОВ «Агросфера» (с. Лошківці, 
Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл.)

Вирощуємо зернові: ячмінь, 
пшеницю, кукурудзу. Поки що 
ми користувалися вітчизняними 
тракторами. Але я на виставках 
придивляюся до якихось більш 
сучасних машин — із супутни-
ковою навігацією, комфортною 
кабіною, двигуном потужністю 
180 к. с. Тут на «АгроПоділлі» 
мою увагу привернули трак-
тори марки Massey Ferguson. 
Прийшов, помацав… Треба ще 
спробувати в ділі. Співвідношен-
ня «ціна-якість» мене влаштовує. 

Коментар

Анатолій Перейма  
керівник ФГ «Перлина» (с. Загінці, 
Деражнянський р-н, Хмельницька обл.)

Обробляю 600 га — у мене 
зернові й технічні культури. 
Наразі маю в господарстві 
трактори «МТЗ», але на-
став час купити щось нове 
й сучасніше. Треба, щоб він 
тягав сівалку, розкидача, 
обприскувача тощо. Трактор 
Massey Ferguson — це недо-
рогий трактор і нормальний 
за всіма характеристиками.  
Порівнюю і думаю собі: у 
кого така кабіна зручна, як у 
нього? Та ні в китайців, навіть 
у американців немає. Бо його 
роблять французи, а вони себе 
люблять, про комфорт дбають. 
Сервіс забезпечує «Волинська 
Фондова Компанія». Я знаю, 
вони вже багато тракторів цієї 
марки у нас по Хмельниччині 
продали, спілкуюся із тими 
фермерами — усі задоволені. 
Чого ще в мене душа лежить 
до Massey Ferguson? Колись 
1992 року нас, шістьох україн-
ських фермерів, наша діаспора 

запросила до Австралії. І там 
перший іноземний трактор, за 
кермо якого я сів, був саме цієї 
компанії. Перше враження від 
нього було неймовірне! І воно 
лишилося у мене досі. Трактор 
обирати — це ж не буханку 
хліба купити: з ним треба буде 
постійно жити, працювати й 
заробляти.

«Волинська фондова компанія»

43006, м. Луцьк, вул.Вахтангова,16 
Безкоштовні телефонні лінії:
0800 21-11-99 (Продаж техніки)

0800 21-11-88 (Продаж запчастин)
0800 21-11-22 (Сервісне обслуговування)

* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних  
телефонів у межах України безкоштовні

www.vfc.com.ua; office@vfk.lutsk.ua
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