
У минулому році СТОВ «Інтер» (Чернігівська обл.) придбало у ВФК три напівнавісні оборотні плуги VIS 
XL 7+1. Про господарство, і чому воно вирішило придбати плуги саме польської компанії UNIA, розпові-
дає фінансовий директор СТОВ «Інтер» Олександр Веретенник.
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СТОВ «Інтер» – одне з чотирьох підприємств, що 
входить до складу створеної в 2013 році групи ком-

паній «Форсаж». Загалом група обробляє 21 тис. гектарів 
землі в Ічнянському районі. Крім рослинництва, ми також 
розвиваємо тваринницький напрямок – утримуємо 
близько 1000 голів свиней і 900 голів ВРХ, із них 400 ді-
йних корів. У 2016 році ми повністю реконструювали наші 
молочні ферми, завдяки чому надої в розрахунку на одну 
корову збільшилися до 8 тис. літрів на рік, усе вироблене 
молоко – класу екстра. Згодом тваринницьке господар-
ство плануємо перетворити на племінне, що дасть змогу 
збільшити кількість стада й покращити якість молока.

Основна наша культура – кукурудза, у минулому році 
під неї ми відвели половину наших площ. У цьому році 
плануємо збільшити її посів до 70%, оскільки саме куку-
рудза останніми роками демонструє найбільшу рента-
бельність. Крім того, «Форсаж» вирощує соняшник, пше-
ницю, жито, ячмінь, овес, ріпак.

Маємо власний елеватор загальною потужністю до 
130 тис. тонн. Плануємо ввести в експлуатацію ще кілька 
силосів, довівши загальну їх потужність до 160 тис. тонн, 
саме кукурудзи. Для її доробки також збільшимо потуж-
ності сушарок. Загалом 80% виробленого зерна 
«Форсаж» постачає на експорт, зокрема в країни ЄС, ре-
шту 20% – переважно соняшник, спрямовуємо на вну-
трішню переробку.

Виробничі підрозділи ГК «Форсаж» розташовані в 12 
селах району, в більшості з яких вони є бюджетоутворю-
ючими. З огляду на це, ми реалізуємо програму соціаль-
ної відповідальності: опікуємось проблемами місцевих 
дитсадків, шкіл, надаючи їм матеріальну й іншу допомо-
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НАПІВНАВІСНИЙ ОБОРОТНИЙ ПЛУГ VIS XL 7+1 ПОЛЬСЬКОЇ НАПІВНАВІСНИЙ ОБОРОТНИЙ ПЛУГ VIS XL 7+1 ПОЛЬСЬКОЇ 
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гу, підтримуємо молодь і спортивні команди. Пайовиками 
підприємств групи є 5 тис. селян, і турбота про їх повсяк-
денні проблеми також є важливим напрямом нашої ро-
боти. Не забуваємо про те, що країна перебуває в стані ві-
йни: свого часу відправляли на фронт техніку, завжди під-
тримуємо наших воїнів харчами, допомагаємо тут на міс-
ці в оформлені ділянок землі воїнам АТО.

На підприємстві використовуємо сучасну високопро-
дуктивну техніку, впроваджуємо інноваційні технології. 
Працюємо за традиційною технологію обробітку. Практика 
свідчить, що для наших ґрунтів оранка забезпечує вищу 
врожайність культур, порівняно з технологією мінімально-
го обробітку й економічно вигідніша.

У минулому році в нас виникла потреба доукомплекту-
вати наявний парк плугів новими агрегатами, тож наші 
менеджери, вивчаючи пропозиції різних виробників, 
звернули увагу на польські плуги UNIA VIS, що пропонува-
ла «Волинська фондова компанія». Ми запросили в наше 
господарство на демпоказ, крім ВФК ще три компанії, тож 
вибирали з поміж чотирьох агрегатів різних виробників. 
Звертали увагу в першу чергу на якість обробітку, як саме 
вони будуть працювати в умовах наших ґрунтів по стерні, 
чи не будуть забиватися. І найбільше нам сподобався на-
півнавісний оборотний плуг VIS XL 7+1 польської компанії 
UNIA. Ну й, звичайно, на наш вибір вплинула цінова полі-
тика: при кращій якості обробітку вони коштують дешев-
ше, ніж у конкурентів. Тоді ми придбали у ВФК одразу три 
агрегати.

Нам сподобалася конструкція цього плуга: рама 
180х180 мм із загартованої сталі високої міцності з регу-
льованими відвалами від 36 до 48 см і відстань між кор-
пусами – 100 см. Кліренс під рамою – 85 см. Плуг легко 
транспортувати: він може складатися в транспортне поло-
ження й має опорно транспортне колесо. Плуг має захист 
болтом- запобіжником, що захищає корпуси від пошко-
дження в разі зіткнення лемеша з перешкодою. Завдяки 
передплужникам можлива оранка за наявності великої 
кількості пожнивних решток, що дає можливість якісно 
заорювати кукурудзу. Дискові ножі обладнані болтовим 
та пружинним захистом. А головне, що відзначають наші 
механізатори – це простота налаштування. Крім того, фір-
ма UNIA надає широку гаму різних додаткових пристроїв 
до плуга: дискові ножі, держакові ножі, передплужники. 

За світловий день плугом UNIA VIS XL 7+1 ми можемо 
зорати приблизно 20 гектарів. Сезонне напрацювання на 
кожен з агрегатів склало понад 1000 га. Агрегатуються во-
ни в нас з тракторами потужністю 310 к. с. Пропрацювавши 
ними без жодних поломок і проблем, ми переконалися, 
що зробили правильний вибір. Тож у найближчих наших 
планах придбати ще кілька таких же плугів від UNIA.

Придбання плугів – це була наша перша співпраця з 
ВФК. Але, крім того, «Волинська фондова компанія» має 
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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

ЦІНА ТА ЯКІСТЬ, ЩО НА ЧАСІ

Сьогодні UNIA Group виробляє безліч різноманітних 
агрегатів. На її заводах працює понад 1500 робітників. А по-
чиналося все в 1882 році з заводу, що виготовляв плуги. 
Отже, величезний досвід виробництва, виготовлення ро-
бочих органів з чудової шведської сталі, високоякісна ні-
мецька гідравліка, надійні товстостінні рами наділяють плу-
ги UNIA високими технічними характеристиками. UNIA 
Group при розробці своїх плугів ставить завдання: щоб бу-
ла якісна оранка й при цьому щоб була невисока витрата 
пального. І все це за помірну ціну.

Оборотний плуг VIS зі змінною шириною захвату й сис-
темою захисту болтом-запобіжником – це незамінний по-
мічник у господарстві, коли йдеться про великі об’єми ро-
біт. Геометрія корпуса підібрана таким чином, щоб змен-
шити опір оранці. Повногвинтовий тип відвалу дозволяє 
якісно здійснити оборот пласта навіть при мінімальній 
швидкості. Форма відвалу дозволяє відмінно розпушити 
ґрунт і прикрити пожнивні рештки. Подовжений леміш за-
безпечує якісне підрізання пласта. Розширені польові до-
шки забезпечують кращу бічну стійкість оранки і не призво-
дять до забивання при зменшенні робочої ширини. Рама 
плуга розділена. Це дозволяє збільшити можливості роботи 
плуга у важких умовах шляхом від’єднання останньої пари 
корпусів. Надійність рами – це надзвичайно важливий кри-
терій. Саме тому рама VIS виготовлена з високоякісного 
товстостінного суцільнотягнутого профілю.

І саме тому UNIA Group є тим брендом, що здобув дові-
ру в багатьох українських аграріїв. Якісна польська техніка 
створена на сучасних заводах за сучасними технологіями. 
Але висока якість техніки UNIA Group, не означає високу ці-
ну. За рахунок великих об’ємів продажів – більше 35 тисяч 
одиниць техніки в рік – польський, а точніше, вже інтерна-
ціональний виробник техніки, що володіє чотирма завода-
ми в Польщі та надсучасним заводом у Франції, може собі 
дозволити тримати ціну, що привабить кожного. Деякі кон-

широкий спектр запчастин до різноманітної техніки різ-
них виробників, і тепер, у разі необхідності, ми звертає-
мося до неї по запчастини. Усі замовлення ми отримуємо 
оперативно й своєчасно. Сподіваюся, що наша подальша 
співпраця буде взаємовигідною й довготривалою, що, 
крім плугів, у ВФК будемо купувати й іншу техніку.

курентні компанії володіють заводами з виробництва еліт-
них брендів сільськогосподарських машин у Китаї та Індії. 
Безумовно, незважаючи на відоме «ім’я» бренду, якість та-
кої техніки лишає бажати кращого. UNIA пропонує аграріям 
техніку, що виготовляється виключно на польських та фран-
цузькому заводах, відповідає високим європейським стан-
дартам якості, є безпрецедентно надійною й сучасною. Без 
перебільшення, машини UNIA лишають далеко позаду най-
ближчих конкурентів, що претендують на краще співвідно-
шення «ціна/якість». За цей факт голосують гривнею самі 
українські аграрії, які щороку купують дедалі більше поль-
ських машин та, з їх допомогою, досягають нових, вищих 
щаблів розвитку.
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