
газу ми вирішили замінити його використання спалю-
ванням соломи в двох паралельно працюючих тепло-
генераторах, розрахованих на спалювання тюків со-
ломи, що нам дало трьох-чотирьох кратну економію, 
враховуючи середній розмір господарства – 10 тисяч 
гектарів.

Коли ми купували перші наші прес-підбирачі, то 
обирати було з чого: на той час в Україні вже був ши-
рокий вибір відповідної техніки. І коли «Волинська 
фондова компанія» зробила нам свою пропозицію 
щодо прес-підбирача, ми нею зацікавились і зрештою 
прийняли.

Так уважає Олександр Рябінін - головний інже-

нер ТОВ «Шестірня» (с. Шестірня, Широківський 

район, Дніпропетровської області).

Перші два підбирачі UNIA Z-511 ми придбали 
у «Волинській фондовій компанії» у 2008 
році. Господарство «Шестірня» розміщуєть-

ся на території Дніпропетровської та Херсонської об-
ластей, через що для спрощення діяльності було вирі-
шено створити дочірнє підприємство «ДП Шестірня-
Агро» в Херсонській області. Саме для цього дочір-
нього підприємства у грудні 2014 року ми придбали 
ще один прес-підбирач UNIA Z-511.

Наше господарство можна віднести до групи се-
редніх підприємств – 10 тисяч гектарів. На трьох тися-
чах гектарів ми вирощуємо озиму пшеницю, в тому 
числі тверду скловидну, на двох тисячах гектарів – 
озимий ячмінь. Коли ми сіємо дві тисячі гектарів ози-
мого ріпаку, то необхідно прибрати пожнивні рештки. 
З ярих зернових культур – просо (як страхова культу-
ра – до однієї тисячі гектарів), соняшник (3000 га), 
сорго (як страхову культуру для озимини) – до тисячі 
гектарів. Для зменшення зернового клину та соняш-
нику ми почали вводити в сівозміну такі бобові куль-
тури, як чечевиця, маш (Vigna radiata), нут. У цьому 
році ми посіяли 200 гектарів чечевиці, попит на яку 
постійно зростає. Наступного року ми плануємо посія-
ти 700 га чечевиці. І головне, що бобові зв’язують азот 
з повітря, що, з одного боку, дозволяє суттєво змен-
шити витрати на мінеральні добрива, а з іншого, ці 
культури є чудовими попередниками для наступних 
культур.

І, нарешті, ми вирощуємо олійний льон, солома 
якого має високу теплотворну здатність. Але оскільки 
попит на олійний льон має циклічний характер, то 
одного року ми сіємо 600-700 га, а на наступний – 
100 га.

І треба врахувати, що наші ґрунти не є надто висо-
кої родючості: вміст гумусу – 1,8-3 відсотки, а товщи-
на шару гумусу – 35-50 см. Ґрунти – глинисті, піщані, 
супіщані. Частина ґрунтів є еродованими.

Основним стимулом до придбання прес-підбирачів 
було оновлення машинного парку господарства. До 
того часу у господарстві збирання врожаю здійснюва-
лося зернозбиральними комбайнами «Дон», а по-
дрібнена солома збиралася у тракторні причепи ПТС-
40. Із заміною «Донів» на зернозбиральні комбайни 
«Джон Дір», котрі укладають солому у валки, виникла 
потреба у придбанні прес-підбирачів.

По-друге, більшість з наших 1350 пайовиків мають 
власне присадибне господарство, де утримують ко-
рів, свиней, овець, а отже, вони звернулися з прохан-
ням включити в договори оренди поставки півтори 
тонни соломи на пай. Для їхнього забезпечення в се-
редньому потрібно 700 причепів соломи. Один при-
чеп – це 100 тюків соломи вагою 15-20 кілограмів. 
Залом – 1350 тракторних причепів ПТС соломи. 
Середнє річне навантаження на прес-підбирач – 500 
тракторних причепів ПТС-40.

По-третє, у зв’язку з подорожчанням природного 
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Олександр Рябінін – головний інженер ТОВ «Шестірня»          

(с. Шестірня, Широківський район, Дніпропетровської області).



Свій вибір ми зробили з урахуванням кількох чин-
ників. По-перше, ми спочатку звернулися за відгука-
ми, в тому числі щодо сервісу, запасних частин тощо, 
до наших сусідів, які вже мали досвід використання 
прес-підбирачів UNIA Z-511. І треба сказати, що всі 
відгуки були схвальними. Також ми відвідали наших 
колег, щоб побачити техніку в роботі на полі і пере-
свідчилися вже на власні очі у високій якості роботи 
прес-підбирачів UNIA Z-511.

По-друге, нас привабило оптимальне співвідно-
шення «ціна-якість» техніки фірми UNIA.

Прес-підбирач UNIA Z-511 дозволяє пакувати соло-
му в тюки довжиною від 30 см до 1,3 м і змінної ваги 
10-80 кг, тобто ми можемо підстроюватися під кон-
кретні запити пайовиків. І, що важливо, прес-підбирач 
оснащений лічильником тюків, що суттєво спрощує 
розрахунки з пайовиками.

Хоча для роботи прес-підбирачів UNIA Z-511 виста-
чило би потужності трактора потужністю 30 к.с., ми 
 використовуємо наявні трактори МТЗ-1025 (105 к.с.) і 
МТЗ-892 (92 к.с.).

Що стосується сервісу, то це – одне з найважливі-
ших питань при виборі техніки. Ми знаємо багато 
прикладів, коли продавцю техніки головне – це про-
дати, а далі, хоч трава не рости.

Сервісне обслуговування, надаване «Волинською 
фондовою компанію», здійснюється на найвищому 
рівні. Раз на рік до нас приїжджає сервісний інженер 
«Волинської фондової компанії», і разом із ним ми 
робимо дефектування прес-підбирачів UNIA Z-511. 
Після цього прес-підбирачі UNIA Z-511 працюють без-

відмовно, як швейцарський годинник, протягом року.
Але якщо навіть виникає якась дрібна проблема 

(серйозних проблем за всі ці роки не було жодної), за 
нашим зверненням негайно приїжджає сервісний ін-
женер, або просто негайно отримуємо (поштою, 
кур’єром) необхідну запчастину, якими «Волинська 
фондова компанія» повністю забезпечена.

На закінчення я скажу відверто: зі ставкою на прес-
підбирачі UNIA Z-511 від «Волинської фондової ком-
панії» ми не помилились!

С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Ексклюзивний офіційний дилер з продажу 
техніки UNIA в Україні

Легендарний прес-підбирач Unia Z-511Легендарний прес-підбирач Unia Z-511

«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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