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ФЕРМЕР УКРАЇНИ

СІЛЬСЬКИЙ ПОРАДНИК
Вісник Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України

МОТОТРАКТОР – ЦЕ КОЛИ МАЛИЙ ФЕРМЕР
МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ КОМФОРТНО

Молодий чоловік на одній із аграрних виставок прискіпливо оглядав китайську малогабаритну сільськогосподарську техніку, перепитував про якісь тонкощі.
На запитання «Хочете купити?» відповів: «Дякую, ні..
Ми самі виробляємо». Ми познайомилися. Микола Іванович Скороход виявився підприємцем з міста Славута
Хмельницької області, який організував виробництво
мототракторів.
- Що таке мототрактор і чим він відрізняється від
звичайного трактора чи мотоблока?
- Мототрактор – це універсальний мобільний енергетичний засіб на базі одноосного шасі. Різниця між мототрактором та звичайним трактором суттєва. Трактор –
більш складна машина, в якій використовуються складні деталі. Мототрактор має набагато простішу форму, в
яку входить необхідна кількість модулів для того, щоб
придати мотоблоку нові можливості. За рахунок модернізації мотоблоку наш мототрактор наділений всіма
зручностями мінітрактора: він став зручнішим в керуванні, збільшилась його маневреність та економічність
двигуна, на відміну від звичайного трактора. Також варто відзначити високий дорожній просвіт мототрактора,
який дозволяє не наносити шкоди високим культурам
(бурякам, картоплі, зерновим і т.п.) при їх обробці.
- Як і чому з’явилася така ідея: переобладнувати
мотоблоки у мототрактори?
- Коли на ринку України з’явилися мотоблоки, це був
прорив в сільському господарстві. Адже мотоблок – це піший трактор, за яким оператор ходить позаду і при цьому
отримує велике фізичне навантаження. Тому з’явилася ідея
створити такий удосконалений агрегат, який полегшить
роботу фермеру. І зараз наш мототрактор став незамінним
помічником в господарстві для наших клієнтів.
- З чого ви починали?
- Починали ми з продажу сільськогосподарської техніки китайського виробництва - мотоблоки, причіпне та
навісне обладнання.
- Хто був вашим першим клієнтом?
- Нашими першими клієнтами були звичайні селяни
- батько та син. Вони шукали якусь малогабаритну енергоекономічну машину для обробітку невеликої ділянки
землі. І тут в нагоді став наш мототрактор, який задовольнив їхні потреби, виконуючи різні функції щодо обробітку землі, косовиці…
- На який сегмент ринку ви орієнтуєтеся? Хто є
тепер вашим клієнтом?
- Переважно це люди середнього достатку, які працюють на землі.Наш клієнт - це малий фермер, який
проживає в селі або в дачному поселенні і має бажання
працювати на своїй земельній ділянці.
- У людини є мотоблок. Вона хоче більшого. Телефонує вам і просить переобладнати цей мотоблок. Як
відбувається процес далі?
- Далі клієнт передає нам свій мотоблок, який ми
оглядаємо та перевіряємо на цілісність. Після чого ми
виписуємо документ, який буде страхувати техніку клієнта під час процесу переобладнання. Коли замовлення
готове ми повідомляємо власника та при зустрічі ознайомлюємо клієнта з правилами користування та експлуатації мототрактора.
- Скільки це коштуватиме власнику мотоблока?
- Вартість переобладнання для кожного клієнта різна, це залежить від комплектуючих деталей: коліс, крісла, капоту, рами. В середньому сума коливається від
9500 грн до 15000 грн.
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- Як ви враховуєте забаганки власника мотоблока?
- Всі наші клієнти є різними людьми і тому наше
завдання знайти підхід до кожного з них. Ми враховуємо всі побажання клієнта і намагаємося переробити
його мотоблок на максимально зручний для власника
мототрактор.
- У скільки обійдеться переобладнання мотоблока і трактор індивідуальному замовнику? І скільки
коштує «серійний» мототрактор?
- Конкретної ціни на переобладнання мотоблока немає. Ціна коливається. І це пов’язано з нестабільним
курсом валюти, бо приходиться використовувати різні
матеріали із зарубіжжя.
Але ми не тільки переобладнуємо мотоблоки замовника. Ми вже налагодили серійний випуск мототракторів. Ціна на такий серійний мототрактор різна, в середньому від 32000 грн до 45000 грн.
- Тепер поговоримо про технічну сторону. Що є
основою ваших монотракторів?

- Основою наших мототракторів є сам мотоблок.
Його ми розглядаємо як основу для створення повноцінного мототрактора.
- На чому ви спеціалізуєтеся зараз? Чи плануєте
розширювати лінійку техніки?
- Зараз ми спеціалізуємося на мототракторах та комплектах для переобладнання мотоблока на мототрактор.
В найближчий час ми плануємо запустити в роботу нову
лінію повнопривідного мототрактора. Зараз працюємо
над цим проектом.
- Добре, я купив мототрактор, а що робити з причепним, навісним обладнанням? Де його купити? Чи
може ви пропонуєте своє?
- Навісне та причіпне обладнання можна купити у нас.
Спеціально для наших клієнтів створено склад-виставку,
де в асортименті є всі одиниці навісного обладнання.
- А сервіс? Техніка ламається, якісь деталі зношуються… Що робити з ремонтом? Куди бігти за запчастинами?
- Ми пропонуємо для техніки наших клієнтів сервісне
обслуговування по гарантії, а також ремонт всіх силових
агрегатів. Також працює відділ запчастин до техніки.
- Виробники техніки намагаючись заманити клієнта, встановлюють в салоні кондиціонери, телевізори, навігаційне обладнання… Гідравліка, пневматика… А ви пропонуєте мототрактор. Наскільки
комфортною є праця на вашому мототракторі?
- Пропонуючи мототрактор, ми в першу чергу подумали про людей, які будуть працювати на ньому. У
нашому виробі поєднується якість та зручність використання. Звичайно, телевізор та кондиціонер в салоні
мототрактора ми не встановлюємо. Але в цьому є свої
переваги, оскільки це в рази зменшує ціну на виріб, що
дає можливість клієнтам економити кошти.
- А ще виробники заманюють клієнтів гарантіями. Які гарантії даєте ви?
- Так, звісно, гарантія має бути у кожного виробника.
І ми не є виключенням. Наші клієнти отримують гарантію на виріб та сервісне обслуговування в разі ремонту.
- Чи повертаються до вас клієнти? Наприклад,
хтось замовив один трактор, потім ще. Потім друзям
розповів і ті прийшли до вас…
- Ми називаємо це явище «живою» рекламою, коли

клієнт передає інформацію через наш виріб. Люди повертаються з різних причин, наприклад: за консультацією щодо роботи мототрактора, або ж приводять сусіда і
той, в свою чергу, замовляє переобладнання мотоблоку.
- У вас є власне виробництво, розкажіть трохи
більше про нього. Яке обладнання маєте? Скільки
людей працює? Які це фахівці?
- Так, в нас є своє невелике виробництво. Зараз у
нашій команді 15 працівників. Це слюсарі - зварювальники, слюсарі - механіки, фарбувальники, токарі, авто
електрики.
- Чому українські підприємства не «осідлають»
цю тему? Колишні гіганти вітчизняного машинобудування простоюють, а тут попит?
- Важко дати однозначну відповідь. Україна багата
на ресурси, має величезний потенціал в аграрній галузі,
в машинобудуванні, в тому числі сільськогосподарської
техніки. Можливо, на державному рівні варто внести
проект з даною ідеєю, оскільки сучасний селянин та
малий фермер потребує недорогої, але надійної малої
техніки. Допомогти у цій справі може держава. Так є в
Європі.
- Фермери часто хизуються технікою, «міряються» в кого потужніша? Як і чим гордитимуться ваші
клієнти?
- Наші клієнти мають перевагу в мобільності, економічності, в швидкості виконання господарських робіт нашим мототрактором. Велике значення має якість
нашого виробу. Чим не можуть похвалитися власники
китайський тракторів.
- Сьогодні виробники китайської техніки пропонують стільки всього… Чому ж, все-таки, люди
йдуть до вас?
- Справа в тому, що ми знаємо потреби наших клієнтів і враховуємо їх в своїй техніці, чого не робить китайський виробник. Тому люди більше цінують нашу
роботу і йдуть до нас.

- Яку вигоду отримують фермери, купуючи вашу
техніку?
- Мототрактор - це означає економія. Доступна ціна
окуповує його за 1 - 2 сезони. Мототрактор дуже витривалий і надійний, через якість нашої збірки. Він здатний
виконувати повний комплекс робіт в полі, на фермі, на
садовій ділянці, тобто скрізь, де виникає необхідність в
тяговій і підйомній силі.
- Польові роботи закінчилися. Як ще може пригодитися ваш мототрактор у господарстві?
- З нашим мототрактором можна виконувати різні
роботи у господарстві. Ним можна перевозити вантажі,
задіюючи причіп, використовувати як генератор напруги або ж встановити водяну помпу (водяний насос). Також можна прикріпити до мототрактора щепоподріблювач, дровокол, лопату. На загал, мототрактор – це універсальна машина, яка може стати незамінним помічником
для кожного фермера.
Роман Корінець,
Президент Національної асоціації
сільськогосподарських дорадчих служб України
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