"Десант" українських агрохолдингів у Франції
Представницький десант в складі 24 українських аграріїв, що представляють інтереси
18 агрохолдингів, земельний банк яких налічує близько 2 млн. га, прибув 21-го лютого у
Францію з метою відвідання головного заводу групи компаній «KUHN» та однієї з
найбільших виставок сільськогосподарської техніки «SIMA».
Програма трьохденного перебування української делегації була досить насиченою.
Ознайомлення із Францією почалося з візиту на невелику за нашими мірками, але
велику за європейським масштабом ферму (200 голів ВРХ). Українці своїми очами
побачили, як живуть французькі фермери та мали змогу поспілкуватись і задати питання,
що їх цікавили. Більше всього вразив процес роздавання кормів самохідним
кормозмішувачем. Високопродуктивні корови потребують змішаний раціон з відносно
великою долею концентрованих кормів. Для дієвої профілактики захворювань системи
обміну речовин дуже важливо максимально бережне поводження із структурними
компонентами корму. В самохідному кормозмішувачі SPV фірми «КУН» (KUHN) це
послідовно реалізовано.

Безумовно, самохідні кормозмішувачі «КУН» є найбільш досконалими машинами,
що поєднують в собі рухомість автомобіля, універсальність, гнучкість в застосуванні,
простоту і комфортність при роботі, переваги завантажуючої фрези з продуктивністю
вертикального міксера.
Основною метою візиту українських агрохолдингів було ознайомлення з головним
заводом групи компаній «КУН», розміщеному в місті Саверн на північному-сході Франції.
Гостям представили також продукцію інших заводів КУН.
Українські аграрії своїми очами побачили весь ланцюжок технологічного процесу
виробництва машин торгової марки «КУН», починаючи від ливарного (основа надійності і
якості будь-якого виробу) і закінчуючи фарбувальним та збиральним цехами.

Очевидно, що підприємство, що має повний замкнутий цикл власного виробництва, може
гарантувати високу якість продукції, швидше реагувати на можливі порушення,
оперативніше вносити зміни в конструкцію та налагоджувати виробництво нових
сучасних моделей.
Слід відзначити, що на заводі виробляється багато комплектуючих для інших відомих
виробників (Джон Дір, АГКО та ін.). «Після побаченого ми впевнені в якості продукції та
без сумнівів будемо придбати техніку КУН, оскільки наявність повного ланцюга
технологічного процесу забезпечує беззаперечну якість продукта», - казали аграрії.
Після захоплюючої екскурсії по заводу, група мала змогу побачити найкращий в
Європі, найсучасніший склад запасних частин, розташований поруч з головним заводом.
Гості познайомились з заводом MGM, де виробляється широкозахватна посівна та
сінозаготівельна техніка.
Другий день був суботою, що налаштовує на відпочинок і екскурсії по історичних та
архітектурних пам’ятках. Хто із нас не мріяв помилуватись Парижем, прогулятись вздовж
р. Сена ?! В цей день, ніби в казці, здійснились всі бажання.
А в останній день группа відвідала одну із найбільших міжнародних
сільськогосподарських виставок —SIMA 2013.
На території виставкого комплекса Paris-Nord Villepinte Parc d'Expositions et Centre de
Conventions (VIPARIS) свої новинки представили більше 1300 експонентів із 40 країн
світу. Саме цим обумовлена зростаюча популярність виставки: більше 200000 гостей раз в
2 роки приїжджають в Париж першими дізнатись про рішення, запропоновані
виробниками у відповідь на зростаючі вимоги сучасного ринку.

Не залишилась в стороні і компанія КУН, що традиційно займає один із найбільших
стендів на виставці (біля 2500 м²). Цікаво те, що на стенді КУН на відвідувачів, які
приїхали з усього світу, дивився портрет одного із членів нашої делегації, Ігоря
Заблоцького із агрохолдінгу Украгроком.
Поруч з вже відомими в господарствах машинах, гостей познайомили з новими моделями
техніки КУН:
- полунавісний плуг на опорному колесі VARI -LEADER,
- стерньовий культиватор OPTIMER PLUS 6003,
- машина для полосового обробітку грунту STRIGER,
- важка дискова борона DISCOLANDER XM44,
- розкидач мінеральних добрив AXIS 50.1 H-EMC W,
- телескопічна сівалка точного висіву з міжряддям 60 см MAXIMA RXL,
- причепні оприскувачі METRIS, OCEANIS,
- широкозахватний мульчувач BP 8300,
- ножиці для огорожі та зелених насаджень MULTI LONGER GII EP 5557 P,
- потрійна комбінація косарок GMD 8730,
- компактна комбінація прес-підбирач/обмотчик i-BIO,
- прес-підбирач з перемінною камерою/обмотчик VBP2160,
- прес-підбирач для великих квадратних тюків LSB 1290,
- обмотчик рулонів RW 1800,
- самохідний вертикальний кормозмішувач SPW Compact 16.

Під кінець перебування «КУН» влаштував ще один приємний сюрприз для українських
аграріїв: спільну вечерю з керівниками дилерських компаній КУН в одному з найкращих
ресторанів Парижу «Le Train Bleu».
Підсумки даної поїздки можна визначити словами вдячності в адресу компанії «КУН» за
можливість ознайомлення з заводом і технікою компанії «КУН». Як результат, після
повернення в Україну вже підписано декілька контрактів на придбання техніки «КУН»
компаніями, що відвідали завод.

