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Заводът за трактори на Massey Ferguson в Бове празнува 

своя произведен 1 000 000 трактор 

 

 

Massey Ferguson, световна марка на корпорацията AGCO, с гордост обявява, че 

нейната фабрика в Бове (Франция) току-що произведе своя 1 000 000 трактор. 

Това е друг важен етап от нейното развитие, особено като се има предвид, че 

марката празнува 175 години от своята история, а в завода в Бове се 

произвеждат трактори още от  20-ти ноември 1960 г.  

 

На това събитие, Тиери Лоте, който е вицепрезидент и управляващ директор на 

Massey Ferguson, подчерта: „Нашият завод в Бове се разраства непрекъснато 

през последните 62 години, работейки със и за фермерите. От името на всички 

наши служители искам да благодаря за вложеното доверие от страна на нашите 

клиенти. Ние сме особено горди, че днес те са представени от собственика на 

този чисто нов MF 8S.305 Dyna-VT, който е и 1 000 000-ят трактор, произведен в 

Бове - г-н Тиери Обри, земеделски производител и изпълнител, в село La 

Chapelle des Fougeretz в Бретан, Франция и неговия местен дилър Hervé 

Motoculture”. 

 

Г-н Обри обясни защо е избрал MF за свой нов трактор: „Аз имам страст към 

новите технологии, с фокус върху опазването на почвата и установяването на 

устойчиви земеделски практики. MF 8S излъчва тази модерност, благодарение 

на своя ефективен двигател, плавна трансмисия, перфектно междуосие, 

страхотна видимост, висок комфорт в кабината и възможности за свързване за 

прецизно земеделие. Управлявайки целия си парк от MF машини, а именно: 4 

трактора, 3 комбайна, 2 балировачки и 1 телескопичен товарач, открих страхотно 

печелившо партньорство с моя дилър на MF, основано на взаимно доверие.“ 
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„С моя екип се чувстваме изключително щастливи да представляваме цялата 

дилърска мрежа на MF, предавайки на г-н Обри 1 000 000-ия трактор от 

фабриката ни в Бове.“, констатира Жером Мазиер, управляващ директор на 

Hervé Motoculture и дилър на Massey Ferguson за регионите в Кот д'Армор и Ille-

et-Villaine, в Бретан, Франция. „Ние сме изключително горди с това 40-годишно 

партньорство с Massey Ferguson и сме благодарни за страхотното посрещане, 

което нашият клиент получи, както и за възможността, която имахме, а именно- 

да видим как заводът в Бове продължава да разгръща новите си дейности с 

впечатляващо темпо, въпреки последните 2 предизвикателни години. Това ще 

подкрепи нуждите на нашите фермери.“, добави Жером Мазиер. 

 

Честване на 62 години производство на машини в завода в Бове 

 

Boussad Bouaouli, вицепрезидент на завода в Бове, подчерта ангажимента на 

служителите си към развитието на фабриката: „От 1960 г. насам - винаги е имало 

хора, които да поддържат обекта и да го развиват, с ясен поглед към бъдещето.” 

 

Всичко започна с MF825 през далечната 1960 г., от тогава фабриката 

непрекъснато се разраства, произвеждайки емблематични трактори, задвижвани 

от иновации, като серията MF3000 през 1986 г. - първият трактор с бордова 

електроника, MF8600 през 2008 г., представящ ефективна концепция за 

мощност, намаляваща въздействието върху околната среда, благодарение на 

първото използване на технологията SCR за селскостопански машини, а през 

2020 г. - новият MF8S, с надградената концепция Protect-U - с 24 см. разстояние 

между кабината и инсталацията на двигателя, което намалява топлината. Шумът 

и вибрациите се предават към кабината, подобрявайки охлаждането и 

производителността. Той получава следните награди: Трактор на годината за 

2021-ва, Red Dot: Продуктов дизайн за 2021-ва година и Селскостопанска 

машина за 2022 г.  
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„Нашите корени са в Бове от 62 години - насам. Това предприятие, обявено за 

Фабрика на годината 2016, е в основата на нашето модерно време, но и 

цялостния нов MF Campus, задаващ новите стандарти на нашето бъдеще.“, 

констатира г-н Bouaouli. „От 2010 г. заводът направи дълбока трансформация 

чрез внедряването на опростено производство, като по този начин допринесе за 

подобряването на качеството на машините, но и от друга страна, отговори на 

нарастващото им търсене сред нашите клиенти. През 2013 г. започнахме нашата 

програма за разширяване на фабриката със стартирането на поточната линия на 

кабината Beauvais 2, ускорявайки дейностите по реинтегриране през 2019 г. чрез 

вертикална интеграция, стартираща в нашия логистичен център през 2020 г.  

Тези дейности включват работилница за персонализиране на трактори, която 

позволява на собствениците да адаптират своите трактори според нуждите си, 

заедно със съоръжение за производство на малки части и прототипи с помощта 

на 3D печат. Ние също така разработихме вътрешно производство на 

хидравличните компоненти (1340 референции на части), както и ремонт на 

скоростната кутия, отпечатване на стикери за всички наши трактори (300 

референции) и наскоро пуснатото ново устройство за производство на нашето 

гориво и AdBlue® резервоари: 4 референции към момента, като все още се 

увеличават за постигането на крайната цел за осигуряване на резервоари за 

всички наши съоръжения на AGCO в Европа. Всеки един ден могат да се 

произвеждат и доставят до 100 бр. трактори до нашите дилъри, като 80% от тях 

се изнасят в повече от 70 страни. Произвеждаме серии от: MF4700M, MF5700M, 

MF5S, MF6S, MF7S, MF8S и MF8700S. Всички мощности от 75 до 405 к.с. и 

всички видове трансмисии.” 

 

„Докато предаваме този едномилионен трактор, ние сме на път да обединим 

нашите обекти в един 54-хектаров MF Campus с всички наши отдели под един 

покрив: производство, инженеринг, закупуване, поддръжка на клиенти, части, 

продажби и маркетинг, управление на продуктите, финанси  правен отдел и HR.”, 

добави Тиери Лоте.” Това предполага  висока гъвкавост, умения и ангажираност 

на хората, които работят тук. Те са движещата сила зад всичко, което се случва 
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и това събитие за произведен 1 000 000-нен трактор, е успехът на нашите 2 500 

служители, включително съвместното предприятие на нашите GIMA трансмисии. 

 

MF Campus ще продължи да развива своите дейности, състоянието на 

сърдечните условия на труд за своите служители и най-вече да разработва и 

пуска нови продукти през следващите месеци. „Това ще запази 

конкурентоспособността на MF Campus в Бове, но и ще гарантира, че той остава 

фокусиран обект към нуждите на фермера,  действащ по един устойчив начин 

спрямо местните и глобалните общности“, добави Тиери Лоте. 

 

Каролайн Кайо, кмет на Бове, подчертава факта, че MF Campus-а е продължил 

да се развива успоредно с търговския и жилищния район около него и остава 

основният работодател на града: „Фабриката на Massey Ferguson в Бове изигра 

значителна роля за историята и успеха на марката – вече 62 години. Като всички 

общности в Бове, аз също се радвам, че AGCO планира да доразвие своя 

глобален дом на Massey Ferguson в този град по един иновативен и устойчив 

начин, ставайки част от местното градско развитие, стимулирайки устойчива 

трансформация, но и въвеждайки иновации за дигитализация, но и за 

намаляването на въглеродния отпечатък върху планетата ни. Това е силен 

ангажимент към района на Бове като място за бизнес и за осигуряване на нови 

работни места в нашия град в дългосрочен план. Отправям искрени 

поздравления към екипа на MF за 1 000 000-те трактори, произведени в Бове и 

за следващия милион, който предстои.” 

 

За AGCO:  

AGCO (NYSE:AGCO) е световен лидер в проектирането, производството и 

дистрибуцията на селскостопански решения и предлага високотехнологични 

решения за фермерите, които хранят света чрез пълната си линия оборудване и 

свързани услуги. Продуктите на AGCO се продават чрез пет основни марки 

Massey Ferguson®, Challenger®, Fendt®, GSI® и Valtra®, поддържани от 

интелигентни решения за земеделие Fuse®. Основана през 1990 г. и със 
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седалище в Дулут, Джорджия, САЩ, AGCO е реализирала нетни продажби от 

11,1 млрд. долара през 2021 г. За повече информация посетете 

http://www.AGCOcorp.com. За фирмени новини, информация и събития, моля, 

следвайте ни в Twitter: @AGCOCorp. За финансови новини в Twitter, моля, 

следвайте хаштага #AGCOIR. 

 

Последвайте ни: 

Web : www.masseyferguson.co.uk 

Facebook : www.Facebook.com/masseyfergusonuk 

YouTube : www.youTube.com/masseyfergusonuk 

Instagram : www.Instagram.com/masseyfergusonglobal 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/massey-ferguson  
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