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БЕДНАР ФМТ приключва 2021 г. с Оборот на 2.5 
милиарда, Влизайки в 2022 г. с Решителност и 
Няколко Предизвикателства. 
Тази година се навършват двадесет и пет години от съществуването на BEDNAR FMT. Нашата 
компания, основана под името STROM Export, като търговско дружество, закупи първото си 
производствено хале в Рихнов над Кнежну  през 2006 г. През същата година компанията 
достигна оборот от 120 милиона Чешки крони, с около двадесет служители на пълен работен 
ден. До 2006 г. компанията беше „прост“ посредник между производителя и фермера без 
никакви производствени мощности, но със силна визия за съвременно земеделие.   
 

 

 
 
Производството е жив механизъм. Какво успяхме и с какви подводни 
камъни се справи заводът? 
Разрастването на компанията и непрекъснато нарастващия обем на производството изискват нови 
процедури в управлението на работата. През 2021 г внедрихме информационна и контролна система в 
производствения цех. Това значително увеличи производителността и ефективността на труда. Необходим 
е систематичен контрол за управлението на такъв голям брой служители и съоръжения. На ръководството 
и управляващите служители на Дружеството се предоставя ежедневен отчет за работата на отделните 
работни станции. Например можем да решаваме проблеми, възникващи в производствения процес и да 
планираме производството по-ефективно. Изграждането на качествена информационна система 
продължава да бъде наш приоритет. 

Mr. Ladislav Bednář (Company Owner), Mr. Vojtěch Bednář (Director of Production plant) and Mr. Jan Bednář (Sales 
Director) 
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Пускането в експлоатация на полуавтоматизирания склад и разширяването с други автоматизирани 
вертикални складове беше важна мярка за повишаване на ефективността на труда и за ускоряване на 
отделните производствени стъпки. Две трети от артикулите в обшия капацитет на склада (различни от 
рамкови конструкции) се съхраняват с помощта на полуавтоматизирана или напълно автоматизирана 
технология. Нарастващият интерес към сеялките OMEGA и широкообхватната сеялка EFECTA CE ни 
принуди да реконструираме голямата поточна линия. Увеличихме броя на работните станции, 
необходими за сглобяването на машини, за да можем да задоволим търсенето на клиентите.   
 

 
 
Радваме се, че BEDNAR FMT е известен като перспективен и стабилен работодател в региона. Това се 
отразява в набирането и осигуряването на достатъчен брой служители на всички нива на производствения 
цех – от професия „син якички“ до ръководни позиции. Към края на 2021 г. завършихме изграждането на 
новия товарен портал със съоръжения за отдела за превоз на машини. Новият товарен портал е не само 
представителен вход. Изградихме помещения за шофьори (съблекални, бани и обща стая). 
 
Подобно на повечето индустриални компании, нашата компания се сблъсква с много проблеми, особено 
с продължаващите проблеми с веригата от доставчици. Консумацията на някои артикули трябва да бъде 
изчислена и поръчана със срок на доставка от десет до шестнадесет месеца. Нарастващите цени на 
доставчиците също имат отрицателен ефект върху печалбата на Дружеството. Това включва най-вече 
увеличение на цените на вложените материали или липсата на някои металургични материали. Цените на 
доставчиците също са повлияни от нарастващите разходи за енергия и нарастващите заплати. 
 
 
 
 

 
Войтех Беднар, Мениджър Производство 

 
 
 

Каква беше 2021 г. за BEDNAR FMT по отношение на търговията и 
изграждането на дистрибуторска мрежа? 
През 2021 г. BEDNAR FMT приключи икономическата година с рекорден оборот, надхвърлящ 2,5 
милиарда Чешки крони (CZK). В сравнение с 2020 г. това е ръст от 17% и е 21 пъти повече от оборота 
отпреди петнадесет години. Достигнахме нивото на оборота на водещ местен производител на 
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трактори и сме на път да станем най-големият производител на селскостопанска техника под 
собствена марка в Чешката република. Общо 450 служители са допринесли за постигнатия оборот 
през миналата година. 
 
През последните пет години BEDNAR FMT се превърна в компания със съгласувано портфолио от машини 
за обработка на почвата, сеитба, торене и мулчиране. Машините се разпространяват от глобална 
търговска мрежа с преобладаващи първокласни дилъри, които имат ясна бизнес стратегия, базирана на 
максимална грижа за крайния клиент. 
 

 
 
Коефициентът на продажбите на BEDNAR FMT по отношение на географското разпределение е: 7% в Чешка 
република, 49% в ЕС (извън Чехия), 35% трети страни, 9% отвъд океана. Нашата дългосрочна цел е да 
създадем силен трети стълб на продажбите зад океана, който да надхвърли 30% от общите продажби на 
ЕС и трети страни. За пореден път, новата 2022 година е белязана от значително увеличение на поръчките. 
Към този момент поръчките отговарят на оборот от 3,2 милиарда Чешки крони. 
 
Тези цифри са доказателство, че играем значителна роля в областта на производителите на прикачни 
земеделски технологии, че машините BEDNAR са все по-популярни сред клиентите и че оторизираните 
търговски партньори се интересуват от представяне на машини BEDNAR FMT на местните пазари.    
 
 
 
 

 
Ян Беднар, Търговски Директор 

 
JOY OF FARMING 

marketing@bednar.com 
BEDNAR FMT s.r.o 
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BEDNAR е прогресивен производител на селскостопанска технология  
Компанията специализирана в машини за почвена обработка, сеитба, торене и контрол на 
растителните остатъци. Тясната връзка със селскостопанската практика прави компанията един 
от най-иновативните производители на селскостопански машини, разработващи и 
произвеждащи машини с висока добавена стойност за крайния потребител. Може да намерите 
повече информация за BEDNAR на https://www.bednar.com/.   
 

Press Release Information 
Заглавие: БЕДНАР ФМТ приключва 2021 г. с Оборот на 2.5 милиарда, Влизайки в 2022 г. с 
Решителност и Няколко Предизвикателства. 
Публикувано на: 20. 01. 2022 
Публикувано в: Прага 
Символи включително разстоянията: 4,889 
Общ брой изображения: 4 
Брой налични изображения: 10 
Брой страници: 5 
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