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Intensiva Teknologier AB är en erfaren aktör på marknaden för
lantbruksmaskiner vars produktionsanläggningar säkerställer en smidig tillgång
till kunder i Ryssland och Oberoende staters samvälde.
Allmän information om företaget

 Årsomsättning : ca 18 miljoner euro (år 2017)
 Antal medarbetare: 186 personer, inkl. 15 ingenjörerkonstruktörer och driftsättningsingenjörer
 Maskiner som tillverkas:
• fodervagnar med två horisontella skruvar ISRK-12, ISRK-12F,
ISRK-15, ISRK-15F (ISRK är en förkortning för foderhackare,
foderblandare och fodervagnar )
• fodervagnar med en vertikal skruv SRK-6V, SRK-11V (SRK är en
förkortning för foderblandare och fodervagnar )
• fodervagnar med två vertikala skruvar SRK-12V, SRK-14V, SRK16V, SRK-18V, SRK-21V (SRK är en förkortning för foderblandare
och fodervagnar )
• fodervagnar med tre vertikala skruvar SRK-25V, SRK-30V (SRK är
en förkortning för foderblandare och fodervagnar )
• fodervagnar - halmströare RVS-1500, 1500D, 2500 (RVS är en
förkortning för fodervagnar – halmströare)
• tippbil / traktor semitrailer PSKT-15, PSKT-18 (PSKT är en
förkortning för tippbil /traktor semitrailer)
• gödselspridare ROUM-10, 14, 20, 24 (ROUM är en förkortning för
spridare av biogödsel)
 Läge: Företaget “Intensiva Teknologier” är beläget i Smolensk och
planerar att bygga en fabrik i den industriella parken Fenix . En av
Hozains produktionsanläggningar är belägen i Minsk, Vitryssland
(Zapagromash AB)
 Ett förmånligt geografiskt läge:
• Bra tillgång till kunder i Ryssland;
• Leveranser till Europa och Oberoende staters samvälde
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Företagets geografiska läge

Vi har två produktionsanläggningar: en i Smolensk, Ryssland, och den andra
i Minsk, Vitryssland. Både anläggningarna kan användas för
fullcykelproduktion.
Typer av lokaler efter användning, kvm

Anmärkningar
Hozain-grupp av företagen är:

Produktionslokaler
Administrativa lokaler
Sammanlagt

Produktionslokalen i Smolensk
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14.025 (94%)
937 (6%)

•

en verksam medlem i Smolensk
handelskammaren,

•

en verksam medlem i
“Rosagromash”, Rysslands
förening för tillverkare av
lantbruksmaskiner

•

en leverantör av teknik för
“Rosagroleasing”, Rysslands
statligt ägda leasingföretag

•

en verksam medlem i
Vitrysslands handelskammare

•

en leverantör av produktion för
Promagroleasing, vitryska
nationella leasingföretaget

14.961(100%)

Produktionslokalen i Minsk

Hozains verksamhet omfattar fyra huvudinriktningar som utmärkt kompletterar
varandra
Allmän information om inriktning

100%

SAMMANLAGT:

4

Vi utför tjänster inom
metallbearbetning

3

Försäljning av reservdetaljer

Försäljning av reservdetaljer och tillbehör, både av egen tillverkning och
som produceras av världens ledande varumärken. Försändning till alla
marknader.
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Försäljning i Oberoende staters
samvälde

Försäljning av produktion genom lokala återförsäljare i länder som
ingår Oberoende staters samvälde, exportleveranser är upp till
10%. Service under och efter garantitid.

Försäljning i Ryssland

Vi säljer på ett territorium från Kaliningrad till Chabarovsk. Allt
sortiment av maskiner säljs: 92% av produktion säljs genom lokala
återförsäljare och 8% genom direktförsäljning, för det mesta till
Smolensk och grannregioner.
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Vi tar emot beställningar som gäller plasmaskärning och sågning i
metall

Företagets centrala
verksamhetsinriktningar
Källa: Företagets information

2%

13%

40%

45%

Våra maskiner och redskap tillfredsställer behov av teknik för underhåll och
skötsel av nötboskap på gårdar
Företagets sortiment
FODERVAGNAR
Foderblandning och
foderfördelning

ANALYSAPPARA
TER FÖR
KONTROLL AV
FODERKVALITET

Anmärkningar
HALMSTRÖARE
skötsel av
nötboskap

TRAKTORER
Gödselspridare

Kontroll av
foderkvalitet

PROGRAMKOMPLEX
Beräkning av optimal
foderranson
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SLÄPFORDON
Lantbrukstransporter

 Varumärket Hozain omfattar:
• foderhackare, foderblandare, fodervagnar
med vertikala och horisontella skruvar,
• halmströare för att förse nötboskap med
ströbädd av halm,
• släpvagnar för jordbrukstransporter,
• gödselspridare
 Alla maskiner produceras i enlighet med
teknisk dokumentation framtagen av
Europas ledande tillverkare och anpassad
till arbetsvillkor i länder som ingår
Oberoende staters samvälde.

Huvudmarknader: Ryssland, där företagets andel på marknaden utgör 26%, och
Vitryssland, där företagets andel på marknaden är 70%.
Hozain-företagens försäljningsstruktur år 2017, %
Under 17 år av verksamhet har vi levererat mer än
6500 maskiner (foderhackare, foderblandare, fodervagnar
för det mesta) till kunder i Oberoende staters samvälde. Vid
början av år 2016 användes vår teknik effektivt på mer än

39%

30%

2000 gårdar i Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Moldavien,
Uzbekistan, Kazakstan, Kirgizistan, Armenien.

Ryssland

63%

Hozain-grupp av företagen tillverkar produktion i

Vitryssland
andra länder inom
Oberoende staters samvälde

7%

enlighet med balans mellan efterfrågan och utbud i
Oberoende staters samvälde. Företaget är den enda
producent av horisontella självlastande fodervagnar för

Hozain-företagens försäljningsdynamik, st.

foderblandning och utfodring av nötboskap i Oberoende
staters samvälde.
Hozain-grupp av företagen ökar försäljningen (för

704
597

592
504

det mesta genom ökad försäljning i Ryssland) och ser
potential och möjligheter för vidareutveckling.

2014
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2015

2016

2017

Företaget utarbetade en strategi för intensiv utveckling inom ramen för aktuella
politiska och marknadskonjunkturen som syftar till importsubstitution och
etablering inom nya nischer som blivit lediga.

Projektets syfte

Projektets skeden

Projektet i siffror

Syftet med projektet är att etablera en gemensam produktionsanläggning för att tillverka en
komplett linje av redskap för foderblandning och utfodring av nötboskap samt för att utvidga
sortiment av släpfordon för lantbruk genom utveckling och implementering av nya redskap. Vi
satsar på lokaliseringsnivå på 50%, vilket skulle bidra till:
 att få bistånd som ges till ryska organisationer för att kompensera kostnader i samband med
utveckling av nya maskiner;
 att få ett förmånligt lån för inköp av utrustning och byggande (årsränta - 5%)
 att få en subvention på 15% vid inköp av ryska maskiner samt fördelaktig leasing
 att få subventionerade exportkrediter vid export, kompensering av kostnader för certifiering,
transportering, marknadsföring och service.

 Att bygga en ny fabrik på 21 000 kvm
 Att producera nya typer av varor för näringslivet
 Att fördubbla produktionsvolymer





Projektets genomförandeperiod: 2018 – 2022
Payback-tiden: 2022
Intern norm för lönsamhet: 14%
Nödvändiga investeringar: 11 271 000 euro

Förmåner för vår strategiska samarbetspartner
Ökad försäljning av partnerns varor i Oberoende staters samvälde, inklusive stater som ingår Eurasiska ekonomiska unionen
(en tullunion mellan Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Armenien och Kirgizistan) genom tillgång till nya marknader och
marknadsföring av varorna genom vårt försäljningsnätverk.
Minskade kostnader för logistik tack vare montering av partnerns varor vid våra produktionsanläggningar.

Har ni produktionsanläggningar i Ryssland, får ni delta i statens program som syftar till att stödja lokala producenter och få
bistånd för att tillverka lantbruksmaskiner.
Staten och Rosagroleasing AB, det stora leasingföretaget inom offentliga sektorn, stödjer lantbrukstillverkare genom att
erbjuda lantbruksmaskiner till förmånliga villkor.
Närhet och tillgänglighet till den ryska marknaden som har stor potential, samt egen tillverkningsanläggning och ett utvecklat
försäljningsnätverk garanterar hög försäljning i denna region.

Ytterligare möjligheter på Rysslands marknad:

boskap

120
20

miljoner
nötkreatur

miljoner hektar
av
jordbruksmark

import

45%
andel av
import

Företaget satsar på vidareutveckling i form av ökning av produktion med hänsyn
till den aktuella nomenklaturen samt lansering av strategiska partnerns produktion
och nya gemensamma varor på lovande marknader i Oberoende staters samvälde.
Företagets utvecklingsstrategi

Lansering av nya varor på lovande marknader i
Ryssland

Ökning av produktion med hänsyn till den aktuella
nomenklaturen

1 351

504

stycken

stycken

2015

Totalt, st.:

Lantbruk
2018 – 298 st.
2022 – 603 st.
Växtodling
2018 – 44 st.
2022 – 114 st.

2022

504

597

704

1 351

2015

2016

2017

2022

Kontaktinformation

Adress:
Intensiva Teknologier AB
Smoljaninova gata 5-13
214031 Smolensk, Ryssland
www.hozain.com

Telefonnummer
Anatoli Nikolaevich Fedukovich
Grundare av Hozain-grupp av företagen
+375 29 676 12 64
+7 910 727 59 84
+7 916 348 76 76
af@hozain.com
Juri Olegovich Lavrov,
Vice direktör
+7 910 726 84 95
lavrov@hozain.com

