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Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Ciągniki Renault – jakich "renatek" jest najwięcej w Polsce?
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Ciągniki Renault są jednymi z najpopularniejszych na rynku „używek”. Wielu
rolników zastanawia się, jaki model warto wybrać. Postanowiliśmy ułatwić tę
decyzję, prezentując zestawienie najczęściej kupowanych „renatek”.
Każdego roku w Polsce rejestrowanych jest kilkanaście tysięcy traktorów przywiezionych z zagranicy.
Minimum co dziesiąty z nich ma na sobie logo Renault. Warto bowiem zauważyć, że od 2011
roku udział tej marki na rynku używanych ciągników nie spada poniżej 10%. Dla przykładu,
w ubiegłym roku wydano tablice do 1672 „renatek”, co stanowiło 11% wszystkich zarejestrowanych
wówczas „używek”.

Najpopularniejsze ciągniki Renault
Bezkonkurencyjnym modelem okazuje się Renault 110.54. Od 2011 roku sprowadzono do
Polski blisko 700 „używek” o tym oznaczeniu. Na drugim miejscu plasuje się Renault 103.14,
z liczbą 534 rejestracji. Podium zamyka natomiast Renault 103.54. W omawianym okresie
wydano tablice do 358 takich maszyn.
Czwarta pozycja przypada „renatce” o oznaczeniu R7912, a piąta – 155.54. Szóstą lokatę dzierży
z kolei model Ceres 95. Ścisłą czołówkę zamykają takie ciągniki Renault jak 106.54, 113.14, 90.34
oraz 133.14. Każda ze wspomnianych konstrukcji doczekała się w ciągu ostatnich ośmiu lat przeszło
200 rejestracji.
Warto zauważyć, że to właśnie o tych modelach najczęściej dyskutują użytkownicy forum rolniczego
AgroFoto.pl. Jeśli masz problem ze swoją „renatką”, koniecznie poszukaj tam rozwiązania!

Jaki traktor wybrać?
Przywołane w artykule dane zaczerpnęliśmy z bazy AgriTrac (Martin & Jacob). To profesjonalne
narzędzie, służące do analiz sprzedaży ciągników i przyczep rolniczych. Aby być na bieżąco
z sytuacją na rynku maszyn, polub facebookowy profil AgriTrac Polska i dodaj blog AgriTrac do
swoich zakładek!
Sprawdź również: Używane ciągniki rolnicze – top 10 najpopularniejszych modeli
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