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John Deere 6120M – opinie o najpopularniejszym ciągniku
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Można odnieść wrażenie, że John Deere 6120M to model ciągnika, o którym
słyszał niemal każdy rolnik. Sprawdziliśmy, czemu zawdzięcza tak ogromną
popularność.
Nowy czy używany – każdy traktor to spora inwestycja, nadwyrężająca budżet gospodarstwa. Przed
zakupem warto więc sprawdzić opinie innych rolników. Doskonałym narzędziem do tego jest Internet,
zawierający tak cenne źródła informacji jak np. forum AgroFoto.pl. Co jego użytkownicy sądzą
o najczęściej wybieranym „jelonku”?

Jakie opinie ma John Deere 6120M?
Konstrukcja ta ceniona jest przede wszystkim za wytrzymałość i solidne wykonanie. Internauci
polecają ją zwłaszcza jako główny ciągnik na około 50 ha. Nikt nie powie, że źle się pracuje –
stwierdza Agrofotowicz, podpisujący się jako Kr9292. Matiz955 dodaje: Dobrze się tym jeździ, jak
na 500–600 godzin rocznie to więcej nie trzeba. DobruchowskiYT zwraca z kolei uwagę na wygodę
pracy tym „jelonkiem”.
Niektórzy, tacy Marian_machler, uważają jednak prostotę za wadę. Wspomniany użytkownik
pisze: W tych pieniądzach da radę znaleźć coś wiele nowocześniejszego. Kontrargumentu
dostarcza gość forum. W jego wpisie dotyczącym modelu John Deere 6120M czytamy, że: Za to przy
przesiadce z dużo starszego, wypracowanego modelu nie ma przepaści i problemów
z przestawieniem się.
Warto zauważyć, że pozytywne opinie na temat tego traktora znajdują odzwierciedlenie w oficjalnych
danych rejestracyjnych. Jak podaje AgriTrac (Martin & Jacob), John Deere 6120M był najczęściej
wybieranym modelem w całym 2018 roku. Zarejestrowano wówczas 245 nowych egzemplarzy
wspomnianego ciągnika. Co istotne, dane z pierwszego półrocza 2019 roku sugerują, że popyt na
tego „jelonka” wcale nie maleje.
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AgriTrac to najbardziej cenione narzędzie do analiz rynku ciągników rolniczych.
fot. AgriTrac

Z badań prowadzonych przez firmę Martin & Jacob wynika, że rolnicy bardzo cenią sobie opinię
innych gospodarzy. Wiedza „po fachu” jest jedną z najlepszych rekomendacji, gdy rozważamy zakup
nowego ciągnika. Zapraszamy, abyś również i Ty podzielił się swoimi opiniami na temat
użytkowanych ciągników marki John Deere oraz naturalnie innych. Polub profil AgriTrac Polska
i buduj wspólnie z nami wzajemnie wspierającą się społeczność. Zapraszamy!

*Każdorazowo, gdy w materiale jest mowa o sprzedaży ciągników rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż
mierzoną liczbą rejestracji.
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