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Małe maszyny do wielkich prac [WYWIAD]
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Według danych Agritrac w ubiegłym roku sprzedano 382 maszyn z logo
Kubota, najwięcej w województwach mazowieckim, lubelskim i małopolskim.
Gdzie trafiły? W jakich firmach i branżach znajdziemy japońskie ciągniki
i kosiarki? Odpowiedź czeka w kolejnym odcinku z serii „Kubota. Poznajmy
się bliżej”.
Kto jest głównym odbiorcą miniciągników i kosiarek Kubota? Dla Waldemara Zaremby, szefa
sprzedaży maszyn komunalnych, odpowiedź jest prosta.

Dla branży komunalnej, sadowników i nie tylko

Kosiarka profesjonalna Kubota z serii G23
fot. Kubota

– Są to przede wszystkim firmy komunalne – mówi Waldemar Zaremba.– Każda gmina, każde
miasto posiada swój zakład komunalny, więc stosunkowo łatwo trafić do tego klienta. Gdzie
jeszcze? Niemal 50% naszej sprzedaży to cały biznes związany z szeroko pojętym rolnictwem,
gdzie miniciągniki znajdują zastosowanie w sadach, m.in. w transporcie czy pracach związanych
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z opryskiwaniem. To też plantacje, wielkie i małe plantacje owoców miękkich ̶ maliny, borówki
amerykańskiej. I oczywiście warzywnictwo. Uprawa warzyw to idealne miejsca do pracy naszych
małych traktorów. Proszę pamiętać, że w takim miejscach o zatrudnieniu danej maszyny decyduje
często jej szerokość. Nasze najpopularniejsze traktory dedykowane do tych branż mają moc 24
koni i szerokość niespełna 1 metra.

W jakich innych pracach pomagają maszyny z gamy komunalnej
Kubota? Sprawdź więcej w naszej rozmowie!

Maszyny komunalne Kubota
Maszyny komunalne Kubota potrzebne są wszędzie tam, gdzie znajdują się tereny zielone i tereny do
obsługi zimowej. – To centra logistyczne, które zimą wymagają odśnieżenia i posypywania solą,
a latem skoszenia trawy – kontynuuje Waldemar Zaremba. – Podobnie hotele i obiekty rekreacyjne
położone na obrzeżach miast. Ciekawą grupą naszych klientów są również salony samochodowe.
Proszę sobie wyobrazić, że pług do odśnieżania musi wjechać między gęsto ustawione samochody
osobowe. Jest to możliwe, kiedy pług w traktorze o mocy 18 koni ma szerokość zaledwie 1,2 m.
Ponadto nasze maszyny znajdziemy również na kampusach szkolnych, obiektach uczelni
wyższych, czy obsługi infrastruktury na lotniskach – wylicza.

Ciągnik kompaktowy Kubota B1620
fot. Kubota

Profesjonalny sprzęt dla Kowalskiego
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Czy użytkownik indywidualny również może zaopatrzyć się w miniciągnik lub kosiarkę samojezdną?
– To kolejna bardzo ważna grupa naszych odbiorców. Po pierwsze – kosiarki. Im większy areał, tym
większą maszynę możemy zaoferować. Właściciele dużych terenów nie zawsze chcą zlecać usługę
koszenia zewnętrznych firmom, wolą zrobić to sami. Ale jeśli użyją do tego celu małej kosiarki,
zajmie to tydzień i tutaj pojawia się miejsce dla nas. Oferujemy kosiarkę z szerokim elementem
koszącym z możliwością szybkiej pracy – mówi Waldemar Zaremba.
Już za tydzień kolejny odcinek. Odpowiemy w nim na pytanie – dlaczego Kubota?
Zapraszamy!
Przegapiłeś wcześniejsze odcinki? Zapraszamy do wysłuchania: Lider na rynku ciągników
kompaktowych; Co znajdziemy w gamie komunalnej
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