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Traktory Case IH znajdują się w czołówce najchętniej wybieranych na rynku
„nówek”. Sprawdziliśmy, które modele z linii produkcyjnej tej marki cieszą się
największym zainteresowaniem. Zgromadziliśmy również zdjęcia tych
konstrukcji.
Zgodnie z oficjalnymi danymi AgriTrac, w ostatnich 5 latach (od września 2014 r. do sierpnia 2019
r.) wydano w Polsce tablice do przeszło 50 tys. nowych ciągników rolniczych. Co trzynasty z nich
miał na sobie logo marki Case IH. Najczęściej decydowano się na modele z napisem „Farmall” na
masce. Sprzedaż producenta napędzały także traktory z linii Maxxum, Quantum i Puma.

Najpopularniejsze traktory Case IH
Najwięcej nowych ciągników rolniczych tej marki mogło rozpocząć pracę na Mazowszu,
w Wielkopolsce i na Podlasiu. Dla porównania, w ostatnich 5 latach najrzadziej na traktory Case IH
decydowali się gospodarze z województw śląskiego, opolskiego i lubuskiego. W poniższej galerii
znajdziesz zdjęcia 10 najczęściej kupowanych modeli, wraz z liczbą zarejestrowanych
egzemplarzy. Najmocniejsza z tych konstrukcji kryje pod maską 150-konny silnik.

AgriTrac to branżowy standard w zakresie analiz rynku ciągników rolniczych.
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Jaki ciągnik kupić?
Traktory Case IH nie są oczywiście jedynym rozwiązaniem. Jeśli nie wiesz, na jaki model postawić,
dowiedz się, które marki notują najwyższą sprzedaż. Przydatnym źródłem informacji będą
z pewnością aktualne dane rynkowe, prezentowane na łamach bloga AgriTrac. To profesjonalne
narzędzie, wykorzystywane przez sprzedawców i producentów ciągników z Polski i zagranicy. Warto
zaobserwować profil AgriTrac Polska na Facebooku, aby dołączyć do wyjątkowej społeczności i być
na bieżąco z rynkiem maszyn rolniczych.
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