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Polboto Agri – diler John Deere
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Data: 8 sierpnia 2019

Zaglądamy z kamerą do dolnośląskiego Udanina. To tutaj mieści się centrala
firmy Polboto Agri. Firma istnieje od 20 lat. Jest autoryzowanym dilerem John
Deere. Dystrybuuje także sprzęt marek takich jak Väderstad, Pottinger,
Manitou, Zasław.
– Nasz obszar odpowiedzialności to jest Dolny Śląsk. Posiadamy dwa oddziały – w Udaninie
i w Ząbkowicach Śląskich – mówi Michał Ryczek, dyrektor sprzedaży Polboto Agri. – (…) W naszym
portfolio mamy maszyny od 20-30 koni mechanicznych aż do 620. Także mamy całą paletę
i jesteśmy gotowi zaoferować każdemu klientowi sprzęt.

Serwis Polboto Agri w żniwa pracuje 24 godziny na dobę

Michał Ryczek, dyrektor sprzedaży Polboto Agri
fot. Mariusz Drożdż

– Nasz serwis to 12 samochodów wyjazdowych – mówi Michał Ryczek. – 12 mechaników, którzy
posiadają profesjonalny sprzęt do naprawy nowoczesnych ciągników i maszyn towarzyszących.
Posiadamy nową halę serwisową, którą otworzyliśmy w zeszłym roku, 8 stanowisk gotowych do
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pracy. W sezonie żniwnym pracujemy tak naprawdę 24 godziny na dobę (…). Także staramy się jak
najszybciej odpowiadać na jakieś zdarzenia losowe i awarie.

Co mówią klienci Polboto Agri?

Marcin Uchmanowicz, rolnik z okolic Wałbrzycha
fot. Mariusz Drożdż

W Udaninie spotykamy pana Marcina Uchmanowicza, prowadzącego 90-hektarowe gospodarstwo
w okolicach Wałbrzycha. – Uprawiamy głównie pszenicę, rzepak oraz jęczmień – mówi pan Marcin.
– Z firmą Polboto współpracujemy już od kilku lat. Nasz pierwszy (…) zakup w tej firmie to był
ciągnik rolniczy. W zeszłym roku nabyliśmy również nowy opryskiwacz tej marki. No i planujemy
również dalszą współpracę i kolejne inwestycje w maszyny.

Nie tylko duże maszyny

Pan Michał Hoza prezentuje kosiarkę samojezdną John Deere X590
fot. Mariusz Drożdż
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Sprzęt marki John Deere to nie tylko duże maszyny polowe. Żółtego jelonka na zielonym tle
znajdziemy też m.in. na maszynach do pielęgnacji zieleni. Od najmniejszych, pchanych kosiarek,
przez wertykulatory i kosiarki samojezdne, po pojazdy typu Gator i kompaktowe ciągniki.
– Firma John Deere jest znana głównie z dużych maszyn, ja staram się ten obraz jakby zmienić –
mówi Michał Hoza, specjalista ds. pielęgnacji terenów zielonych Polboto Agri. – (…) Nie wszyscy
zdają sobie sprawę, że John Deere ma też bardzo długą tradycję, bo ponad 50-letnią, w produkcji
maszyn do terenów zieleni. Kosiarek i wszelakich ciągników komunalnych.

Co słychać na lokalnym rynku

Polboto Agri, maszyny i ciągniki rolnicze
fot. Mariusz Drożdż

– Jeśli chodzi o rynek, w tym roku obserwujemy nieznaczny spadek sprzedaży jeśli chodzi
o ciągniki rolnicze – mówi Michał Ryczek. – Jest to spowodowane sytuacją dopłat Unii Europejskiej,
jak również suszy, która była na tym terenie w zeszłym sezonie. Było większe zainteresowanie,
większy ruch, jeśli chodzi o same ciągniki. Jeśli chodzi o maszyny towarzyszące, to tutaj rynek
widzimy lekko wzrósł. Jest większe zainteresowanie maszynami towarzyszącymi typu siewniki,
rozsiewacze.
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