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Rejestracje ciągników w sierpniu 2018. Sezonowy spadek?
Autor: Agata Piechota
Data: 11 września 2018

Tegoroczny sierpień przyniósł spadki na rynku maszyn rolniczych.
Rejestracje ciągników były niższe zarówno w porównaniu z poprzednim
miesiącem, jak i sierpniem ubiegłego roku. Jakie marki wybierano
najchętniej?
Rejestracje nowych traktorów w sierpniu 2018 r. wyniosły 690 sztuk. Z zagranicy sprowadzono
natomiast 1074 maszyny. Na obu rynkach odnotowano zatem spadki. Sprawdziliśmy szczegóły
raportu AgriTrac (Martin & Jacob).

Rejestracje ciągników w sierpniu
W czasie żniw rolnicy mniej chętnie poszerzali swój park maszynowy. Rejestracje ciągników
w sierpniu były o 16% niższe od lipcowych. Odnotowano również spadek w ujęciu rocznym.
W sierpniu 2017 r. zarejestrowano o 95 więcej nowych traktorów.
Lekki wzrost w stosunku do lipca odnotowały jedynie segmenty 66–79 KM i 200–300 KM
Tomasz Rybak (AgriTrac)

Choć w okresie wytężonej pracy w polu rejestracje ciągników zwykle wyhamowują, sierpniowy
spadek był wyjątkowo znaczący. Lekki wzrost w stosunku do lipca odnotowały jedynie segmenty
66–79 KM i 200–300 KM. Najbardziej, bo aż o 39% w ujęciu miesięcznym, spadło zainteresowanie
nowymi maszynami o mocy poniżej 50 KM – komentuje Tomasz Rybak, manager projektu
AgriTrac (Martin & Jacob).
W sierpniu rzadziej sprowadzano również ciągniki z zagranicy. Liczba rejestracji importowanych
traktorów spadła o 15% w stosunku do lipca. Wzrosła jednak o 5% w porównaniu z sierpniem ub.r.
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Rynek nowych ciągników w sierpniu 2018 r., na podstawie danych AgriTrac.

Podium jak w ubiegłym roku
Czołówka najpopularniejszych producentów wyglądała identycznie, jak w sierpniu ubiegłego
roku. Najczęściej rejestrowano niebiesko-białe ciągniki z logo New Holland. Wydano tablice
do 144 fabrycznie nowych egzemplarzy, co przełożyło się na 21% rynku. Na drugim szczeblu
uplasował się John Deere, z liczbą 127 rejestracji i przeszło 18% udziału.
Trzecią najchętniej wybieraną marką był Zetor. 71 rejestracji traktorów czeskiej marki przełożyło
się na 10% rynku. Sporą popularnością w sierpniu 2018 r. cieszyły się także nowe ciągniki marek
Case IH, Deutz-Fahr, Kubota czy Claas.

Rozwarstwienie w imporcie
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Rynek ciągników importowanych w sierpniu 2018 r., na podstawie danych AgriTrac.

Tradycyjnie z zagranicy najchętniej przywożono ciągniki marki John Deere. Zarejestrowano
153 importowane „jelonki”, co przełożyło się na przeszło 14% rynku. Niemal identyczny udział
odnotował Massey Ferguson, dzięki 146 rejestracjom.
Na trzecią pozycję awansował Fendt. W sierpniu wydano tablice do 118 traktorów tej marki,
sprowadzonych z zagranicy. Odpowiada to 11% rynku. Zaraz za ścisłą czołówką uplasował się Zetor
i Renault, również z ponad 10% udziału.

Na rynku nowych ciągników bezkonkurencyjny okazał się John Deere 5090M.
fot. agrofoto_Mateusz5090M

Ulubione modele
Najchętniej rejestrowanym nowym ciągnikiem w sierpniu był John Deere 5090M. Właścicieli
znalazły 22 egzemplarze tego modelu. Dużą popularnością cieszyły się także traktory T4.75S i TD
5.85 z oferty konkurencyjnej marki New Holland. Pierwszy z nich został zarejestrowany 19, a drugi –
18 razy.
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Najpopularniejszą konstrukcją z oferty Zetora był w sierpniu Major 80. W ofercie Case IH nie miał
sobie równych Farmall 75A. W przypadku marki Deutz-Fahr bezkonkurencyjny okazał się model
Agrotron 6165.

Najwięcej rejestracji ciągników
Blisko co piąty nowy ciągnik zarejestrowany w sierpniu trafił na Mazowsze. Na terenie tego
województwa wydano tablice do 134 maszyn. Druga pod względem potrzeb była Lubelszczyzna.
W tym regionie pojawiło się 67 nowych traktorów. Trzecia pozycja w zestawieniu przypadła
województwu kujawsko-pomorskiemu. W sierpniu 2018 r. zarejestrowano tam 60 nowych
ciągników.
O rejestracji ciągników w całym 2018 r. przeczytasz w artykule: Rynek ciągników rolniczych w 2018
roku – podsumowanie sprzedaży
*Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży ciągników rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż
mierzoną liczbą rejestracji.
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