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Rynek ciągników. "Jelonki" z przewagą we wrześniu
Autor: Agata Piechota
Data: 11 października 2018

Rynek ciągników odnotował lekki wzrost w ostatniej dekadzie
miesiąca. Łącznie we wrześniu 2018 r. Polacy zarejestrowali 631 nowych i 868
importowanych traktorów. Najwięcej z nich miało na sobie logo jelenia.
Spadek maszynowych potrzeb we wrześniu 2018 r. nie przeszkodził marce John Deere w osiągnięciu
silnej pozycji na rynku. Nie miała sobie równych zarówno wśród producentów nowych, jak
i importowanych traktorów. Co jeszcze mówi raport AgriTrac (Martin & Jacob)?

Wrześniowy rynek ciągników
Wrzesień przyniósł spadki w stosunku do sierpnia. Sprzedaż nowych ciągników zmalała o 9%,
a z zagranicy sprowadzono o 19% mniej maszyn.
Od początku roku zarejestrowano 6121 nowych ciągników. W analogicznym okresie ub.r.
było to o 690 maszyn więcej
Tomasz Rybak (AgriTrac)
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Optymizmem nie napawa również zestawienie wolumenu z zeszłorocznym. We wrześniu
2017 r. wydano o 65% więcej tablic do nowych traktorów. Dla porównania, rejestracje importowanych
maszyn były większe o 28%.
Wrześniowy rynek ciągników miał jeden z najniższych wolumenów w tym roku. Gorzej było tylko
w styczniu i lutym. Nie pozostało to bez wpływu na wynik osiągnięty po trzech kwartałach. Od
początku roku zarejestrowano 6121 nowych ciągników. W analogicznym okresie ubiegłego
roku było to o 690 maszyn więcej – komentuje Tomasz Rybak, manager projektu AgriTrac.
Ekspert przypomina jednak o zmianach w homologacji, które weszły od stycznia br. Mother
regulation wpłynęła na wzrost rejestracji ciągników na firmy pod koniec ubiegłego roku. Niektórzy
producenci rozpoczęli takie rejestracje już we wrześniu, co podniosło końcowy wolumen. Dodatkowo
w tym roku rolnicy decydują się na mocniejsze maszyny.

Najchętniej wybierane marki nowych ciągników we wrześniu 2018 r.

Bezkonkurencyjne „jelonki”
Amerykańska marka John Deere objęła przeszło 22% wrześniowego rynku. Zielono-żółty kolor
miało 141 zarejestrowanych ciągników. Na drugim szczeblu podium uplasował się dotychczasowy
lider. Do New Holland należało blisko 16% rynku. Logo włoskiego producenta miało na sobie 99
traktorów.
Ścisłą czołówkę zamknęła japońska Kubota. Rejestracja 70 pomarańczowych ciągników przełożyła
się na 11% udziału. Dużą popularnością cieszyły się także maszyny z oferty marek Zetor, Case IH
i Deutz-Fahr.
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Najchętniej wybierane marki importowanych ciągników we wrześniu 2018 r.

Rywalizacja w imporcie
We wrześniu najchętniej sprowadzano z zagranicy ciągniki z logo John Deere. Wydano tablice do
124 importowanych „jelonków”, co przełożyło się na przeszło 14% udziału. Na drugiej pozycji
uplasowały się ex aequo marki Zetor i Massey Ferguson. Dzięki rejestracji 106 traktorów, każda
z nich objęła 12% rynku.
Ostatni szczebel wrześniowego podium należał do Renault. Logo tego producenta miało na sobie 86
sprowadzonych maszyn. Odpowiada to blisko 10% udziału w rynku. Niewiele mniejszą popularnością
cieszyły się importowane ciągniki marek Fendt i Case IH.

fot. agrofoto_Adam3553
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Najczęściej rejestrowanym nowym ciągnikiem we wrześniu 2018 r. był Zetor Proxima 90.

Najpopularniejsze modele
Najczęściej rejestrowana konstrukcja we wrześniu 2018 r. miała na sobie oznaczenie Zetor Proxima
90. Wydano tablice do 23 takich maszyn. Drugim najpopularniejszym modelem był John Deere
6120M, zarejestrowany 22 razy. Sporym zainteresowaniem cieszył się również John Deere 6155 M.
Właścicieli znalazło 18 nowych traktorów o tym oznaczeniu.

Mazowsze wciąż na przedzie
Wrzesień to kolejny miesiąc, gdy najwięcej ciągników rolniczych trafia na Mazowsze. W omawianym
okresie wydano tam tablice do 97 nowych maszyn. Na drugiej pozycji uplasowała się Wielkopolska,
z liczbą 63 rejestracji. Nieco mniejsze potrzeby mieli mieszkańcy Lubelszczyzny. Na terenie tego
województwa pojawiło się 61 nowych traktorów.

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