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Sprzedaż ciągników dołuje, a lider na rynku zyskuje
Autor: Agata Piechota
Data: 10 grudnia 2018

W listopadzie wydano tablice do 561 nowych i 1050 importowanych traktorów.
Sprawdziliśmy, którzy producenci odnotowali najwyższą sprzedaż ciągników.
Rejestracje nowych traktorów spadły aż o 28% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Dla odmiany,
sprowadzono o 5% więcej maszyn z zagranicy. Co jeszcze mówią listopadowe dane AgriTrac (Martin
& Jacob)?

Sprzedaż ciągników spada?
Popyt na nowe traktory spadł o blisko 30% na przestrzeni zaledwie jednego miesiąca.
Sprzedaż ciągników zmalała także w ujęciu rocznym. Wydano o 22% mniej tablic niż w analogicznym
okresie poprzedniego roku.
Łączny wolumen z minionych jedenastu miesięcy jest niższy od ubiegłorocznego o blisko
10%
Tomasz Rybak (AgriTrac)
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Początek grudnia to dobry moment na pierwsze podsumowania. Wiele wskazuje na to, że 2018 rok
zakończy się niższą liczbą rejestracji nowych ciągników rolniczych niż poprzedni rok.
Łączny wolumen z minionych jedenastu miesięcy jest niższy od ubiegłorocznego o blisko 10%.
Sytuacja może ulec poprawie w ostatnim miesiącu, w związku z kolejną poprawką w normie
mother regulation. Zmiany w homologacji skłonią firmy do rejestrowania maszyn na siebie. Rolnicy
w pierwszym kwartale 2019 roku mogą spodziewać się zatem atrakcyjnych cen ciągników stojących
na placach dealerów – wyjaśnia Tomasz Rybak, manager projektu AgriTrac (Martin & Jacob).
Nieco bardziej optymistyczne okazały się wyniki rynku importowego. W listopadzie 2018 r.
zarejestrowano o 5% więcej maszyn z zagranicy niż w październiku. Wolumen był także o blisko 8%
wyższy od tego z listopada ubiegłego roku.

Lider ze wzrostem

Liderzy na rynku nowych ciągników w listopadzie 2018 r.

Pomimo spadku rejestracji nowych ciągników, marka New Holland odnotowała 34%
wzrostu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W listopadzie br. wydano tablice do
115 niebiesko-białych traktorów, co przełożyło się na przeszło 20% rynku. Drugie pod względem
popularności były pomarańczowe maszyny z logo Kuboty. Zarejestrowano 69 ciągników z oferty
tego japońskiego producenta, co zagwarantowało mu 12% udziału.
Listopadowe podium zamknął Deutz-Fahr, z liczbą 63 rejestracji i 11% rynku. Sporym
zainteresowaniem cieszyły się także nowe traktory z logo takich marek jak John Deere, Case IH czy
Zetor.
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Liderzy na rynku importowanych ciągników w listopadzie 2018 r.

Rotacja w imporcie
Na rynku importowym znów dało o sobie znać kilku równorzędnych liderów. Szczyt podium tym
razem należał do marki John Deere. W listopadzie 2018 r. wydano tablice do 123 importowanych
„jelonków”, co stanowiło 12% wszystkich rejestracji „używek”.
Na drugiej pozycji uplasowały się ex aequo marki Massey Ferguson i Zetor, z liczbą 120 rejestracji
i przeszło 11% rynku. Identyczny udział przypadł ciągnikom z logo Renault. Przywieziono ich
z zagranicy zaledwie o jedną sztukę mniej.

Najpopularniejsze konstrukcje

fot. agrofoto_Adam3553
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W listopadzie 2018 r. nie miał sobie równych Zetor Proxima 90.

Największą popularnością wśród fabrycznie nowych ciągników cieszył się Zetor
Proxima 90, skrywający pod maską 87 KM. W listopadzie 2018 r. wydano tablice do 18 takich
maszyn. Drugim najchętniej wybieranym modelem był 80-konny New Holland TD 5.85. Rejestracji
doczekało się 16 egzemplarzy tego traktora. Czołówkę ulubionych konstrukcji zamknął John Deere
5090M, z silnikiem o mocy 90 KM. Odnotowano rejestrację 13 ciągników o tym oznaczeniu.

Co piąty traktor na Mazowszu
Za 20% wszystkich rejestracji stali mieszkańcy Mazowsza. Na terenie tego województwa
wydano w listopadzie tablice do 111 nowych ciągników. Na drugiej pozycji uplasowała się
Wielkopolska, z liczbą 57 maszyn. Czołówkę regionów zamknęła Lubelszczyzna – podobnie
zresztą jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. W listopadzie 2018 r. odnotowano tam
rejestrację 54 nowych traktorów.
*Każdorazowo, gdy w materiale jest mowa o sprzedaży ciągników rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż
mierzoną liczbą rejestracji.
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