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Kubota – lider na rynku ciągników kompaktowych [WYWIAD]
Autor: materiały firmowe
Data: 26 lipca 2019

Swoją karierę rozpoczęły na polach ryżowych. Profesjonalne kompaktowe
maszyny do zadań specjalnych – to właśnie z nich znana jest marka Kubota.
Japoński producent niezmiennie od 3 lat pozostaje liderem w segmencie
sprzedaży ciągników do 50 KM. Powracamy z serią wywiadów „Kubota.
Poznajmy się bliżej” – tym razem o gamie komunalnej.

fot. Kubota
Kosiarki Kubota to sprzęt dedykowany profesjonalistom

Spotkamy je w firmach komunalnych, zakładach kamieniarskich, czy ogrodach. Pracują w całej
Polsce. Pomarańczowe ciągniki kompaktowe i kosiarki profesjonalne Kubota to wielozadaniowe
maszyny.

Sprzedaż ciągników
W kolejnych 5 odsłonach serii wspólnie z Waldemarem Zarembą, szefem sprzedaży maszyn
komunalnych marki Kubota porozmawiamy m.in. do jakich prac przyda się ciągnik kompaktowy, jak
można sfinansować jego zakup i dlaczego kosiarki Kubota są sprzętem dla profesjonalistów.
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Co drugi kupiony w Polsce miniciągnik ma logo Kubota
W pierwszym odcinku opowiemy o silnej pozycji marki w segmencie komunalnym zwanym
również „groundcare”.
̶ Od ponad 3 lat jesteśmy zdecydowanym liderem rynku. W 2018 roku uzyskaliśmy ponad 52%
udziału w rynku ciągników do 40 KM, co oznacza, że co druga maszyna w Polsce była kupowana
u dilerów marki Kubota. Jeśli rozszerzymy ten zakres do maszyn o mocy do 50 KM, to tutaj również
mamy silny udział rynkowy na poziomie 37,5% – mówi Waldemar Zaremba, szef sprzedaży maszyn
komunalnych Kubota.

fot. Kubota
Kubota niepodzielnie od ponad 3 lat jest liderem jeśli chodzi o sprzedaż ciągników kompaktowych.
Kubota BX to jedna z najpopularniejszych serii

DNA marki
Z czego wynika tak mocna pozycja jeśli chodzi o sprzedaż ciągników kompaktowych? – Kubota to
firma, która zaczęła swój biznes od produkcji traktorków, które pracowały na małych polach
ryżowych. Z biegiem lat ten rynek i oferta ewoluowały oferując coraz większe ciągniki, najcięższe
o mocy nawet 175 KM. Ale tak naprawdę powstaliśmy gdzieś w zaciszach tej japońskiej kuźni
z tymi najmniejszym kompaktowymi traktorami. I to one stanowią prawdziwy rdzeń naszej oferty,
z którego Kubota jest znana – opowiada Waldemar Zaremba.
Sprawdź więcej w naszej rozmowie!

Już za tydzień kolejny odcinek. Porozmawiamy w nim m.in. o najpopularniejszych modelach
miniciągników i kosiarek Kubota. Zapraszamy!
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