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Sprzedaż ciągników w sierpniu 2017: jest stabilnie?
Autor: Agata Piechota
Data: 6 września 2017

Finalna sprzedaż ciągników w sierpniu pozostawała pod znakiem zapytania.
Po pierwszej niezwykle optymistycznej i drugiej spadkowej dekadzie trudno
było oszacować, co przyniesie koniec miesiąca. Zobacz, co mówi na ten temat
najnowszy raport AgriTrac.
W drugiej dekadzie sierpnia nastąpił spadek zarówno na rynku nowych, jak i importowanych maszyn.
Nie bez wpływu na to pozostawało opóźnienie żniw. Czy końcówka miesiąca przyniosła stabilizację?
Który producent okazał się liderem?
W sierpniu br. zarejestrowano o 188 szt. (31,5%) więcej nowych ciągników niż w sierpniu
ubiegłego roku

Jak wyglądała sprzedaż ciągników w sierpniu 2017 r.?
W sierpniu zarejestrowano 785 nowych ciągników rolniczych – informuje agencja Martin &
Jacob, stojąca za raportem AgriTrac. Oznacza to, że w ostatniej dekadzie miesiąca właścicieli
znalazło aż 331 maszyn. Tym samym sierpniowy wynik jest o 27 szt. (3,6%) wyższy od
czerwcowego, ale o 47 szt. (5,6%) niższy od lipcowego. Możemy więc mówić o względnej
stabilizacji rynku.
Jak ma się tegoroczna sprzedaż do zeszłorocznych wyników? Zgodnie z raportem AgriTrac,
w sierpniu 2017 r. zarejestrowano o 188 szt. więcej nowych ciągników niż w sierpniu 2016 r.
Przekłada się to na 31,5-procentowy wzrost w stosunku do ubiegłego roku, co pozwala
spojrzeć w przyszłość z optymizmem.
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Mariusz Chrobot, pomysłodawca rynkowych analiz sprzedaży ciągników i przyczep rolniczych
AgriTrac.

Ostatnie dwa miesiące zdecydowanie poprawiły nastroje importerom i producentom. Sprzedaż
nowych ciągników znacznie się polepszyła. Nie jest łatwo powiedzieć, co tak skutecznie zachęciło
rolników do inwestycji. Na pewno istotna jest świadomość związana ze zmianami w homologacji,
które spowodują podwyżki cen u większości marek. Z pewnością rolnik, który może sobie pozwolić
na kupno nowego traktora, woli wydać mniej i kupić go teraz niż czekać na nieuniknione podwyżki.
Z drugiej strony widzimy bardzo duży wzrost rejestracji czasowych na dilerów. Dla rolników jest to
dobra informacja, bo maszyny te będą wkrótce sprzedawane jako używane. Powinny być one
w konkurencyjnej cenie – mówi Mariusz Chrobot z firmy Martin & Jacob.

New Holland niekwestionowanym liderem
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Sprzedaż ciągników w sierpniu 2017: rejestracje nowych maszyn.

W ostatnich miesiącach widoczna była zacięta rywalizacja pomiędzy dwiema markami. O szczyt
podium walczył amerykański John Deere i włoski New Holland. Zarówno w lipcu, jak i w czerwcu
różnica między wynikami ich sprzedaży wynosiła zaledwie jedną sztukę. W sierpniu na
prowadzenie wyraźnie wysunął się producent niebiesko-białych ciągników. Zarejestrowano
150 nowych traktorów z oznaczeniem New Holland, co przekłada się na aż 19% rynku. John Deere
natomiast zamknął ubiegły miesiąc sprzedażą 125 maszyn (16% rynku).
Za liderami uplasował się Zetor, z liczbą 94 sprzedanych egzemplarzy. Tym samym czeski
producent posiada 12% rynku nowych ciągników. Czwarta lokata przypadła Kubocie, która
zanotowała rejestrację 74 maszyn. Japoński producent, podobnie jak niemiecki Deutz-Fahr (70 szt.),
odpowiada za 9% rynku.

Import bez zmian

Sprzedaż ciągników w sierpniu 2017: rejestracje importowanych maszyn.

W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy zahamowanie rynku importowego. Tendencja wciąż daje
o sobie znać. Sprzedaż ciągników z drugiej ręki to zaledwie ok. 57% rynku. W sierpniu zza
granicy sprowadzono 1025 maszyn. Najwięcej z nich, bo aż 144 egzemplarzy, miało na sobie logotyp
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John Deere. Tym samym do amerykańskiego producenta należy 14% rynku importowanych
traktorów.
Pozostała część podium również nie zaskakuje. Druga lokata przypadła marce Massey Ferguson
(120 szt.), a zaraz za nią uplasował się francuski Renault (114 szt.).
W czołówce najpopularniejszych modeli sierpnia znalazły się Zetor Major 80, New Holland
TD 5.85 oraz ex aequo John Deere 6155M i John Deere 5058M

Major znów na szczycie
Najpopularniejszy w czerwcu model Zetora w lipcu ustąpił miejsca polskiemu Ursusowi C-380.
W sierpniu jednak Major 80 znów wysunął się na pozycję lidera najchętniej wybieranych ciągników.
W ubiegłym miesiącu zarejestrowano 34 egzemplarze o tym oznaczeniu – to o aż 13 szt. więcej niż
w lipcu. Druga pozycja przypadła TD 5.85 od New Holland. W omawianym okresie swoich
właścicieli znalazło 24 egz. tego modelu. Chętnie sięgaliśmy także po John Deere 6155M, który
również w lipcu zajmował ostatni szczebel podium. Amerykański producent odnotował sprzedaż 17
sztuk tego modelu. Identyczną popularnością cieszył się 5058M z oferty tej samej marki. Piątym
najpopularniejszym modelem w sierpniu okazał się New Holland T7.165. Ciągnik o tym oznaczeniu
trafił do 16 gospodarstw.

Województwa o największej liczbie rejestracji nowych ciągników rolniczych w sierpniu 2017 r.
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Centralna Polska z największą liczbą rejestracji
Ponad połowa (56%) wszystkich zarejestrowanych ciągników trafiła tylko do pięciu województw.
Znów najwięcej traktorów, bo aż 106 sztuk, pojawiło się na Mazowszu. Na drugim miejscu
uplasowało się województwo łódzkie – na jego terenie możemy zaobserwować 89 nowych maszyn.
Zaraz za nim znalazło się woj. kujawsko-pomorskie z liczbą 88 rejestracji. Wielkopolskie, które
w ubiegłym miesiącu zajmowało drugą pozycję, tym razem uplasowało się dopiero na czwartym
miejscu. Gospodarze z tego regionu zainwestowali w 86 traktorów. Piąte miejsce przypadło
Lubelszczyźnie, na której pola wyjechało 71 nowych ciągników.
*Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży ciągników rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż
mierzoną liczbą rejestracji.
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