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Sprzedaż ciągników w kwietniu wyższa niż przed rokiem
Autor: Agata Piechota
Data: 10 maja 2018

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, kwietniowa sprzedaż ciągników była
wyższa od ubiegłorocznej. Jakie modele wybierano najchętniej?
Liderujący producenci stoczyli wyrównaną walkę o prowadzenie. Na rynku nowych maszyn
rywalizowali ze sobą New Holland i John Deere, a w imporcie – John Deere oraz Massey Ferguson.

Sprzedaż ciągników w kwietniu
Jak donosi raport AgriTrac (Martin & Jacob), kwiecień przyniósł rejestrację 795 nowych i 1467
importowanych maszyn. Na obu rynkach udało się więc poprawić zeszłoroczny wynik. Sprzedaż
ciągników była jednak niższa od marcowej. W poprzednim miesiącu tablice rejestracyjne otrzymało
o 13 więcej „nówek” i aż o 386 więcej maszyn sprowadzonych z zagranicy. Czy można mówić
o lekkim załamaniu na rynku?
Rynek zaczyna powoli odrabiać straty związane ze słabym początkiem roku, o czym
świadczą dane
Tomasz Rybak, manager projektu AgriTrac

Lekkie załamanie to raczej zbyt mocne słowa. Od przynajmniej trzech lat obserwujemy, że w marcu
rejestrowanych jest więcej nowych ciągników niż w kwietniu. Rynek zaczyna powoli odrabiać straty
związane ze słabym początkiem roku, o czym świadczą dane. Od stycznia do kwietnia
zarejestrowano o 170 sztuk mniej ciągników niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, ale nie
zapominajmy, że po pierwszym kwartale ta strata wynosiła blisko 250 sztuk – mówi Tomasz
Rybak, manager projektu AgriTrac (Martin & Jacob).
Ekspert podkreśla, że rynek importowy przeżywa bardzo dobry czas. Po zsumowaniu wyników
sprzedaży nowych i importowanych maszyn (styczeń–kwiecień) okaże się, że w tym roku do naszych
gospodarstw trafiło o 750 ciągników więcej. Potrzeby rolników zatem nie maleją.
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Rejestracje nowych ciągników w kwietniu 2018 r.

New Holland wciąż na szczycie
Na szczycie podium sprzedaży ponownie stanął ten sam producent. Włoska marka wyprzedziła
jednak amerykańską zaledwie o dwie sztuki. Do naszych gospodarstw trafiło 155 nowych
maszyn z logo New Holland oraz 153 z oferty John Deere. Obaj producenci objęli tym samym po 19%
kwietniowego rynku.
Ostatni szczebel podium należy do Kuboty. W kwietniu tablice rejestracyjne otrzymało 89
pomarańczowych ciągników, co przełożyło się na 11% udziału marki. Zaraz za czołówką uplasowali
się tacy producenci jak Zetor, Deutz-Fahr, Case IH oraz Valtra.

Mazowsze z najwyższą sprzedażą
Co szósty nowy ciągnik zarejestrowany w kwietniu trafił na Mazowsze. W tamtejszym regionie
pojawiło się aż 137 maszyn. To o 1 sztukę więcej niż łącznie w województwach świętokrzyskim,
śląskim, podkarpackim, opolskim, zachodniopomorskim i lubuskim.
Na drugim miejscu uplasowała się Lubelszczyzna, ze znacznie niższym wynikiem 84 rejestracji.
Zaraz za nią znalazła się Wielkopolska. Pracę na jej polach mogło rozpocząć w kwietniu 81
traktorów.
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Rejestracje importowanych ciągników w kwietniu 2018 r.

Rywalizacja w imporcie
Udział importu w całościowym rynku ciągników pozostaje znaczny. Od początku roku sprowadziliśmy
już ponad 6 tysięcy maszyn. 1467 z nich przywieźliśmy z zagranicy w kwietniu. Najwięcej
egzemplarzy miało na sobie oznaczenie marek John Deere (185 szt.) i Massey
Ferguson (184 szt.). Różnica pomiędzy liderami na rynku importowym wynosiła zaledwie 1 sztukę.
Obaj producenci zakończyli miesiąc z identycznym, 13-procentowym udziałem.
Trzecią najchętniej wybieraną marką było Renault. Jej logo miało na sobie 156 maszyn
sprowadzonych w kwietniu z zagranicy, co odpowiada 11% udziału w rynku. Silnymi graczami
pozostają Fendt (154 szt.), Case IH (141 szt.) oraz Zetor (137 szt.).

W kwietniu nie miał sobie równych model 6120M z oferty John Deere.
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Najpopularniejsze modele
W kwietniu, podobnie jak w marcu, najchętniej wybieranym ciągnikiem był John Deere 6120M.
Maszyna o takim oznaczeniu trafiła do 30 gospodarstw. Druga pod względem popularności była
najczęściej rejestrowana w lutym Kubota L5040. Na zakup takiego traktora zdecydowało się 22
rolników. Podium chętnie wybieranych ciągników zamknął New Holland T7.165, zarejestrowany 20
razy.
*Każdorazowo, gdy w materiale jest mowa o sprzedaży ciągników rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż
mierzoną liczbą rejestracji.
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