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Ciągniki Fendt są jednymi z najczęściej sprowadzanych do Polski z zagranicy.
Sprawdziliśmy, które konstrukcje z oznaczeniem tej marki cieszą się
największą popularnością. Jeśli nie wiesz, jaki traktor wybrać, przygotowane
przez nas zestawienie może stanowić cenną wskazówkę.
Choć chętnie kupujemy ciągniki Fendt z drugiej ręki, marka ta cieszy się znacznie niższym
zainteresowaniem na rynku „nówek”. Wynika to m.in. ze stosunkowo wysokiej ceny egzemplarzy
pochodzących prosto z linii produkcyjnej. Maszyny te doceniane są jednak przez rolników za niską
awaryjność i wygodę pracy, o czym świadczą chociażby dyskusje na forum AgroFoto.
Popularność danego modelu nie powinna być oczywiście jedynym czynnikiem, branym pod uwagę
przy wyborze najlepszego traktora do gospodarstwa. Warto pamiętać, że każdy z nas ma inne
potrzeby i oczekiwania. Dla przykładu czasami ciągnik musi sprawdzać się nie tylko w polu, ale
również w transporcie. Istotny jest ponadto typ prowadzonej produkcji, klasa gruntów czy rodzaj
wykorzystywanych maszyn towarzyszących. Nie zapominajmy także o kwestiach finansowych, gdyż
nawet zakup „używki” jest w stanie poważnie nadszarpnąć budżet gospodarstwa rolnego.

Ciągniki Fendt – top 12 „używek”
Do stworzenia listy najczęściej rejestrowanych konstrukcji omawianej marki wykorzystaliśmy twarde
dane AgriTrac. Obejmują one przedział czasowy od stycznia 2010 r. do sierpnia 2019 r.
Łącznie wydano wówczas tablice do przeszło 120 tys. importowanych traktorów z drugiej ręki.
Niespełna 10 tys. z nich miało na sobie logo marki Fendt. Poniżej wymieniamy najchętniej
sprowadzane modele, wraz z liczbą egzemplarzy zarejestrowanych w uwzględnianym okresie.
1. Fendt Farmer 311 – 355 szt.
2. Fendt Farmer 311 LSA – 341 szt.
3. Fendt Farmer 312 – 303 szt.
4. Fendt 716 Vario – 292 szt.
5. Fendt 714 Vario – 276 szt.
6. Fendt Farmer 308 – 250 szt.
7. Fendt 820 Vario – 247 szt.
8. Fendt Favorit 716 Vario – 246 szt.
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9. Fendt Farmer 312 LSA – 213 szt.
10. Fendt 818 Vario – 188 szt.
11. Fendt Favorit 512 – 181 szt.
12. Fendt Farmer 309 LSA – 178 szt.

Jaki traktor kupić?

Narzędzie AgriTrac to branżowy standard, służący do analiz rynku ciągników i przyczep rolniczych.

Ciągniki Fendt to oczywiście tylko jedna z wielu możliwych opcji. Polski rynek maszyn rolniczych
obfituje bowiem w pojazdy marek docenianych przez gospodarzy z całej Europy. Warto być na
bieżąco ze sprzedażą traktorów, śledząc aktualne trendy. Po najświeższe informacje odsyłamy
na oficjalnego bloga AgriTrac.
Dowiedz się również, jakie nowe ciągniki z logo Fendt wybieramy najczęściej.
Zobacz także zestawienie najpopularniejszych „używek” marki Belarus (MTZ).

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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