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Używane ciągniki rolnicze cieszą się na polskim rynku niegasnącą
popularnością. Niektórzy gospodarze wybierają je ze względu na atrakcyjną
cenę, inni – w związku z wytrzymałością starszych, mechanicznych
konstrukcji.
Odnowienie parku maszynowego zawsze nadwyręża budżet gospodarstwa. Głębszego namysłu
wymaga zwłaszcza zakup traktora, który powinien być optymalny zarówno w stosunku do
wielkości areału, jak i klasy gruntów oraz rodzaju prowadzonej produkcji. Przed podjęciem
ostatecznej decyzji warto więc dowiedzieć się, na jakie modele stawiają „koledzy po fachu”.

Używane ciągniki rolnicze – top 10
Pisząc o „używkach”, mamy na myśli maszyny z drugiej ręki sprowadzone z zagranicy. Poniższe
zestawienie bazuje na liczbie rejestracji odnotowanych w Polsce w I półroczu 2019 r. Według
oficjalnych danych AgriTrac, wydano wówczas tablice do 8428 importowanych ciągników rolniczych.
Belarus 820 – 235 szt.
Belarus 952.2 – 109 szt.
Ursus C-335 – 98 szt.
John Deere 6920 – 81 szt.
Belarus 892.2 – 73 szt.
Ursus C-385 – 57 szt.
John Deere 6620 – 55 szt.
Ursus C-360 – 54 szt.
Zetor 6245 – 50 szt.
Belarus 1025.2 – 47 szt.
Rozważasz także inwestycję w fabrycznie nowy ciągnik rolniczy? Koniecznie zapoznaj się
z zestawieniem najczęściej kupowanych modeli!
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Mariusz Chrobot, pomysłodawca rynkowych analiz AgriTrac

Jaki ciągnik wybrać?
Warto być na bieżąco z najświeższymi i najbardziej precyzyjnymi informacjami o rynku ciągników
rolniczych. Znajdziesz je na blogu AgriTrac. To profesjonalne narzędzie, które dostarcza
sprzedawcom i producentom maszyn rolniczych danych dotyczących Polski oraz wielu innych krajów
Europy.
Zobacz także: Używane traktory Renault – gdzie królują na polach?
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