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Używane traktory Renault – gdzie królują na polach?
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Popularność „renatek” z drugiej ręki nie spada. Jak wynika z danych AgriTrac,
najczęściej importujemy traktory Renault mające za sobą nieco ponad 20 lat
pracy. Sprawdziliśmy, gdzie trafia najwięcej z nich.
Traktory Renault najczęściej otrzymują kolejne życie na Lubelszczyźnie. Od 2011 r. wydano
tam tablice do przeszło 2,6 tys. maszyn z logo tego producenta. Jego udział w lokalnym rynku
importowym to aż 18%. A co z resztą kraju?

Importowane traktory Renault
W ostatnich ośmiu latach ponad 2,5 tys. „renatek” mogło rozpocząć pracę także na Mazowszu.
Ciągniki rolnicze omawianej marki stanowiły 16,5% wszystkich zarejestrowanych tam wówczas
„używek”.
Na zakup blisko 2 tys. traktorów Renault z drugiej ręki zdecydowali się również mieszkańcy
Podlasia. Wspomniany producent odnotował tam 15,5% udziału. Przeszło 1,5 tys. maszyn z jego
oznaczeniem trafiło ponadto do województwa wielkopolskiego, a blisko 1,2 tys. – do łódzkiego.
Nie wszędzie traktory Renault cieszą się równie dużą popularnością. Nasz park maszynowy
wyróżniałby się na tle sąsiadów, gdybyśmy sprowadzili sobie „renatkę” na Dolnym Śląsku,
w Opolskiem czy Lubuskiem. Ciągniki wspomnianej marki stanowią bowiem mniej niż 5%
rejestrowanych tam „używek”.
Nie zapominajmy jednak, że sam fakt zakupu nie oznacza zadowolenia z użytkowania maszyny.
Warto zapytać kolegów po fachu, który model najlepiej sprawdza się w praktyce – np. za
pośrednictwem forum AgroFoto.pl. Po poszerzeniu wiedzy i przeanalizowaniu budżetu gospodarstwa
można wyruszyć „na łowy”. Maszyny Renault znajdziemy w wielu internetowych giełdach, takich jak
m.in. OLX, OtoMoto, Agrogrosik czy Traktorpool.

Informacje o rynku
Artykuł stworzyliśmy dzięki narzędziu AgriTrac, wykorzystywanym przez międzynarodowych
producentów maszyn. Dostarcza ono najświeższe i najbardziej precyzyjne dane dotyczące rynku
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ciągników i przyczep rolniczych. Śledź bloga AgriTrac i bądź na bieżąco!
Zobacz także: Ciągniki Renault – jakich „renatek” jest najwięcej w Polsce?
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