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Zakup nowego kombajnu. Na co zwrócić uwagę?
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Musi być bezawaryjny, nie za drogi w utrzymaniu i gwarantować dobrą
separację. To jedne z decydujących czynników przy wyborze nowej maszyny
do zbioru zboża ̶ wynika z nowego badania „Kombajny”. Co jeszcze ma
znaczenie przy zakupie?
To inwestycja na lata i poważny wydatek w gospodarskim budżecie. Ceny fabrycznie nowych
kombajnów zbożowych zaczynają się od 350 tys. zł a najdroższe sięgają nawet ponad milion złotych.
Naturalnie więc, zanim rolnik wybierze się na zakupy skrupulatnie analizuje oferty, sprawdza
parametry i zasięga opinii kolegów po fachu. Potwierdził to internetowy sondaż „Kombajny”
zrealizowany przez agencję Martin & Jacob na zlecenie firmy New Holland Agriculture
Polska. Zapytano w nim rolników o najważniejsze cechy przy zakupie kombajnu określonej marki.

Wyniki badań
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Na co zwracali uwagę rolnicy podczas wyboru kombajnu?

Wyniki pokrywają się z najpopularniejszymi opiniami i wskazówkami, jakimi dzieli się społeczność
rolnicza w internecie m.in. na forum AgroFoto. Przy wyborze największe znaczenie mają czynniki
ekonomiczne. Rolnicy szukają przede wszystkim pewnych maszyn – ponad połowa ankietowanych
(55,3%) jako najważniejszą cechę wskazała mały stopień awaryjności, a następnie przystępne
koszty eksploatacji (39,8%). W czasie zbiorów niezwykle ważna jest czystość otrzymanego ziarna
– kombajn musi zapewnić dobrą separację zboża, na co zwrócił uwagę co czwarty
badany (24,6%). Niemal tak samo ważny przy wyborze jest szybki dostęp do serwisu i części
(24,4%). Nic dziwnego, kiedy praca wre, czas jest na wagę złota, a każdy przestój oznacza straty.
Stawiamy na rozwiązania, które pozwolą osiągnąć wysoką jakość ziarna i zwiększyć
produktywność pracy.

Rolnicy szukają również maszyn, które pozwolą im pracować wydajniej i oszczędniej – analizując
oferty, zwracają uwagę na wysoką wydajność roboczą (17,3%) i niskie zużycie paliwa na
zebraną tonę (16,8%). Kombajny to drogi sprzęt rolniczy, planujący zakup często szukają
rekomendacji. Opinie innych rolników (13,4%) i/lub własne doświadczenie z daną marką mogę być
silniejszym czynnikiem zakupowym niż wysokie parametry techniczne jak mocny silnik (8,4%
ankietowanych).

Chcemy lepiej znać preferecje rolników
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Józef Dębski, specjalista ds. kombajnów w firmie New Holland Agriculture Polska

̶ Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w pracy każdego rolnika liczy się jakość i wydajność,
dlatego w naszych kombajnach stawiamy na rozwiązania, które pozwolą osiągnąć wysoką jakość
ziarna i zwiększyć produktywność pracy. Naszym celem jest wychodzić naprzeciw potrzebom
rolników. Projekt sondażu zrodził się z potrzeby, by jeszcze lepiej poznać ich preferencje
i decydujące czynniki, którymi kierują się przy zakupie nowego kombajnu. Wnioski z badania
pokryły się z wieloma naszymi obserwacjami i opiniami naszych klientów. Dostarczają producentom
wielu ważnych informacji – mówi Józef Dębski, specjalista ds. kombajnów w firmie New
Holland Agriculture Polska.
Sondaż internetowy „Kombajny” został przeprowadzony na rolniczych portalach internetowych w
dniach 20.09-31.10.2018. Ankietę wypełniło 973 rolników.
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