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Obecnie jedynym autoryzowanym dys-
trybutorem części do ciągników Ursus, 
produkowanych na bazie oryginalnej do-
kumentacji technicznej, jest firma Rol-Mar. 

Taką decyzję podjął nowy właściciel na-
szej legendarnej marki traktorów. War-
to więc pamiętać, że tylko jakość części 
z firmy Rol-Mar jest kontrolowana przez 
spółkę Ursus. Inni producenci wytwarza-
ją je bez tej gwarancji i pozwolenia wła-
ściciela marki.

Cenne doświadczenie
Rol-Mar powstał w 1989 r. Po kilku la-

tach produkcji podzespołów dla fabryki 
maszyn żniwnych firma zaczęła wytwa-

rzać części zamienne do ciągników rolni-
czych. Z czasem rosła liczba marek trak-
torów, do których Rol-Mar oferował swo-
je produkty. Wtedy jednak na rynku po-

jawiły się części zamienne produkowane 
przez azjatyckie firmy, które były zdecy-
dowanie tańsze od krajowych. Z tego po-
wodu rolnicy zaczęli je kupować na potę-
gę. Niestety szybko się przekonali, że kto 
kupuje tanio – kupuje dwa razy. Produk-
ty te były bowiem często bublami, do tego 
stopnia, że wytrzymywały krótkie okre-
sy pracy, a nawet nie zawsze pasowały. 
Nic dziwnego, bo były często produko-
wane bez dokumentacji technicznej na 
podstawie nadesłanego z naszego kraju 

wzoru części. Produkty takie nadal są na 
rynku, ale już się tak dobrze nie sprzeda-
ją, bo mają złą opinię. Pojawienie się pod 
koniec lat 90. takich bubli wpłynęło na 
decyzję Andrzeja Markowskiego, szefa 
firmy Rol-Mar, aby pójść w przeciwnym 
kierunku i rozpocząć produkcję wyro-
bów najwyższej jakości, m.in. na pierw-
szy montaż do ciągników produkcji za-
chodniej. – Tak się stało i możemy dzisiaj 
pochwalić się tym, że nasze podzespoły tra-
fiają do maszyn takich marek, jak: Claas, 
New Holland i John Deere. Produkcję opie-
ramy o dokumentację techniczną dostar-
czaną przez wspomniane marki. Ponad-

Ursus – oryginał 
na wagę złota
Wielu rolników ma bardzo złe doświadczenia z zakupem części zamiennych do maszyn rolniczych. Dlatego warto 

wiedzieć, czym różni się oryginał od bubla. W tym artykule podpowiadamy jak rozpoznać wysokiej jakości części 

oryginalne do ciągnika Ursus, i zdradzamy kto je produkuje.
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Produkcja odbywa się z zachowaniem standardów jakości dla części, które używane są 
na pierwszy montaż fabryczny.

Na produktach oryginalnych zawsze 
widnieje znak Ursus.


