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Czyszczenie placu
Sprzedaż maszyn rolniczych 

to dobry biznes. Świadczy o tym 

znaczna liczba firm zajmujących 

się taką działalnością. Nie ma więc 

problemu ze znalezieniem dilera 

interesującej nas marki. Możemy 

jednak trafić na gierki przedstawicieli handlowych, 

którzy robią wszystko, aby sprzedać to, co mają na 

placu. Po prostu fabryki często przed sezonem wy-

muszają zamówienia od dilerów, którzy muszą prze-

widzieć, jakie modele i z jaką specyfikacją będą się 

sprzedawać w przyszłym roku. Taki tryb postępo-

wania ułatwia pracę fabryce, bo pozwala rozłożyć 

jej produkcję na cały rok.

Opisany mechanizm zapełniania placów diler-

skich maszynami przypomina niestety grę w ru-

letkę. Nie można przecież dobrać sprzętu pod po-

trzeby konkretnego gospodarstwa, nie znając tego 

gospodarstwa… Przedstawiciele handlowi muszą 

więc przekonać rolnika, że potrzebuje właśnie te-

go konkretnego modelu, który akurat stoi na pla-

cu i jest dostępny od ręki. Zresztą właśnie ta do-

stępność wielu przekonuje, bo rzeczywiście nikt 

nie lubi czekać.

Nie tak jednak powinniśmy kupować maszyny 

rolnicze, którymi najczęściej będziemy pracować la-

tami. Decyzja zakupowa powinna być poprzedzona 

gruntowną analizą potrzeb gospodarstwa. Dopie-

ro wtedy możemy rozejrzeć się za sprzętem z kon-

kretnym wyposażeniem, które ułatwi wykonywa-

nie pracy i w ogóle będzie wykorzystane. Pamię-

tajmy – sprzęt na placu dilera maszyn rolniczych 

to nie cała oferta danego producenta. 
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