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W okresie od uruchomienia wspo-
mnianego programu do września 2015 r. 
rolnicy zakupili 2585 samojezdnych łado-
warek, w tym: 1628 teleskopowych łado-
warek sztywnoramowych i 210 telesko-
powych ładowarek przegubowych, a tak-
że 697 typowych kołowych ładowarek 
przegubowych z wysięgnikiem o stałej 
długości, 19 kołowych ładowarek sztyw-
noramowych i 31 maszyn o sterowaniu 
burtowym (skid steer).

Średnia masa użytkowa ogółu ładowa-
rek wynosiła 5,03 t, moc silnika 74,5 KM, 
maksymalna wysokość unoszenia ła-
dunku 5,23 m, a przeciętny areał naby-
wających je gospodarstw 103,5 ha UR. 
W układzie terytorialnym najwięcej ła-
dowarek z dotacją PROW nabyli rolnicy 
z województw wielkopolskiego, mazo-
wieckiego i kujawsko-pomorskiego – 
łącznie 1174 szt., tj. 45,4% ogółu, a naj-
mniej z województw świętokrzyskiego, 
małopolskiego i podkarpackiego – łącz-
nie 97 szt., tj. 3,7% ogółu zakupów – ta-
bela 1. Ładowarki o największej prze-
ciętnej masie, mocy silnika i wysoko-
ści unoszenia ładunków trafiły do go-
spodarstw z województw dolnośląskie-
go, lubuskiego i śląskiego (odpowied-
nio: 5,32-5,90 t, 80,9-86,8 KM, 5,4-6,0 m), 
a maszyny o najmniejszych z wymienio-
nych parametrów do rolników z woje-
wództw pomorskiego, podkarpackiego 
i łódzkiego (3,99-4,55 t, 60,1-69,2 KM, 
4,1-4,8 m).

Podział według 
gospodarstw 
i producentów

Nabywcami ładowarek byli użytkowni-
cy gospodarstw o średnim areale 103,5 ha 
UR, przy czym aż 81,3% ogółu zakupów 
zrealizowały gospodarstwa o powierzch-

Rynek 
ładowarek rolniczych
Ładowarki samojezdne to jedne z coraz częściej stosowanych maszyn w rolnictwie. 
Wobec braku oficjalnych statystyk okazję do analizy tego rynku stwarzają dane 
ARiMR o inwestycjach maszynowych zrealizowanych w ramach PROW 2007-2013.

Województwo

Liczba Średnie wartości:

[szt.] [%]
Masa 

[ton]

Moc silnika 

[KM]

Wysokość 

unoszenia 

[m]

Areał 

gospodarstwa 

[ha]

wielkopolskie 494 19,1 5,15 76,4 5,4 70,1

mazowieckie 385 14,9 5,17 75,7 5,4 51,7

kujawsko-pomorskie 295 11,4 4,83 69,9 5,1 95,0

podlaskie 235 9,1 5,12 77,7 5,2 60,2

warmińsko-mazurskie 210 8,1 5,18 75,6 5,3 149,0

lubelskie 210 8,1 4,97 73,4 5,2 65,9

łódzkie 152 5,9 4,55 69,2 4,8 71,3

pomorskie 134 5,2 3,99 60,1 4,5 133,6

opolskie 114 4,4 5,29 77,5 5,4 227,2

zachodniopomorskie 70 2,7 5,18 79,2 5,2 215,2

dolnośląskie 69 2,7 5,90 86,8 6,0 359,9

śląskie 69 2,7 5,32 80,9 5,4 133,3

lubuskie 51 2,0 5,76 84,5 5,8 279,1

świętokrzyskie 35 1,3 4,71 71,5 4,8 48,4

małopolskie 33 1,3 4,53 71,2 4,9 86,1

podkarpackie 29 1,1 4,37 66,2 4,1 107,7

Razem/średnio 2 587 100,0 5,03 74,5 5,23 103,5

Tabela 1. Zakupy ładowarek według województw

ZARZĄDZANIE  

W ramach PROW 2007-2015 zakupiono 460 kołowych ładowarek przegubowych (podwó-
rzowych) o masie od 2 do 3 t oraz 132 miniładowarki o masie do 2 t.


