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Okładka: Ursus C-360 z nową maską i kolorem felg. 
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Jeszcze w wielu gospodarstwach używa się sprzętu z drugiej ręki, który jest kupowany w komi-

sach lub bezpośrednio od rolników. Nieodpartą zaletą takiego nabywania maszyn jest ich stosunko-

wo niska cena, jak i dość szeroki wybór. Nie jesteśmy też ograniczani cenami cennikowymi i możemy 

odważnie negocjować. Plusem kupowania maszyn używanych jest także możliwość nabycia modeli 

już znanych, dłużej obecnych na rynku oraz takich, które się sprawdziły w użytkowaniu, czyli pozba-

wionych tzw. „chorób wieku dziecięcego”. Przeważnie, jeśli ktoś decyduje się kupić maszynę używa-

ną, kupuje markę, o której ma dobre zdanie albo zna ten sprzęt, bo wcześniej sam używał podobne-

go lub go oglądał podczas pracy, np. u sąsiada. Najważniejsze jednak jest to, że płacimy zdecydowa-

nie mniej niż za nowy sprzęt.

Zakup maszyn używanych ma jednak podstawową wadę. Jest nią praktycznie brak możliwości eg-

zekwowania gwarancji, jeżeli sprzęt zawiedzie. Dlatego też trzeba zawsze przy podejmowaniu decyzji 

o zakupie maszyny z komisu mieć na uwadze koszty ewentualnych napraw. Kupowanie maszyn uży-

wanych dla niektórych rolników może być swoistą tradycją, a dla innych – próbą inwestycji w gospo-

darstwo w trudnych czasach przy braku środków na maszyny nowe. Jest to również sposób tańszego 

nabycia w sumie pełnowartościowej maszyny o znanej funkcjonalności, często z wyższej półki, której 

kupowanie jako nowej od dilera jest po prostu zbyt drogie.
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