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CIĄGNIKI

– Jesteśmy przeciwnikami handlu we-
dług zasady „widziały gały, co brały”, czy-
li kupowania tylko oczami, co niestety jest 
powszechnym sposobem nabywania cią-
gników używanych. Często polski han-
dlowiec zabiera rolnika do punktu z ta-
ką ofertą na zachodzie Europy i pozosta-
wia mu wybór. Dzięki temu jest tylko po-
średnikiem i ewentualny zły stan technicz-
ny ciągnika jest problemem wyłącznie na-
bywcy. Czasami koszty naprawy na przy-
kład skrzyni biegów mogą przewyższyć ce-
nę zakupu traktora, zwłaszcza Fendta Va-
rio – ostrzega Paweł Korbanek, szef fir-
my Korbanek.

Potencjał wiedzy i sprzętu
Spółka rodzinna państwa Korbanków 

ma ponad 20-letnie doświadczenie w za-
kresie ciągników marki Fendt. Od 1994 
do 2017 r. była wyłącznym przedstawi-
cielem tej renomowanej marki w naszym 
kraju. Nic zatem dziwnego, że mając tak 
duży potencjał w postaci wiedzy, sprzę-
tu diagnostycznego i części zamiennych, 
firma Korbanek nadal chce go wykorzy-
stywać. Wybór był oczywisty – ciągniki 
używane marki Fendt.

– Nasza nowa oferta jest całkowitą 
nowością na rynku nie tylko polskim. Nikt 
w Europie nie oferuje przygotowania tak 

jak my używanych ciągników marki Fendt 
do dalszej pracy. Kupując je u nas, rolnik 
minimalizuje ryzyko awarii do absolutne-
go minimum. Mamy kilka propozycji sprze-
daży i jesteśmy otwarci na potrzeby klien-
tów i możemy przygotować dla nich cią-
gniki używane z finansowaniem z różnymi 
opcjami zapłaty przy odbiorze. W określo-
nych przypadkach nie jest ona nawet wy-
magana – wyjaśnia Adam Korbanek, wi-
ceprezes spółki.

Mechanicy firmy Korbanek mają nie 
tylko doświadczenie i wiedzę na temat 
ciągników Fendt. Dysponują również 
sprzętem diagnostycznym z oryginal-

Używany Fendt 

od Korbanka
Zakup używanego ciągnika najczęściej przypomina 
kupowanie kota w worku. Można sporo stracić, 
zwłaszcza jeżeli cena wynosi kilkaset tysięcy złotych. 
„Ucywilizowanie” takich transakcji dla traktorów marki 
Fendt zaproponowała firma Korbanek.

– Dajemy bezpieczeństwo zakupu używanego Fendta. Dlatego warto porównać naszą ofertę z cenami nowych ciągników tej marki – 
podpowiada Adam Korbanek.
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