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Mahindra & Mahindra wchodząca 
w skład Mahindra Group w 2018 r.  
sprzedała 319 468 ciągników. Zdecydo-
wana większość z nich (304 019 sztuk) 
trafiła na rodzimy rynek indyjski, gdzie 
Mahindra utrzymuje pozycję lidera od 
ponad czterech dekad!

Ćwierć miliona pracowników
Mahindra została założona w 1945 r.  

i początkowo była firmą handlującą sta-
lą. Dwa lata później rozpoczęła produk-
cję samochodów. Wytwarzała m.in. na li-
cencji używanego podczas II wojny świa-
towej przez armię amerykańską Jeepa 
Willys. Założyciele Mahindry wierzyli bo-
wiem, że wprowadzenie nowych środ-
ków transportu stanowi klucz do rozwo-
ju Indii. Nie pomylili się, auta sprzeda-
wały się jak ciepłe bułki i firma rozwijała 
się w tempie geometrycznym. W 1963 r.  

rozpoczęto produk-
cję ciągników na 
bazie porozumienia 
z International Ha-
rvester. Natomiast 
w 1977 r. powsta-
ła firma Mahindra & 
Mahindra, której za-
daniem jest produk-
cja sprzętu dla rolnic-
twa. Do tej pory fa-
bryki indyjskiego po-
tentata opuściło po-
nad 4,5 mln ciągni-
ków.

Mahindra Group 
zrzesza obecnie fir-
my o łącznej war-
tości ponad 20 mld 
dolarów. Jej sie-
dziba znajduje się 
w Bombaju w Indiach. Poza produk-

cją ciągników i maszyn oraz narzę-
dzi rolniczych Mahindra znana jest 
w branżach m.in.: samochodowej, 
technologii informatycznych (IT), 

usług finansowych i doradczych, 
energetycznej, nieruchomo-
ści, stali, lotniczej i obron-
nej. W sumie Mahindra Group  

działa w 11 różnych 
sektorach bizneso-
wych, skupia po-
nad 150 zależnych 
firm i w ten spo-
sób w sumie daje 
zatrudnienie dla 
ponad 240 000  
osób w ponad 
100 krajach. Pra-

wie połowa docho-
dów koncernu uzyski-

wana jest poza granica-
mi Indii. Branże samocho-
dowa i rolnicza przynoszą 
57% zysków, informatycz-
na 25%, a pozostałe 18%.

Udziały w różnych markach
Ciągniki Mahindra przeznaczone na 

rynek indyjski mają od 20 do 75 KM, 
bo taki zakres mocy jest wystarczają-
cy w kraju małych gospodarstw (zale-
dwie 4% >10 ha). Wiele z nich moż-
na zaliczyć do mini traktorków. Ciągni-
ki Mahindra produkowane są również 
w USA, gdzie dostępne są w ponad 
530 punktach dilerskich. Na tym ryn-
ku najsilniejszy model 9125S ma sil-
nik 4-cylindrowy o mocy 125 KM. In-
dyjski koncern od 2008 r. działa także 
w Chinach, gdzie ma udziały w spół-
ce Mahindra Yueda (Yancheng) Trac-
tor Company produkującej ciągni-
ki Jinma. Największy model tej mar-
ki o symbolu 2604 ma moc 260 KM.  
Od 2015 r. indyjski koncern ma również 
33,3% udziałów w Mitsubishi Mahin-
dra Agricultural Machinery, czyli w dziale 
japońskiego Mitsubishi zajmującym się 
produkcją dla rolnictwa m.in. traktorów 
o mocach od 18 do 139 KM.

Mahindra jest także właścicielem tu-
reckiej firmy Erkunt Traktor produkującej 

Mahindra  
– potężny koncern z Indii
Największy producent ciągników na świecie jest u nas mało znany, choćby 
dlatego, że nie sprzedaje w Polsce traktorów pod nazwą własną. Warto 
jednak posiadać przynajmniej podstawową wiedzę o tej marce.

Ciągniki Mahindra przeznaczone na rynek indyjski mają od 20 do 75 KM.  
Arjun Novo 605 ma silnik 4-cylindrowy o mocy 57 KM, skrzynię biegów 
15/15 i tylny TUZ o udźwigu 2200 kG.

ArmaTrac 1254 Lux CRD4, z 4-cylindrowym silnikiem Deutz  
o mocy 120 KM i skrzynią biegów 16/16 marki ZF przeznaczony 
jest do sprzedaży w Unii Europejskiej. Jego producentem jest 
turecki Erkunt Traktor należący do Mahindra Group.
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