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Najnowsze ciągniki Deutz-
-Fahr serii 5 obejmują 4 mo-
dele z silnikami 4-cylindrowy-
mi i jeden 3-cylindrowy o mo-
cach maksymalnych wynoszą-
cych od 95 do 126 KM. 

W połowie maja br. od-
wiedziliśmy polskie przed-
siębiorstwo, które może po-
chwalić się bardzo dużym 
doświadczeniem w sprzeda-
ży i serwisie sprzętu rolni-
czego ze Wschodu. Co wię-
cej, od niedawna firma ta 
z powodzeniem eksportuje 
na tamtejsze rynki, i nie tyl-
ko, własne wyroby.

W ostatnim wydaniu RPT 
przedstawiliśmy ofertę sprzę-
ganych z kombajnami zbo-
żowymi podbieraczy do po-
kosów. Tym razem prezentu-
jemy maszyny potrzebne do 
ich „sporządzania”.

Deutz-Fahr serii 5  
z rocznika 2021

Okładka: Kombajn zbożowy Fendt Ideal 9T  
Zdjęcie: firmowe
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Ceny oszalały
Efekty pandemii COVID-19 na rynku maszyn rolniczych nie są 

korzystne dla rolników, bo ceny sprzętu rolniczego rosną i nie wiado-
mo, czy to koniec podwyżek. Powodów należy doszukiwać się w ze-
szłorocznych przestojach wielu fabryk i zachwianiu łańcuchów do-
staw. Opóźnienia często nie zostały nadrobione i wielu producen-
tów ma wyprzedaną produkcję do końca roku. Terminy realizacji sięgają nawet wio-
sny 2022. Niektórzy producenci nie są w stanie podać cen na najbliższe miesią-
ce, o cenniku przyszłorocznym nie wspominając. Powodem są potężne podwyżki 
cen stali i niepewność dostaw. Nastroje rynkowe robią się niebezpiecznie napięte.

Pomimo wspomnianych uwarunkowań rynkowych cały czas rośnie sprzedaż sprzę-
tu rolniczego. Rolnicy obawiają się nieotrzymania go na czas i wolą kupić wcześniej 
niż później. W którym momencie nastąpi przesilenie? Nie wiadomo, ale zapewne 
do niego dojdzie. Fundusze mające na celu odbudowę gospodarki po jej przyhamo-
waniu przez pandemię i dobrze rokujące tegoroczne plony powodują odsunięcie te-
go momentu w czasie.

Krzysztof Płocki
krzysztof.plocki@rpt.pl
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