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Wedle danych Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
w latach 2016–2018 przy wsparciu 
unijnym* w ramach PROW 2014–
2020 polscy rolnicy kupili 175 
przyczep zbierających. Liderem 
rynku okazał się austriacki Pöttin-
ger wyprzedzając dwie niemiec-
kie marki – Strautmann i Krone.  

Łączna wartość zakupionych 
przyczep wyniosła prawie 46,5 mln  
złotych netto, co daje średnią war-
tość jednej przyczepy na poziomie 
ok. 265 tys. zł netto. Najdroższą 
przyczepą w zestawieniu był Pöttin-
ger Jumbo 10010D Combiline o po-
jemności 46,6 m3,  który został za-
kupiony na Podlasiu za prawie pół 
miliona złotych netto. Po przeciw-
ległej stronie znalazł się Pöttinger 
Faro 4000L o pojemności 25,5 m3,  
który okazał się najtańszą maszyną 
w tym zestawieniu. W 2017 roku 
jedno z gospodarstw na Podkarpa-
ciu zapłaciło za nią 141 tys. zł net-
to, choć trzeba dodać, że na tym 
sprzęcie widniała data produkcji 
2012. Przyczepy zbierające były 
kupowane przez rolników prowa-
dzących gospodarstwa na terenie 
15 województw. Jedynie w woj. za-
chodniopomorskim nie sprzedano 
żadnej tego typu maszyny. Najwię-
cej przyczep, bo aż 72 sztuki kupili 
rolnicy z woj. podlaskiego. Najczę-
ściej wybierali oni maszyny mar-
ki Strautmann (20 szt. ), Pöttinger 
(17 szt.), Lely/Fendt (14 szt.) oraz 
Krone (11 szt.). Na Mazowszu lide-
rem okazał się Pöttinger (7 szt.), 
wyprzedzając firmy Krone, Lely/
Fendt oraz Strautmann (po 4 szt.). 
Natomiast w trzecim co do ilości 
sprzedanych przyczep w woj. war-
mińsko-mazurskim kolejność była 
taka, że liderem został Strautmann 

(6 szt.), wiceliderem Krone (5 szt.), 
a podium uzupełniły marki Pöttin-
ger oraz Lely/Fendt (po 4 szt.).

Pöttinger
To największy producent przyczep 

zbierających na świecie. Od począt-
ku działalności tej marki w Polsce, 
tj. od 1999 roku w naszym kraju 
sprzedał około 1000 nowych przy-
czep zbierających. Pozycję lidera 
potwierdziły też dane ARiMR, z któ-
rych wynika, że w latach 2016–2018 
rolnicy kupili 54 przyczepy tej mar-
ki. Austriacy zawdzięczają sukces 
sprzedażowy dwóm liniom mode-

lowym – Europrofi Combiline i Faro 
Combiline. Tych pierwszych przy-
czep rolnicy kupili 20 sztuk, drugich 
o jedną sztukę mniej. Dokładnie ana-
lizując dane dowiemy się, że hitem 
sprzedażowym tego producenta, 
a jednocześnie najpopularniejszą 
przyczepę zbierającą w Polsce oka-
zał się model Europrofi Combiline 
5510D (31 m3), który trafił do 11 
gospodarstw. Ta mierząca ponad 

10 metrów przyczepa posiada sze-
ściorzędowy podbieracz krzywko-
wy o szerokości 1,85 m, za którym 
znajduje się rotor o średnicy 800 
mm z ośmioma spiralnie ułożony-
mi rzędami zębów. Współpracuje 
on z zespołem tnącym opartym na 
35 nożach. W gamie przyczep Faro 
Combiline najpopularniejszy oka-
zał się model 4010D (22 m3) wypo-
sażony w podbieracz krzywkowy 
o szerokości roboczej 1,85 m, rotor 
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Gwarancja
do 3 lat

• oryginalny samoczyszczący  wał Guttlera,
• unikalny efekt OWCZEGO KOPYTA
• pięć zabiegów w jednym przejeżdzie
• doskonały podsiew jak i czysty siew łąk
•  wyrównanie, przewietrzenie, pobudzenie 

do krzewienia starej darni
• możliwość wykorzystania każdego elementu zestawu osobno
• wersje Alpin z broną na przedni TUZ

Siewniki do podsiewu i pielęgnacji łąk

AGREGATY GREENMASTER 
I GREENSEDER

Karchex
Dziadkowo 5b; 56-330 Cieszków

tel. 507 158 699 / 606 211 056
e-mail: karchex@vp.pl

www.guttler.pl
www.karchex.eu

Pöttinger liderem zestawienia  
przyczep zbierających

Przyczepy zbierające 
zakupione w Polsce  
w latach 2016–2018 w ramach 
PROW 2014–2020

Lp. Producent Liczba 
przyczep

1. Pöttinger 54
2. Strautmann 45
3. Krone 27
3. Lely/Fendt 26
5. Claas 11
6. Schuitemaker 6
7. Bergmann 3
8. Metaltech 2
9. Kverneland 1
SUMA 175 sztuk

Najlepiej sprzedająca się przyczepa zbierająca w Polsce – Pöttinger Europrofi Combiline 5510D (31 m3)

Strautmann zawdzięcza pozycję wicelidera w zestawieniu takim przycze-
pom jak ZelonCFS

PRZYCZEPY ZBIERAJĄCE 
SPRZEDANE 
W POSZCZEGÓLNYCH 
WOJEWÓDZTWACH 
W LATACH 2016–2018 PRZY 
WSPARCIU UNIJNYM

 ● Podlaskie 72 szt.
 ● Mazowieckie 22 szt.
 ● Warm.-Maz. 21 szt.
 ● Łódzkie 15 szt.
 ● Lubelskie 11 szt.
 ● Kuj.-Pom. 9 szt.
 ● Śląskie 5 szt.
 ● Wielkopolskie 4 szt.
 ● Pomorskie 4 szt.
 ● Podkarpackie 3 szt.
 ● Świętokrzyskie 3 szt.
 ● Opolskie 2 szt.
 ● Lubuskie 2 szt.
 ● Dolnośląskie 1 szt.
 ● Małopolskie 1 szt.

51,5 ha 
– taka była średnia 

powierzchnia gospodarstwa, 
które zdecydowało się na zakup 

przyczepy zbierającej
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