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Katalog środków transportu

Te liczby mogą być nieco mylące, bo 
dotyczą tylko pierwszych rejestracji, a nie 
uwzględniają czasowych, których aku-
rat w 2018 r. było wyjątkowo dużo i  jak 
zwykle przewodzi pod tym względem 
Wielton. Umówmy się, że wszystkie jego 
i  innych naczepy i przyczepy wyjadą za 
granicę, a  ukaże się następujący układ 
sił:

Rynek naczep i przyczep 2018
na plusie, bez zmian

Wielcy producenci okazali się za mali, by 
sprostać popytowi, co stało się szansą 
dla grupy średniaków i  fi rm lokalnych. 
Wykorzystano to różnie, ale nikt nie ma 
powodu do narzekań, najwyżej zadowo-
lenie jest większe lub mniejsze. 

Z  czołówki, Schmitz Cargobull może 
przypiąć sobie także medal czołowego 
dostawcy chłodni z  wynikiem 2332 na-
czep: to prawie ¾ rynku! Krone jest z kolei 
dostawcą kurtynówek nr 1, choć pewnie 
wolałaby oddać ten tytuł za większy kawa-
łek chłodniczego tortu. Wielton z kolei ma 
pierwszeństwo wśród naczep-wywrotek, 
ale ten segment rynku jest najbardziej 
podzielony między graczy globalnych 
i lokalnych. Kässbohrer najbardziej popra-
wił wynik z 2017 r., wchodząc do grona 
„tysięczników” i umacniając się na 5. po-
zycji. Było to widocznie niewystarczające 
dla tureckiego właściciela, bo postanowił 
uruchomić od grudnia ub. roku drugi 
kanał sprzedaży obok TIMEX-u, a wybór 
padł na… Grupę DBK. Organizacja ow-
szem sprawna, tyle, że ma już u  siebie 
naczepy Kögel.

W drugiej „5” jest 4 polskich producen-
tów z dużymi przyrostami, cieszy zwłasz-
cza odbicie Zasławia, który do ponad pół 
tysiąca naczep i przyczep może doliczyć 
jeszcze kilka setek przyczep rolniczych 
i pokaźną liczbę lekkich przyczepek. Pod 

koniec listy pojawia się chińska CIMC 
z największą dynamiką w ub. roku, po raz 
pierwszy awansująca do tego grona. Jej 
naczepy wyprzedziły lekkie „bergerki”, 
a  obie marki zepchnęły na 15. miejsce 
sieradzki Feber, wciąż poniżej satysfak-
cjonujących liczb produkcji.

Ubiegłoroczne wyniki sprzedaży naczep i przyczep o DMC powyżej 3,5 t w żaden sposób nie zaskakują. Rynek 
zwiększył się niemal tak samo, jak ciągnikowy: wg danych PZPM przybyło 26 120 pojazdów ciąg nionych, 
o 9,6% więcej, niż przed rokiem.

Schmitz Cargobull 5609 (+5,6%)
Krone 4615 (-1%)
Wielton 4038 (+7,3%) 
Kögel 2068 (+11,1%)
Kässbohrer 1108 (+29%)
Bodex 738 (+29%)
Schwarzmüller 705 (+21,6%)
Wecon 576 (22%)
Zasław 510 (+27,2%)
Gniotpol 434 (+55%)
Kempf 413 (+9,3%)
Fliegl 373 (+5%)
CIMC 345 (+152%)
Berger 342 (22,6%)
Inter Cars Feber 334 (1,2%)

Podajemy przyrosty liczby rejestracji 
r/r dla całej pierwszej „15”, by wykazać, 
jakie było w tym roku ssanie na polskim 
rynku. Nie inaczej było w całej Europie. 
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