Drodzy rolnicy, nasi klienci
W nawiązaniu do artykułu o tytule „Czy to definitywny koniec marki Arbos? Część 2”
który ukazał się na stronie Farmera, a który podawał informacje na temat marki Arbos chcę
poinformować, że to nie koniec tej marki, oraz że marka Arbos ma się dobrze. Świadczy o
tym sprzedaż ciągników Arbos i dynamiczny 3-krotny wzrost sprzedaży w 2020 roku w
porównaniu do 2019r, ilość zamówień już teraz na poziomie sprzedaży z ubiegłego roku.
Chcę wyjaśnić naszym klientom, że firma Korbanek jest generalnym importerem
ciągników i maszyn marki Arbos w Polsce, cały czas oferuje ciągniki Arbos i będzie je nadal
oferować. Marka Arbos nie znika a wręcz przeciwnie cały czas się rozwija. Firma Korbanek
wraz z firmą Lovol Heavy Industry CO., LTD. zabezpiecza obsługę gwarancyjną,
pogwarancyjną oraz części zamienne do wszystkich maszyn Arbos sprzedanych w Polsce.
Klienci którzy z nami współpracują znają jakość pracy naszego serwisu i organizację dostaw
części zamiennych.
Obecnie firma Goldoni i jej fabryka we Włoszech która produkowała ciągniki sadownicze
sprzedawane również w Polsce ale w niewielkich ilościach i ciągniki Arbos serii 5000 nie jest
już własnością strony chińskiej – strona chińska wycofała się jako inwestor z firmy Goldoni.
Właścicielem Marki Arbos jest Lovol Heavy Industry CO., LTD.
Od samego początku gdy marka Arbos wchodziła na rynki, firma Korbanek utrzymuje
współpracę zarówno z fabryką we Włoszech jak i w Chinach. Nasza firma kupowała ciągniki
zarówno z fabryki w Chinach jak i we Włoszech.
Od trzech lat ciągniki Arbos były nam dostarczane przez firmę Goldoni z Włoch a od dwóch
lat nasza firma rozpoczęła sprowadzanie ciągników Arbos serii 2000 i 3000 bezpośrednio z
Chin i z sukcesem je sprzedaje w Polsce. Ciągniki te mają bardzo dobrą opinię u klientów
którzy je nabyli.
Cały czas ilość oferowanych modeli się zwiększa - na dzisiaj są to ciągniki o mocach 25,
35, 55, 65 i 75 KM. Jeszcze w tym roku będą w ofercie ciągniki o mocy 85 i 95 KM. W
naszym magazynie mamy odpowiedni wystarczający do ciągłej sprzedaży zapas ciągników
Arbos serii 5000 wyprodukowanych we Włoszech w trzech mocach: 100, 115 i 135 KM oraz
w dwóch wersjach wyposażenia: prostsze GLOBAL i zaawansowane ADVANCED.
Aktualnie produkcja ciągników Arbos serii 5000 została przeniesiona z Włoch do fabryki
Weifang w Chinach, w której produkuje się ponad 100.000 ciągników rocznie o mocy od 25
do 160 KM. Ciągniki Arbos serii 5000 już z nową homologacją europejską w zakresie emisji
spalin i bezpieczeństwa, która będzie obowiązywała od 2022 roku, będą dostarczane
bezpośrednio z Chin do Polski – pierwsze egzemplarze z nowymi silnikami w nowych
normach mają trafić do nas pod koniec obecnego roku.
Zapraszam do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą ciągników Arbos w centralnym
magazynie w Tarnowie Podgórnym, w naszych filiach i u dealerów, oraz na naszej stronie
www.korbanek.pl i na kanale YouTube https://www.youtube.com/user/korbanekspolka .
Wszystkim rolnikom życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
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