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Streszczenie

W artykule przedstawiono analizê dostêpnego na rynku polskim asortymentu pilarek spalinowych, jednoosobowych z pi³¹
³añcuchow¹. W analizie uwzglêdniono firmy, które w swojej ofercie posiadaj¹ wiêcej ni¿ 5 modeli pilarek spalinowych.
Analizowane parametry to: moc, pojemnoœæ skokowa, masa, przeznaczenie oraz cena.

ANALIZA RYNKU £AÑCUCHOWYCH PILAREK
SPALINOWYCH W POLSCE

Wstêp

Przenoœne pilarki spalinowe wyposa¿one w pi³ê ³añcucho-
w¹ s¹ jednymi z podstawowych maszyn wykorzystywanych
w procesie pozyskania drewna w Polsce. Mimo dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do zwiêkszenia udzia³u wysokowydajnych maszyn
takich jak harwestery, w dalszym ci¹gu za pomoc¹ tych ma³ych
maszyn pozyskuje siê ok. 92% drewna. Pierwsza pilarka spa-
linowa skonstruowana przez Westfelta, u³atwi³a i przyspieszy³a
proces pozyskiwania surowca drzewnego [2]. Obecnie pilarka
wykorzystywana jest nie tylko w procesie pozyskania drewna,
ale tak¿e stosuje siê j¹ do prac ciesielskich, artystycznych,
pielêgnacyjnych i arborystycznych. Szerokie zastosowanie tej
maszyny spowodowa³o, i¿ firmy oferuj¹ce pilarki, aby pozy-
skaæ nowych klientów musz¹ zaspokoiæ wymagania jak naj-
szerszego ich grona. Wi¹¿e siê z tym koniecznoœæ oferowania
pilarek o zró¿nicowanych parametrach. Przed dokonaniem
zakupu przysz³y u¿ytkownik powinien przeanalizowaæ zarów-
no przeznaczenie pilarki, czyli to, do jakiej grupy u¿ytko-
wników jest ona adresowana, jak i podstawowe jej parametry
techniczne, których wartoœæ jest podstaw¹ do okreœlenia zakre-
su stosowania maszyny oraz mo¿liwej do uzyskania za jej po-
moc¹ efektywnoœci pracy.

W artykule przedstawiono analizê dostêpnego na rynku
asortymentu pilarek spalinowych jednoosobowych z pi³¹ ³añ-
cuchow¹. Analizowane parametry, które w najwiêkszym stop-
niu decyduj¹ o mo¿liwoœci zastosowania konkretnej pilarki to:
moc, pojemnoœæ skokowa, masa, przeznaczenie. Wa¿nym kry-
terium podczas zakupu jest równie¿ cena. Kryterium wielkoœci
pilarek jest ich objêtoœæ skokowa. Literatura [3] uznaje za

pilarki ma³e - pilarki o pojemnoœci skokowej poni¿ej 40 cm ,

œrednie od 40,1 do 60 cm , du¿e od 60,1 do 80 cm , bardzo du¿e

powy¿ej 80 cm . W pracy przyjêto inne ni¿ podaje literatura
kryterium podzia³u docelowych u¿ytkowników pilarek. By³o
ono zbli¿one do tego, w jaki sposób okreœlaj¹ to producenci
w swoich katalogach. Pilarki podzielono na 4 kategorie: pro-
fesjonalne - do prac w lesie wykorzystywane przez zawodo-
wych drwali; ogólnego przeznaczenia - do prac w rolnictwie
i ogrodnictwie, tzw. pilarki farmerskie; amatorskie - do prac
przydomowych oraz specjalne - pilarki arborystyczne z gór-
nym uchwytem.

W przedstawionej analizie uwzglêdniono firmy, które
w swojej ofercie maj¹ wiêcej ni¿ 5 modeli pilarek spalinowych,
gdy¿ tylko takie firmy maj¹ jakiekolwiek znaczenie na rynku.
Pozwoli³o to równie¿ uproœciæ analizê, poniewa¿ na rynku
oferowanych jest wiele modeli tzw. pilarek bezmarkowych,
których importer oferuje tylko 1 model. W pracy wykorzystano
dane uzyskane od przedstawicieli poszczególnych firm, dane
zawarte w katalogach poszczególnych firm, oraz informacje
zawarte na stronach internetowych omawianych firm

Wczeœniej analiz¹ struktury rynku pilarek zajmowali siê
m.in. Murawski [1] oraz Wójcik [4].
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Rys.1 Struktura wielkoœci pilarek oferowanych w 1995 r. [1]
Fig. 1. Structure of size of chain saws offered in 1995 [1]

Z badañ Murawskiego [1] wynika, ¿e w roku 1995 na
rynku by³y dostêpne g³ownie pilarki ma³e i œrednie. Pilarki
ma³e obejmowa³y 28%, a œrednie 41% ofert ca³ego rynku
(rys. 1). Pilarki du¿e obejmowa³y 18%, a pilarki bardzo du¿e
13% ofert ca³ego rynku.

Na polskim rynku obecnych jest 13 firm, które maj¹ w swo-
jej ofercie powy¿ej 5 modeli pilarek. W sumie firmy te oferuj¹
171 modeli. Pojemnoœæ skokowa oferowanych pilarek zawiera
siê w zakresie od 22,2 do 121,6 cm³, a moc od 0,74 do 6,4 kW.
Ceny s¹ równie¿ zró¿nicowane i kszta³tuj¹ siê na poziomie od
493 do 5999 z³. Zale¿¹ one g³ównie od renomy producenta oraz
od wielkoœci pilarki.

Na rys. 2 przedstawiono wielkoœæ oferty poszczególnych
firm. Najwiêcej modeli pilarek na rynku polskim oferuje
Husqvarna - 28 modeli. Na drugim miejscu jest Stihl - 24
modele. Makita oferuje 16, Dolmar 15, Oleo-Mac i Solo po 14
modeli. Hitachi na rynek polski oferuje 11, a Alpina 10 modeli
pilarek spalinowych. Pozosta³e firmy w swojej ofercie maj¹

Wyniki analizy

Rys. 2. Wielkoœæ oferty firm na polskim rynku
Fig. 2.The size of firms offer on Polish market
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mniej ni¿ 10 maszyn: Efco - 9, Echo, Shindaiwa, Echo i Partner
- 7, a Stiga 6 modeli.

Zakres mocy pilarek oferowanych przez poszczególne
firmy jest ró¿ny (rys. 3). Najmniejsze pilarki oferowane przez
wiêkszoœæ producentów maj¹ moc ok. 1 kW. Zakres mocy naj-
wiêkszych oferowanych pilarek jest zró¿nicowany. Mo¿na tu
wyró¿niæ 4 grupy firm. Dwie wiod¹ce na rynku firmy Stihl
i Husqvarna oferuj¹ pilarki o mocy ponad 6 kW. Najwiêksze
pilarki, takich firm jak: Makita, Dolmar, Solo oraz Oleo-Mac,
maj¹ moc w zakresie od 4 do 5 kW. Moc w zakresie od 3 do
4 kW osi¹gaj¹ najwiêksze pilarki oferowane przez firmy:
Alpina, Echo, Efco oraz Stiga. Najwiêksze pilarki pozosta³ych
firm nie przekraczaj¹ mocy 3 kW. Najmniejszy zakres zmien-
noœci mocy oferowanych pilarek wystêpuje w przypadku
maszyn marki Hitachi od 1 do 2,09 kW.

Zakres zmiennoœci cen oferowanych pilarek przedstawiono
na rys. 4. Najtañsze modele wiêkszoœci marek kosztuj¹ poni¿ej
1000 z³. Wyj¹tek stanowi¹ urz¹dzenia firmy Echo (1050 z³)
i Shindaiwa (1099 z³). Najdro¿sz¹ pilarkê oferuje Husqvarna.
Cena jej wynosi 5999 z³ i jest to model 3120 XP, najwiêksza
pilarka profesjonalna tej firmy. Najdro¿szy model firmy Stihl
MS 880 kosztuje o 200 z³ mniej. Najtañsze pilarki oferuje
Partner, ich ceny zawieraj¹ siê w przedziale od 493 do 1249 z³.

Rys. 3. Zakres mocy pilarek oferowanych przez analizowane
firmy
Fig. 3. The range of power of chain saws offered on Polish
market

Rys. 4. Zakres zmiennoœci cen pilarek oferowanych przez
analizowane firmy
Fig. 4. The range of prices of chain saws offered on Polish
market

Rys. 5. Struktura wielkoœci pilarek oferowanych na polskim
rynku
Fig. 5. The structure of size of chain saws offered on Polish
market

Rys. 7. Procentowy udzia³ modeli adresowanych do
poszczególnych grup u¿ytkowników
Fig. 7. Percentage of chain saws models addressed to the
selected groups of users

Strukturê udzia³u poszczególnych grup wielkoœciowych
pilarek na rynku przedstawia rys. 5. Obecnie najwiêcej, bo a¿
50% oferowanych modeli stanowi¹ pilarki œrednie. Pilarki ma³e
stanowi¹ 33% oferowanych modeli. Udzia³ na rynku tych
dwóch grup pilarek zwiêkszy³ siê w stosunku do roku 1995.
Spad³ natomiast udzia³ pilarek du¿ych i bardzo du¿ych. Pilarki
du¿e stanowi¹ 13% oferty, natomiast bardzo du¿e zaledwie 4%.
Analizowane firmy oferuj¹ tylko 7 modeli pilarek bardzo
du¿ych.

Rys. 6 przedstawia liczbê modeli adresowanych do po-
szczególnych grup u¿ytkowników, a rys. 7 przedstawia procen-
towy udzia³ na rynku pilarek w zale¿noœci od ich docelowej
grupy u¿ytkowników. Na rynku polskim analizowane firmy

Rys. 6. Liczba modeli adresowana do poszczególnych grup
u¿ytkowników
Fig. 6. Number of models addressed to the selected groups of
users
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oferuj¹ a¿ 59 modeli pilarek ogólnego przeznaczenia
skierowanych dla u¿ytkowników pó³profesjonalnych, którzy
stosuj¹ omawiane maszyny zarówno w leœnictwie, rolnictwie
jak i ogrodnictwie. Stanowi to 34% oferowanych pilarek.
Pilarki amatorskie reprezentowane s¹ przez 57 modeli (33%).
W sumie pilarki nieprofesjonalne stanowi¹ a¿ 67% modeli
pilarek oferowanych w Polsce. Wartoœæ ta by³aby zapewne
jeszcze wiêksza, gdybyœmy uwzglêdnili wszystkie tzw.
bezmarkowe pilarki oferowane na naszym rynku. Do
profesjonalnego u¿ytku w leœnictwie oferuje siê 42 modele
pilarek, co stanowi 25% rynku. Najmniej jest na rynku modeli
specjalnych pilarek arborystycznych z górnym uchwytem - 13
modeli, co stanowi 8% oferty rynkowej.

Na rys. 8 przedstawiono zale¿noœæ wskaŸnika masy od
pojemnoœci skokowej oferowanych pilarek. Zawiera siê on

Rys. 8. Wartoœci wskaŸnika masy w zale¿noœci od pojemnoœci
skokowej pilarek oferowanych na polskim rynku
Fig. 8. Values of coefficient of mass in dependence on cylinder
capacity of chain saws offered on Polish market

Rys. 9. Wartoœci wskaŸnika mocy w zale¿noœci od pojemnoœci
skokowej pilarek oferowanych na polskim rynku
Fig. 9. Values of coefficient of power in dependence on cylinder
capacity of chain saws offered on Polish market

w granicach od 1,2 do 4,3 kg/kW. Wy¿sze wartoœci przyjmuje
dla pilarek ma³ych. Wraz ze wzrostem pojemnoœci skokowej

wartoœæ wskaŸnika masy spada. Po przekroczeniu 80 cm jego
wartoœæ stabilizuje siê. Zale¿noœæ wskaŸnika mocy silnika od
jego objêtoœci skokowej przedstawiono na rys. 9. Wartoœæ tego

parametru wynosi od 23,9 do 58,7 kW/dm . Mo¿na zauwa¿yæ
bardzo du¿y rozrzut tego parametru w przypadku pilarek
ma³ych i œrednich.

Na podstawie przeprowadzonej analizy, mo¿na sformu³o-
waæ nastêpuj¹ce wnioski:

na rynku polskim wiêcej ni¿ 5 modeli pilarek oferuje 13
firm, maj¹ one w swojej ofercie 171 modeli pilarek;
pojemnoœæ skokowa oferowanych pilarek wynosi od 22,2

do 121,6 cm ;
moc oferowanych pilarek zawiera siê w przedziale od 0,74
do 6,4 kW;
masa oferowanych pilarek wynosi od 2,1 do 10,4 kg;
ceny oferowanych modeli s¹ bardzo zró¿nicowane i kszta³-
tuj¹ siê na poziomie od 493 do 5999 z³;
na polskim rynku najwiêcej oferuje siê pilarek dla
u¿ytkowników nieprofesjonalnych (116 modeli); pilarki te
stanowi¹ 67% oferty analizowanych firm;
86 modeli pilarek oferowanych na rynku polskim to pilarki
œrednie; obejmuj¹ one 50% oferty analizowanych firm.
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Wnioski
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ANALYSIS OF MARKET OF CHAIN SAWS IN POLAND

Summary

In the article analysis of assortment of chain saws offered on Polish market is presented. In the analysis only firms that in their offer
possess more than 5 models of chain saws was considered. The following parameters were considered: power, cylinder capacity
(displacement volume), mass, purpose and price.
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