
OCENA TECHNICZNA nr: 188/PZM/01/20 z dnia: 2020/01/27

Wykonawca opinii : inż. Maciej Szurkowski

Auto Matunin Sp z o.o.Zleceniodawca:
Ul. Wrocławska 23, 55-220 Jelcz-LaskowiceAdres:

Określenie wartości rynkowej pojazduZadanie:

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [R] I-2020 

Marka: CLAAS Model pojazdu: ARION 600 Diesel 12.5t
650 CIS Nr rejestracyjny: Rok prod.: 2014ZS179MWersja:

Rodzaj pojazdu: Ciągnik rolniczy VIN: A3634ECA3604058

Nr INFO-EKSPERT 265-00060
Data pierwszej rejestracji 2014/03/01, (w Polsce: 2018/07/06)
Data ważności badania technicznego 2020/06/25
Data oględzin 2020/01/27
Wskazanie licznika 7955 mtg
Okres eksploatacji pojazdu (14/03/01-20/01/27) 71 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) zielony/czarny/czerwony 1-warstwowy typu uni
Rozstaw osi 2820 mm
Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym
Pojemność  /  Moc silnika 6788 ccm  /  129kW (175KM)
Rodzaj skrzyni biegów automatyczna

WYPOSAŻENIE (*)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia L.p. Nazwa elementu wyposażenia
61 Adapter do mocowania obciążników dodatkowych 

z przodu
Oś przednia amortyzowana+ *

72 Fotel kierowcy amortyzowany Oświetlenie roboczne i drogowe+ +
83 Fotel pasażera Radioodtwarzacz CD+ +
94 Kabina Układ hydrauliczny sterowany elektronicznie* *

105 Klimatyzacja Wał odbioru mocy tylny* *

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Zużycie [%]Bieżnik [mm]Marka, typKoło
Przednie lewe: MICHELIN 600/60  R28     146A8/146D    XEOBIB TL 95
Przednie prawe: MICHELIN 600/60  R28     146A8/146D    XEOBIB TL 95
Tylne lewe: MICHELIN 710/60  R38     160A8/160D    XEOBIB 75
Tylne prawe: MICHELIN 710/60  R38     160A8/160D    XEOBIB 75
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UWAGI

Oględzin pojazdu dokonano w Jelczu-Laskowicach, ul. Wrocławska 23. Podczas oględzin przedłożono do 
wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu 
- 1 kluczyk 

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie 
rejestracyjnym.

W dowodzie rejestracyjnym podana jest moc silnika 135,00 kW. 

Brak książki serwisowej, brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania. 

Pojazd sprzężony z inną maszyną rolniczą, zaparkowany za niesprawnym samochodem ciężarowym - brak 
możliwości wykonania jazdy próbnej. Wcześniej pojazd zaparowany był w innym miejscu - został 
uruchomiony i przemieszczony w obrębie parkingu. 

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie samoczynnym - nie zdołano uruchomić (akumulator rozładowany, niska temperatura otoczenia). 
Wcześniej silnik był uruchamiany, pojazd przemieszczany był po placu parkingowym. Z poczynionych 
ustaleń wynika, że sinik pracował bez nadmiernej głośności i dymienia a w pracy układu napędowego nie 
odnotowano żadnych/istotnych nieprawidłowości czy też zakłóceń. Stwierdzono ślady przepoceń i 
przedmuchów oleju na elementach silnika i osprzętu. Podczas pracy silnika spod elementów umiejscowionych 
pod kabiną wycieka olej (wyciek jest znaczący) - prawdopodobnie z układu hydraulicznego, Jednoznaczne 
ustalenie przyczyny i źródła wycieku - do wykonania w warunkach warsztatowych.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
Jazdy próbnej nie można wykonać. Wcześniej pojazd przemieszczany był po placu parkingowym. Z 
poczynionych ustaleń wynika, że nie odnotowano żadnych/istotnych nieprawidłowości czy też zakłóceń w 
pracy układu kierowniczego, hamulcowego, zawieszenia. W wyniku badania organoleptycznego (na terenie 
parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów
układu kierowniczego. 

III. Karoseria / nadwozie. 
Nie stwierdzono śladów wcześniejszych i istotnych napraw blacharsko-lakierniczych.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość 
przedmiotowego pojazdu) : 
- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w 
postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności 
występowania)
- akumulator - rozładowany i/lub uszkodzony 
- płyn układu chłodzenia silnika - zbyt mała ilość w zbiorniczku 
- amortyzatory pokrywy górnej silnika - niesprawne 
- część żarówek oświetlenia zewnętrznego - nie działa 
- brak lamp ostzregawczych/błyskowych 
- układ klimatyzacji - do weryfikacji warsztatowej 
- część elementów ramy i podwozia - ubytki powłoki z ogniskami korozji 
- pokrywa komory silnika - zmatowienia i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej, ślady po naklejkach 
reklamowych
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- błotniki przednie - z odkształceniami i uszkodzeniami tworzywa, lewy naprawiany prowizorycznie, wsporniki z 
ogniskami korozji
- stopnie kabiny - ubytki powłoki z ogniskami korozji 
- błotnik tylny lewy - niewielkie pęknięcie, uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej 
- przepocenia przy wałku odbioru mocy 
- elementy układu wydechowego - ogniska korozji 
- elementy podwozia w części tylnej - z ogniskami korozji 
- błotnik tylny prawy - uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej 
- obręcze kół pojazdu - z otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi, tylna prawa uszkodzona miejscowo
- wnętrze kabiny pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie 
- poszycia tapicerskie foteli - nieznaczne zabrudzenia i plamy oraz odkształcenia i uszkodzenia 
- podłokietnik - nieznaczne „wytarcia” 
- nieznaczna ilość oleju na wykładzinie podłogowej 
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z nieznacznymi zabrudzeniami 
- sygnalizowana jest bardzo mała ilość paliwa 
- sygnalizowane jest rozładowanie akumulatora 
- do pojazdu dołączono tylko 1 kluczyk
- stwierdzono braki w wyposażeniu podstawowym pojazdu (narzędzia, trójkąt, gaśnica, podnośnik) 
- brak możliwości sprawdzenia pojazdu podczas działania pod pełnym obciążeniem 
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania 
jedynie podczas oględzin warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi 
prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony 
na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych  pojazdu wykonanych w 
warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji 
warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do 
wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może 
być wykorzystywana do żadnych innych celów. 
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