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•Wycena wartości rynkowej i celnej pojazdów mechanicznych, 

maszyn i urządzeń, 

•kosztorysowanie napraw, 

•szacowanie szkód ubezpieczeniowych, 

•sporządzanie ocen technicznych stanu pojazdu, przyczyny awarii, 

jakości naprawy, 

•oceny techniczne pojazdów zabytkowych. 
 

  
 
 

Opinia nr 02/01/2021/B 

Dotyczy: oszacowania aktualnej wartości rynkowej. 

Rzeczoznawca: mgr Sebastian Kurmanowski RS001444,  

uprawnienie AutoConsulting nr 1234. 

 

 

Zleceniodawca: Claas Financial Services SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce. 

Zlecenie zgodnie z umową z dnia 22.01.2021 r.  

Data sporządzenia opinii: 29.01.2021 r. 

Przedmiot wyceny: Kombajn zbożowy CLAAS TUCANO 320 z CERIO 560. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, 29.01.2021 r. 
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1. DANE FORMALNO-PRAWNE 

1.1. Zleceniodawca. 

Claas Financial Services SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce 
ul. Suwak 3 
02-676 Warszawa   
   
1.2. Zleceniobiorca. 

Fabryka Wycen Sp. z o.o. ul. Nugat 7/57, 02-776 Warszawa 
Sebastian Kurmanowski, 
Licencjonowany  Rzeczoznawca Maszyn, Urządzeń i Pojazdów RS 001444, uprawnienie  
AutoConsulting nr 1234. 
 

1.3.  Uwarunkowania prawne i formalne wyceny. 
 

 Zlecenie zleceniodawcy. 
 Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 11.08.1997 r. Nr 115 art.174). 
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.01.1995 r. w sprawie amortyzacji 

środków trwałych (Dz.U. Nr 7). 
 Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. Nr 121). 
 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 1). 
 Rozporządzenie Ministra Przekształceń Własnościowych z 20.11.1991 r. (Dz.U. 2/91). 
 Kodeks postępowania administracyjnego – Ustawa z dnia 14.06.1960 r. (Dz.U. Nr 9). 
 Oględziny przedmiotu wyceny. 
 

1.4.  Źródła informacji. 
 
 Informacje o środkach technicznych na rynku wtórnym – komisy, przetargi, prasa 

specjalistyczna, informacje internetowe. 
 Informacje o cenie nowych, porównywalnych środków technicznych – informacje 

internetowe, cennik maszyn i urządzeń BISTYP, WACETOB, PIMR. 
 Podstawowe charakterystyki techniczno-funkcjonalne wycenianego środka 

technicznego – literatura specjalistyczna, instrukcje obsługi, katalogi maszyn, 
informacje internetowe. 

 Oględziny przedmiotu wyceny oraz dostarczone dokumenty. 
 

1.5.  Podstawy metodologiczne wyceny. 
 

 Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych, Polska Federacja Stowarzyszeń 
Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 1995 r. 

 Wyceny Maszyn i Urządzeń, H. Macniak, Z. Makowicz, ODDK, Gdańsk 1998 r. 
 Wycena Maszyn i Urządzeń, Tadeusz Klimek, SRMK, Katowice 1995 r. 

 
1.6.  Przedmiot wyceny. 

    
Kombajn zbożowy CLAAS TUCANO 320 z CERIO 560. 
Szczegółową charakterystykę przedmiotu wyceny przedstawiono w punkcie 3. 
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1.7.  Data i miejsce oględzin. 
 

25.01.2021 r. parking depozytowy w Warszawie ul. Zatorze 1. 
 
1.8.  Zakres i cel wyceny. 
 
Wycena obejmuje w swoim zakresie określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla 
potrzeb zleceniodawcy w celu sprzedaży. 
 

2. DATY ISTOTNE DLA CZYNNOŚCI OSZACOWANIA PRZEDMIOTU WYCENY. 
 

 Data sporządzenia wyceny: 29.01.2021 r. 
 Data, na którą określono wartość środka technicznego: 29.01.2021 r. 
 Data, na którą przyjęto stan środka technicznego: 25.01.2021 r. 
 Data oględzin i badań środka technicznego: 25.01.2021 r. 

 
3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEDMIOTU WYCENY. 

 
3.1.  Dane techniczno-identyfikacyjne. 

 
Symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych według systematycznego wykazu 

wyrobów:  
Grupa 5. 

Podgrupa 59. 
Maszyny rolnicze i gospodarki leśnej. 

Rodzaj 594. 
Maszyny do sprzętu ziemiopłodów. 

Środek techniczny – nazwa, typ: 
Kombajn zbożowy, typ TUCANO 320 L02. 

Rok produkcji: 
  2018 

(na podstawie tabliczki 
znamionowej) 

 

Nr seryjny/VIN: 
 L0200484 

(na podstawie tabliczki 
znamionowej) 

 

Liczba motogodzin wg 
wskazania licznika (h): 594 

Producent/marka: CLAAS. 
Parametry techniczne:  

 Silnik; 
Moc maksymalna (ECE R120): 180 kW/245 KM; 
Typ: Mercedes-Benz OM936 LA.E4-4 D9H01; 
Nr seryjny: 935.911-C-0138172 (na podstawie tabliczki znamionowej); 

 Szerokość bębna (mm): 1320; 
 Średnica bębna (mm): 450; 
 Wymiary transportowe bez przyrządu roboczego szer./dł./wys. (mm): 

~3500/7900/3965; 
 Masa bez przyrządu roboczego (kg): ~ 11 050; 
 Kolor: zielony/biały; 
 Oznaczenie CE na tabliczce znamionowej: Tak.       
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Przyrząd żniwny: 
 CLAAS CERIO 560; 

Typ: 528; 
Szerokość cięcia (mm): 5560; 
Rok produkcji: 2018 (na podstawie tabliczki znamionowej); 
Nr seryjny: 52808420 (na podstawie tabliczki znamionowej); 
Oznaczenie CE na tabliczce znamionowej: Tak;       

 Stół do rzepaku; 
Producent: Tucholski Sp. z o.o.; 
Kosy pionowe hydrauliczne, szt. 2; 
Nie odnaleziono tabliczki znamionowej. 

 

Wyposażenie dodatkowe: 
 Wózek transportowy przyrządu żniwnego; 

Producent: Tucholski Sp. z o.o.; 
Typ: 5,6 m; 
1-osiowy; 
Rok produkcji: 2018 (na podstawie tabliczki znamionowej); 
Nr seryjny: CLZ-02 (na podstawie tabliczki znamionowej); 
Dopuszczalna masa całkowita (kg): 2600; 
Opony MITAS 10.0/75-15.3; 
Oznaczenie CE na tabliczce znamionowej: Tak.       
 

źródło: www.claas.pl, tabliczki znamionowe  
 

Konfiguracja fabryczna: 
L02 TUCANO 320 
MD_B10_0036 Kanał wciągający z AUTO CONTOUR 
MD_B11_0010 Automatyczny zaczep przyczepy 
MD_B13_0030 Walec prowadzący otwarty 
MD_C02_0150 System omłotu – zboże (10), otwarty 
MD_C04_0051 Napęd bębna młócącego – 650–1400 obr./min 
MD_D02_0010 Klawisze wytrząsaczy na panewkach drewnianych 
MD_D04_0010 Wytrząsacz intensywny nad klawiszami wytrząsacza 
MD_E04_0010 Czyszczenie, standard 
MD_E06_0000 Bez osłony dmuchawy 
MD_E08_0010 Sita sterowane mechaniczne 
MD_E14_0010 Sito górne i dolne, standardowe 
MD_F02_0080 Zbiornik ziarna 6500 l 
MD_F06_0015 Rura rozładowcza zbiornika ziarna krótka 
MD_F08_0014 Rozładunek zbiornika ziarna L 
MD_G02_0220 Rozdzielacz standardowy – STANDARD CUT, bez rozdzielacza plew 
MD_G03_0150 Formierz pokosu – rozdzielacz standardowy 
MD_N02_0266 Napęd jezdny hydrostatyczny, sterowany mechanicznie 
MD_N04_0531 Ogumienie osi napędowej 650/75 R32 167 A8, 8 otworów 
MD_N06_0010 Bez zabezpieczenia najazdowego drabinki wejściowej 
MD_N08_0670 Oś kierowana sztywna (2,69 m, 6 otworów) 
MD_N10_0310 Ogumienie osi kierowanej 16.5/85-24 14PR IMP, 6 otworów 
MD_N12_0020 Prędkość jazdy 25 km/h 
MD_P02_0781 Mercedes-Benz OM936 LA – 180 kW/245 KM (T4) z kompresorem 

http://www.claas.pl/
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MD_P14_0050 Zbiornik paliwa 500 l 
MD_Q02_0090 Klimatyzacja manualna, bez ogrzewania 
MD_Q08_0020 Bez pomiaru plonowania 
MD_Q10_0030 Komfortowy, pneumatycznie amortyzowany fotel 
MD_Q12_0010 Oświetlenie robocze 
MD_Q14_0030 Schowek L pod fotelem pasażera 
MD_Q16_0010 Dźwignia wielofunkcyjna standardowa 
MD_Q18_0010 System zamykania, standardowy 
MD_R02_0000 Bez układu centralnego smarowania 
MD_R04_0020 Lusterka wsteczne regulowane ręcznie 
MD_S02_0010 Ustawowe wyposażenie do ruchu prawostronnego 
MD_S03_0010 Obrotowe światła ostrzegawcze, 2 szt. 
MD_S06_0010 Dokumentacja 
MD_S07_0130 Gaśnica 6 kg Polska 
MD_T02_0140 Wysyłka transportem samochodowym 
MD_Z02_1115 Kompatybilność: Przyrząd żniwny C 490 
L02/020 TUCANO 320 
 
Uwagi: Dokumentacja techniczno-ruchowa: podczas oględzin udostępniono instrukcję 
obsługi maszyny z wykazem części zamiennych, brak książki przeglądów. 
 
Działanie i zastosowanie.  
Samobieżny kombajn zbożowy  przeznaczony do zbioru zbóż i rzepaku. Informacja, rejestracja, 
sterowanie i nadzór odbywa się poprzez system informacji pokładowej CEBIS, który wyświetla 
aktualne czynności i stan maszyny oraz komunikaty ostrzegawcze. 
Zastosowanie w rolnictwie. 

 

3.2.  Opis stanu technicznego.         
Ogólny stan techniczny wizualny dobry.     
Oględziny na placu depozytowym. 

 Kombajn uruchomiono;   
Wykonano próbę ruchową bez przyrządu żniwnego; 
Silnik napędowy pracuje prawidłowo w sprawdzonym zakresie obrotów;  
Brak widocznych wycieków płynów eksploatacyjnych w obrębie komory silnika; 
Układ kierowniczy i hamulcowy działają prawidłowo w sprawdzonym zakresie; 
Nie uruchamiano zespołów układu przepływu materiału – podczas oględzin brak 
wykwalifikowanego operatora; 
Brak możliwości sprawdzenia funkcjonalności podzespołów i potwierdzenia 
kompletności wyposażenia; 
Instalacja hydrauliczna: brak możliwości weryfikacji funkcjonalności, nie stwierdzono 
widocznych uszkodzeń; 
Oświetlenie: wizualnie kompletne, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń 
mechanicznych; 

 Badanie środka technicznego przeprowadzono metodą organoleptyczną; 
Widoczne ślady użytkowania, zanieczyszczenia i zarysowania eksploatacyjne 
powierzchni, ubytki powłoki lakierowej, rdzawy nalot, pozostałości materiału 
żniwnego;  
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Przyrząd roboczy CERIO 560: widoczne ślady normatywnego zużycia eksploatacyjnego, 
brak możliwości weryfikacji funkcjonalności podzespołów; 
Elementy robocze z rdzawym nalotem wskazującym na nieprawidłową konserwację 
bieżącą i/lub niewłaściwe przechowywanie osprzętu w miejscu niezabezpieczonym 
przed czynnikami atmosferycznymi; 
 

 Kabina:  
Pulpit obsługowy, elementy sterowania, ekran CEBIS- brak widocznych uszkodzeń 
mechanicznych; 
Szyby: nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych; 

 Stwierdzone braki i uszkodzenia; 
Uszkodzona drabinka przednia; 
Uszkodzony lewy podłokietnik fotela operatora; 
Brak gaśnicy; 
Stwierdzono miejscowe uszkodzenia mechaniczne/wgniecenia pokryw kombajnu i 
przyrządu żniwnego; 
Wózek transportowy przyrządu żniwnego: uszkodzone koło podporowe; 
CERIO 560: podnośniki łanu niekompletne, widoczne miejscowe wgniecenia ślimaka; 

 Opony: przód MITAS 650/75 R32 – zużycie bieżnika 20%, tył BKT 16.5/85-24 – zużycie 
bieżnika 20%; 

 Dokumentacja techniczno-ruchowa: podczas oględzin udostępniono instrukcję obsługi 
maszyny z wykazem części zamiennych, brak książki przeglądów; 

 Komunikaty informacyjne/ostrzegawcze CEBIS: patrz załączona dokumentacja 
fotograficzna; 

 Liczba kluczyków stacyjki (szt.): 1; 
 Przed uruchomieniem i dalszą eksploatacją kombajn wymaga przeprowadzenia prac 

konserwacyjnych oraz czynności serwisowych w celu sprawdzenia funkcjonalności  
i stopnia zużycia podzespołów oraz wykrycia ewentualnych usterek części. 
 

Wyposażenie widoczne na zdjęciach. 
 
Uwagi: Brak informacji o przeprowadzonych naprawach, przeglądach oraz warunkach 
eksploatacji.  

 
3.3.  Stan prawny. 
Na dzień oględzin 25.01.2021 r. kombajn zbożowy CLAAS TUCANO 320 znajduje się na stanie 
majątku firmy Claas Financial Services SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce, 
ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa. 
 

 
 

 KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 

1. Do powyższych wartości nie doliczono podatku VAT. 

2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być 

wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić 

podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie. 

3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową. 
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4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne), uszkodzenia oraz braki 

powstałe po przeprowadzonych oględzinach oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania 

przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny. 

5. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wyceny powstałe z przyjęcia za podstawę informacje od 

użytkownika lub zlecającego o stanie przedmiotu lub dokumentów z nim związanych, jeśli brak było podstaw do 

kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu rzeczywistego było przez 

wykonawcę wyceny niemożliwe lub znacznie utrudnione. 

6. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony  

w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez 

uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji. 

7. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania. 

8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności  przedmiotu wyceny lub elementów,  w tym ewentualnego 

istnienia ograniczonych praw rzeczowych. Nie badano również poprawności i sposobu zainstalowania tabliczki 

znamionowej i numerów identyfikacyjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych tam podanych. 

9. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w 

szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość. 

10. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego 

obiektu.  

11. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach 

występujących w miejscu jego udostępnienia. 

12. Wycena nie obejmuje kosztów ewentualnego demontażu oraz ponownego montażu w innym miejscu 

zainstalowania. 

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu. 
 
 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. 
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