
Karta identyfikacyjna 

1. Data i miejsce badania: Oględziny maszyny wykonano w dniu 25.01.2021 około godziny 12:35 na terenie 

parkingu ul. Zatorze 1, 02-852 Warszawa. 

2. Informacje dodatkowe: 

2.1 W oględzinach uczestniczył – brak uczestnika. 

2.2  Okazana dokumentacja środka technicznego: nie okazano żadnych dokumentów.. 

2.3 Okazano dokumenty potwierdzające własność środka technicznego: dowód rejestracyjny DR/BAN 

178775. 

2.4 Środek techniczny nie jest eksploatowany i przechowywany na parkingu. 

2.5 Przedstawiony środek techniczny nie był badany pod względem sprawności technicznej. 

        3.    Identyfikacja przedmiotu wyceny 

              3.1  Marka, model, typ: Deutz-Fahr Agroplus F 55 Keyline 
              3.2  Numer fabryczny: ZKDCK602W0RD10018 
              3.3  Rok produkcji: 2016 
              3.4  Przebieg: 109142 km 

3.5  Kluczyki szt. 1 
              3.5  Przeznaczenie:  Maszyna pociągowa służąca jako nośnik maszyn i urządzeń. 
              3.6  Dane techniczne: 

UKŁAD HYDRAULICZNY 
Otwarty układ hydrauliczny 
Wydajność pompy l/min 42  
Sterowanie mechaniczne 
Liczba obwodów (standard) 2  
Liczba obwodów (opcja) 3  
PLATFORMA Z RAMĄ LUB KABINĄ 
Składana rama bezpieczeństwa (ROPS) 
Kabina 
WYMIARY I WAGI 
Koła przednie 280/70 R16"  
Koła tylne 360/70 R24"  
Szerokość osi przedniej (A) mm 1462  
Szerokość osi tylnej mm 1466  
Szerokość między błotnikami mm 600  
Szerokość między poszerzeniami błotników mm 1120  
Całkowita szerokość z tyłu mm 1466  
Całkowita szerokość z przodu mm 1462  
Rozstaw osi (C) mm 1996  
Długość (bez ramion podnośnika) (D) mm 3442  
Szerokość osi przedniej (min./maks.) mm 1166/1422  
Szerokość osi tylnej (min./maks.) mm 1091/1491  
Minimalna szerokość ciągnika (E) mm 1460  
Wysokość z ramą bezpieczeństwa (B) mm 2319  
Wysokość z kabiną mm 2370  
Wysokość do koła kierownicy mm 1430  
Wysokość do błotników mm 1211  
Wysokość do deski rozdzielczej mm 1387  
Waga homologowana kg 2450  
Maksymalna masa dopuszczalna kg 4200 

              3.7  Uwagi o pochodzeniu, stanie technicznym i eksploatacji. 
Środek techniczny dotychczas będący w finansowaniu bankowym. Brak informacji o dofinansowaniu z 
funduszy europejskich zakupu środka technicznego zostało wykorzystane. Środek techniczny w stanie 
dobrym. Wymagany serwis – koszt 6000 zł netto – z uwzględnieniem awarii instalacji elektrycznej. Brak 
haka przedniego TUZ-u – koszt około 300 zł netto. Brak drzwi lewych – koszt 1292,68 netto. Zbite lusterko 



lewe – koszt 24,39 zł netto. Brak ramienia  wycieraczki przedniej – koszt 32,52 zł netto. Łączny koszt 
napraw wynosi około 7649,59 zł netto. 

 


