Mezőgazdasági gépek, eszközök árverése
Tétellista

Információk
Helyszín: Somogy megye
Árverés nyitása: 2021. december 21.
Árverés zárása: 2022. január 31., 10 órától
Vásárlói felár: 10%
ÁFA: 27%

Helyszín: Somogy megye
Helyszíni szemle dátuma:
2022. január 28. 10-12 óra között
Megtekintés:
A megtekintésen való részvételhez
előzetes e-mailben történő
jelentkezés szükséges a megtekintés
előtt 2 munkanappal. Regisztráció:
info@intergavel.hu.

Fizetési határidő: 2022. február 01.
Fizetési lehetőségek:
Banki átutalás
Megtekintés:
Kérjük a fizetési
határidő pontos betartását!

Szállítás kezdete:
07.
Szállítás vége:
Információk:

2022. február

Szállítás csak telefonon előre
egyeztetett időpontban, szállítási
engedély birtokában lehetséges.
Szállítási napok előreláthatólag:
február 7. (hétfő), 8. (kedd) és 11.
(péntek).

Név
#195 Tárcsás lazító - Simba SLD 600

Aktuális ár
2023. január 09.
16:51:26

21.000 €

Típus: Simba SLD 600
Gyártó: Great Plains
Tájékoztató információ:
- munkaszélesség 6 m

#237 Traktor - John Deere, 6420

24.750 €

Típus: 6420
Gyártó: John Deere
Gyártási év: 2005
Forgalmi: van
Műszaki érvényessége: 2023.11.20
Eladó információ:
- folyamatosan szervizelve, szervizkönyv 2019-ig vezetve (helyszíni bejáráson megtekinthető)
- utolsó bejegyzés a szervizkönyvbe 13.795 üzemóránál volt
- nyilvántartás szerinti felméréskori üzemóra: 15.398
Megjegyzés:
- traktort a felmérés után is használják, ezért az üzemóra állása változik a felméréskori állapothoz
képest
- tétel tartalmazza a fényképeken látható, traktorra felszerelt hashúzót, vonófejet
- orrsúly nem tartozik a tételhez

#238 Dömper - TA 9, Terex
Típus: TA 9
Gyártó: Terex
Gyártási év: 2007 (eladó nyilvántartás)

9.500 €

Név
#239 Ágaprító - TP 230 PTO, Linddana

Aktuális ár
2023. január 09.
16:51:26

11.610 €

Típus:
- aprító egység: TP 230 PTO, Linddana
- pótkocsi: SCH360 TP230, ParkLand
Gyártó: Linddana
Gyártási év: 2014
Mért (m):
- befoglaló: 6x2,3-3
- pótkocsi tároló egység: 1,9x1,8/2,3-1,4/1,9
Tartozék: fényképeken látható felszerelt kardán

#240 Szárzúzó

3.850 €

Típus (eladó nyilvántartás): Müthing MUL-250-31,1
Méret (m):
- munkaszélesség: kb. 2,5
Tartozék: fényképeken látható felszerelt kardán

#241 Orr és oldalkasza - Disco 8400, Corto 3200
FN, Claas

8.600 €

Tétel tartalma:
1 kit oldalkasza:
- típus: Disco 8400
- gyártó: Claas
- gyártási év: 2011
1 db orr kasza
- típus: Corto 3200 FN
- gyártó: Claas
- gyártási év: 2011
Tartozék: fényképeken látható felszerelt kardán

#242 Árokmaró adapter - AM 650, Hidrot, 2017-es

1.400 €

Típus: AM 650
Gyártó: Hidrot
Gyártási év: 2017
Méret (m):
- befoglaló: 1x1,3-700

#243 Markoló adapter

754 €

Méret (m):
- kanál szélesség: 0,77
- befoglaló: 2x0,8-1,9

#244 Erdészeti vágófej - Woodcracker C450,
WesttecH, 2014-es

19.000 €

Típus: Woodcracker C450
Gyártó: WesttecH
Gyártási év: 2014
Méret (m):
- befoglaló: 2,3x2-1,7

#245 Rakodó gép - 5070 Z, Schäffer
Típus: 5070 Z
Gyártó: Schäffer
Gyártási év: 2007
Tartozék: fényképeken látható felszerelt egy pár villa
Eladó információ:
- nehezen indul, valamiért mindig lemerül az akkumulátor, de beindítás után üzemképes
- a gém hegesztve volt

12.060 €

Név
#246 Toyota HI LUX terepjáró

Aktuális ár
2023. január 09.
16:51:26

4.980 €

Típus: HI LUX
Gyártó: Toyota
Gyártási év: 2007
Forgalmi engedély: van
Műszaki vizsga érvényessége: lejárt, 2021.08.25.
Megjegyzés: eladó nem vizsgáztatja le az autót
Eladó információ:
- váltóhibás, nem veszi a sebességet
- jellemzően terepen használták

#247 Bálázó - Quadrant 3400 RC, Claas, 2014-es,

52.600 €

Típus: Quadrant 3400 RC
Gyártó: Claas
Gyártási év: 2014
Eladó információ:
- tavaly (2020-ban) teljes felújításon esett át a szakszerviz által (csapágyak, kötöző fejek, kardán,
stb.).
- ez egy ún. késes bálázó, azaz a bebálázandó szénát vagy szalmát a kések aprítják
- zsinóros kötözés
- leállításkor a bálaszám: 77.731
Tartozék:
- 1 db monitor (lásd 15-ös kép)
- fényképeken látható felszerelt kardán

#248 Vetőgép - Maestro 12 SW, Horsch, 2014-es

46.000 €

Típus: Maestro 12 SW
Gyártó: Horsch
Gyártási év: 2014
Eladó nyilvántartása szerint kb. 7.000 hektárt vetett
Megjegyzés:
- tételhez nem tartozik monitor, az egy Isobus-os gép, Isobus-os traktorral használva csak be kell
dugni, és a traktor saját monitorján megjelennek az infók.

#235 ÚJ TÉTEL! - Traktor emelő adapterrel

30.500 €

Típus: 6630
Gyártó: John Deere
Gyártási év: 2010
Műszaki érvényessége: 2026. szept 23.
Megjegyzés:
- emelő adapterhez nincs tartozék
Eladó tájékoztató információ:
- állattenyésztési ágazat feladatait szolgálta ki leginkább (takarmánykiosztás, bálarakás,
trágyarakás, stb)
- a traktoron korábban felújításra került az első híd (rugózás, szimmeringek, csapágyak), új
generátor van rajta és elől új lámpák
- motor melegszik, pontos hibaok nem ismert
- eladó dolgozik vele, de kisebb terheléssel és figyelni kell erre a problémára használat közben
- szakszerviz által szervizelve
- traktort a felmérés után is használják, ezért az üzemóra állása változik a felméréskori állapothoz
képest

#236 ÚJ TÉTEL! - Nehézgépszállító pótkocsi
Típus: TU4-2x2-32/80
Gyártó: Goldhofer
Gyártási év: 2000
Műszaki érvényessége: 2023.11.28
Eladó tájékoztató információ:
- felújítása javasolt
- 12 V-os rendszer
- fékrendszer hibás, légtartály ereszt

20.100 €

