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Streszczenie

Przebadano 513 ofert u¿ywanych kombajnów zbo¿owych i 123 sieczkarni samojezdnych. Stwierdzono, ¿e istnieje znacz¹ca
zale¿noœæ pomiêdzy cen¹ a wiekiem oferowanej maszyny. Cena ofertowa jest powi¹zana tak¿e z moc¹ maszyn na poziomie
umiarkowanym.

WIEK I MOC A CENY U¯YWANYCH
SAMOJEZDNYCH MASZYN ROLNICZYCH

Wprowadzenie

Cel, materia³ badawczy i metodyka badañ

U¿ywane ci¹gniki i maszyny rolnicze stanowi¹ istotny
sektor rynku techniki rolniczej. W ka¿dym z krajów euro-
pejskich znajduje siê znacz¹ca grupa rolników, którzy
wyposa¿enie techniczne gospodarstw opieraj¹ w du¿ej czêœci
na maszynach zakupionych z drugiej rêki. Specyfika rolnictwa
europejskiego powoduje, ¿e zapotrzebowanie na maszyny u¿y-
wane w poszczególnych krajach jest zró¿nicowane. W krajach
o lepszej strukturze obszarowej, jak np. Wielka Brytania czy
Francja, w naturalny sposób zapotrzebowanie na rynku maszyn
u¿ywanych jest mniejsze ni¿ w krajach posiadaj¹cych rozdro-
bnione rolnictwo, jak Polska czy W³ochy. Wynika to g³ównie
z ograniczonych mo¿liwoœci finansowych gospodarstw.

W ka¿dym z tych krajów na cenê maszyn u¿ywanych maj¹
wp³yw g³ównie takie czynniki, jak: wiek, przebieg i parametry
techniczne charakteryzuj¹ce maszynê, wp³ywaj¹ce g³ównie na
jej wydajnoœæ, takie jak moc silnika i szerokoœæ robocza.

Celem niniejszej pracy jest okreœlenie wp³ywu wieku i mo-
cy kombajnów zbo¿owych oraz sieczkarni samojezdnych na
ich cenê na rynku wtórnym. Do wykonania analizy wybrano
dane w³oskie. Struktura gospodarstw rolnych we W³oszech jest
zbli¿ona do Polski. Na powierzchni 13,1 mln ha u¿ytków
rolnych znajduje siê oko³o 1,4 mln gospodarstw o œredniej po-
wierzchni 9,0 ha (2007), a jedynie 0,7% gospodarstw przekra-
cza 100 ha powierzchni u¿ytków rolnych. Te najwiêksze
gospodarstwa wykorzystuj¹ jednak wiêcej ni¿ jedn¹ czwart¹
wszystkich u¿ytków rolnych. Udzia³ zbó¿ w strukturze zasie-
wów jest niski i w 2007 r. wynosi³ 25,5%, a dodatkowo 1,6%
powierzchni zajmowa³a uprawa ry¿u. Ponad 30% powierzchni
zajmowa³y ³¹ki i pastwiska. Ich udzia³ wzrós³ w ostatnich la-

tach o 6%. Mo¿na szacowaæ, ¿e powierzchnia pól, z których
zbierano plon za pomoc¹ kombajnów zbo¿owych (zbo¿a,
kukurydza, ry¿) wynosi oko³o 3,85 mln ha, a roœlin paszowych -
oko³o 1,7 mln ha [1, 3]. Trzeba podkreœliæ, ¿e sektor us³ug ma-
szynowych we W³oszech jest bardziej rozwiniêty ni¿ w Polsce.

Materia³ badawczy stanowi³y oferty handlowe dealerów
handluj¹cych u¿ywanymi maszynami we W³oszech z roku
2009 kolportowane na targach Agritechnica [7]. Zebrane
informacje zgromadzone zosta³y w bazie danych zawieraj¹cej
pola dotycz¹ce m.in.: marki, roku produkcji, mocy w kW oraz
ceny w euro, a tak¿e dodatkowo takie dane jak wiek oferowa-
nych maszyn oraz cena 1 kW mocy silnika. Okreœlono korelacjê
i regresjê oceniaj¹c si³ê zwi¹zków pomiêdzy zmiennymi
zale¿nymi a niezale¿nymi w oparciu o granice ustalone przez
Ostasiewicz i in. [6].

Analizie poddano 513 ofert dotycz¹cych kombajnów zbo-
¿owych oraz 123 ofert dotycz¹cych sieczkarni samojezdnych
(tab. 1).

W zestawionych ofertach dotycz¹cych kombajnów
zbo¿owych by³o 7 ró¿nych marek tych maszyn. By³y to przede
wszystkim popularne we W³oszech maszyny produkcji New
Holland (38% ofert) a tak¿e Claas (23%), John Deere (17%),
Fiatagri (14%), Case (5%) i Laverda (3%). Przedzia³ mocy
wynosi³ od 55,2 do 376,8 kW (œrednio 176,9 kW), a wiek ofe-
rowanych maszyn waha³ siê od 3 do 18 lat (œrednio 10,4 lat).
Mediana mocy (174,8 kW) i wieku (10,0 lat) œwiadczy o ofercie
sprzeda¿y dotycz¹cej relatywnie du¿ych kombajnów zbo¿o-
wych, raczej o wysokim poziomie zu¿ycia.

W grupie sieczkarni samojezdnych do sprzeda¿y oferowane
by³y cztery marki. Dominowa³ niekwestionowany lider rynku
Claas (37% ofert), ale tak¿e John Deere Italiana (31%), New
Holland (24%) oraz Ford (New Holland) (8%). Moc ich wyno-
si³a od 220,8 do 485,8 kW (œrednio 310 kW), a wiek od 5 do 17
lat (œrednio 9 lat).

Tab. 1. Ogólna charakterystyka statystyczna zgromadzonego materia³u badawczego
Table 1. General statistical characteristic of collected information
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Wyniki badañ i ich analiza

Zestawienie danych dotycz¹cych u¿ywanych kombajnów
zbo¿owych i sieczkarni samojezdnych daje pewien pogl¹d na
poziom cen tych maszyn. Widaæ wyraŸnie zró¿nicowanie w za-
le¿noœci od dwóch najwa¿niejszych parametrów, czyli roku
produkcji (wieku maszyny) oraz jej wielkoœci, która jest chara-
kteryzowana moc¹ silnika.

W analizowanej ofercie kombajnów najstarsze pochodzi³y
z roku 1990. Dotyczy³o to kombajnów Fiatagri (Laverda) a ich
cena waha³a siê od 8 do 27 tysiêcy euro. Ceny ofertowe kom-
bajnów ogó³em waha³y siê od 6 do 135 tys. euro, a œrednia cena
wynosi³a 49,1 tys. euro. Najtañszy w ofercie by³ kombajn Class
Dominator 48 S z 1991 r., natomiast najdro¿szy New Holland
CX 880 SLz 2002 r. W zestawieniu wystêpuj¹ te¿ ma³o znane w
Polsce marki, jak Fiatagri, produkowany nastêpnie jako marka
Laverda b¹dŸ New Holland.

W przypadku sieczkarni samojezdnych najczêœciej spoty-
kany jest Claas, co potwierdza dominacjê tej marki w Europie.
Najstarsze oferowane maszyny mia³y 17 lat a najm³odsze 4 lata.
Œrednia cena oferty wynosi³a nieco ponad 46 tys. euro, przy
czym najtañsze sieczkarnie wycenione zosta³y na 16,5 tys. euro
a najdro¿sza na 104 tys. euro i by³ to Class Jaguar 900 Speed
Star. Ten ostatni model jest typowym przedstawicielem
sieczkarni przeznaczonych do pracy us³ugowej.

Zwraca uwagê ci¹g³y wzrost mocy silników, w jakie kon-
struktorzy wyposa¿aj¹ maszyny samojezdne. Zarówno w przy-
padku kombajnów zbo¿owych jak i sieczkarni samojezdnych
moc ta wzros³a w analizowanym okresie o ponad po³owê
(rys. 1). W przypadku oferty kombajnów œrednia moc wynosi³a
oko³o 180 kW, a sieczkarni 310 kW.

Cena u¿ywanych kombajnów zbo¿owych jest znacz¹co
zwi¹zana zarówno z wiekiem jak i moc¹. Najni¿sze ceny
wywo³awcze dotyczy³y kombajnów w wieku ponad 15 lat
(rys. 2). U¿ywane sieczkarnie samojezdne oferowane by³y
w cenach wy¿szych ni¿ kombajny (rys. 3). Jest to jednak rynek
maszyn inny, kilkakrotnie mniejszy, ni¿ w przypadku kom-
bajnów.

Cena w przeliczeniu na 1 kW mocy silnika kombajnów
waha³a siê od oko³o 600 do zaledwie 50 euro/kW (rys. 4).
Wartoœci te by³y zale¿ne od wieku a tak¿e marki kombajnu.
Najwy¿sze œrednie ceny za 1 kW mocy dotyczy³y kombajnów
New Holland (344 euro/kW), natomiast najni¿sze Case - 207
euro/kW. Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e wiek oferowanych
kombajnów by³ zró¿nicowany.

Rys. 1. Œrednia moc oferowanych maszyn samojezdnych a rok
produkcji
Fig. 1. Average power of self propeller machinery versus the
year production

Rys. 2. Cena u¿ywanych kombajnów zbo¿owych w zale¿noœci
od wieku
Fig. 2. Price of used combine harvesters according to the age

Rys. 3. Cena u¿ywanych sieczkarni samojezdnych w zale¿noœci
od wieku
Fig. 3. Price of used self propelled forage harvesters according
to the age

Rys. 4. Cena za jednostkê mocy u¿ywanych kombajnów w zale-
¿noœci od wieku
Fig. 4. Price per unit of power of used combine harvesters
according to the age

W przypadku sieczkarni samojezdnych wartoœci te by³y
ni¿sze i wynosi³y od oko³o 250 euro/kW dla maszyn cztero-
letnich do 50-100 euro/kW w przypadku maszyn najstarszych,
co wynika g³ównie z faktu, ¿e maszyny te s¹ wyposa¿one
w silniki wy¿szej mocy ni¿ kombajny (rys. 5). Œrednia cena za
1 kW mocy silnika waha³a siê w zale¿noœci od producenta od
103 euro (marka Ford NH) do 178 euro (Class).

Cena u¿ywanych maszyn samojezdnych wykazywa³a
umiarkowany zwi¹zek z moc¹ silników tych maszyn (rys. 6 i 7).
W latach 1991-2004 œrednia cena zakupu nowego kombajnu
wzros³a z 80,9 do 216,2 tys. euro, przy œredniej w tym okresie
nieca³e 150 tys. euro. Nawet po uwzglêdnieniu poziomu
inflacji wskaŸnik wzrostu ceny jest wysoki (oko³o 50%), a wy-
nika on m.in. z tendencji do konstruowania coraz wiêkszych
i wydajniejszych maszyn. Przedstawiony na rys. 8 spadek war-
toœci maszyn w zale¿noœci od wieku zosta³ okreœlony przez
porównanie ró¿nicy ceny ofertowej maszyny u¿ywanej z cen¹
z ostatniego roku produkcji. W niektórych przypadkach s¹ to
znaczne spadki siêgaj¹ce ju¿ po 5 latach nawet 80%. Poniewa¿
w analizowanych ofertach brak jest szczegó³owych informacji
dotycz¹cych maszyn (np. przebiegu w godzinach lub hekta-
rach) trudno jest jednoznacznie ustosunkowaæ siê do tych
wartoœci. Niemniej jednak zauwa¿alny jest umiarkowany
wp³yw wieku na ten wskaŸnik. Zale¿noœæ taka jest potwier-



Rys. 5. Cena za jednostkê mocy u¿ywanych sieczkarni samo-
jezdnych w zale¿noœci od wieku
Fig. 5. Price per unit of power of used forage harvesters versus
the age

Rys. 6. Cena u¿ywanych kombajnów zbo¿owych w zale¿noœci
od mocy
Fig. 6. Price of used combine harvesters versus the power

Rys. 7. Cena u¿ywanych sieczkarni samojezdnych w zale¿noœci
od mocy
Fig. 7. Price of used forage harvesters according to the
power

W latach 1991-2004 œrednia cena zakupu nowego kombaj-
nu wzros³a z 80,9 do 216,2 tys. euro, przy œredniej w tym
okresie nieca³e 150 tys. euro. Nawet po uwzglêdnieniu
poziomu inflacji wskaŸnik wzrostu ceny jest wysoki (oko³o
50%), a wynika on m.in. z tendencji do konstruowania coraz
wiêkszych i wydajniejszych maszyn. Przedstawiony na rys. 8
spadek wartoœci maszyn w zale¿noœci od wieku zosta³
okreœlony przez porównanie ró¿nicy ceny ofertowej maszyny
u¿ywanej z cen¹ z ostatniego roku produkcji. W niektórych
przypadkach s¹ to znaczne spadki siêgaj¹ce ju¿ po 5 latach
nawet 80%. Poniewa¿ w analizowanych ofertach brak jest
szczegó³owych informacji dotycz¹cych maszyn (np. przebiegu

w godzinach lub hektarach) trudno jest jednoznacznie
ustosunkowaæ siê do tych wartoœci. Niemniej jednak zauwa-
¿alny jest umiarkowany wp³yw wieku na ten wskaŸnik. Zale-
¿noœæ taka jest potwierdzona we wczeœniejszych badaniach
autora [4], a tak¿e przez wielu innych badaczy [2, 5] i œwiadczy
o du¿ym wp³ywie zu¿ycia ekonomicznego na maszyny o skom-
plikowanej konstrukcji, do których mo¿na zaliczyæ maszyny
samojezdne.

Rys. 8. Szacunkowy spadek wartoœci kombajnów w zale¿noœci
od wieku
Fig. 8. Decrease in value of combine harvester according to the
age

Wnioski

Literatura

Na podstawie przeprowadzonej analizy cen u¿ywanych maszyn
samojezdnych na rynku w³oskim mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce
wnioski:
1. Wzrasta wielkoœæ produkowanych maszyn samojezdnych. Œwiadczy

o tym zmiana œredniej mocy silników oferowanych do sprzeda¿y
maszyn. W przypadku kombajnów wzrost wyniós³ 40% a dla siecz-
karni samojezdnych 24%. Jednoczeœnie wzros³y ceny maszyn
nowych o oko³o 50%.

2. Cena ofertowa maszyn u¿ywanych zale¿y do ich wieku i mocy.
Zarówno w przypadku kombajnów zbo¿owych jak i sieczkarni
samojezdnych zwi¹zek ceny z wiekiem by³ znacz¹cy, natomiast
zwi¹zek z moc¹ by³ umiarkowany.

3. Cena w przeliczeniu na jednostkê mocy jest dobrym wskaŸnikiem
porównawczym pomiêdzy ró¿nymi modelami maszyn. W anali-
zowanych przypadkach waha³a siê od 50 euro/kW (17-letnie
sieczkarnie samojezdne) do ponad 600 euro/kW (5-letnie kombajny
zbo¿owe). Zaobserwowano umiarkowany zwi¹zek pomiêdzy
wiekiem a cen¹ za jednostkê mocy.
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dzona we wczeœniejszych badaniach autora [4], a tak¿e przez
wielu innych badaczy [2, 5] i œwiadczy o du¿ym wp³ywie
zu¿ycia ekonomicznego na maszyny o skomplikowanej
konstrukcji, do których mo¿na zaliczyæ maszyny samojezdne.

AGE AND POWER OF USED SELF PROPELLER AGRICULTURAL MACHINES

Summary

There were analyzed 513 offers of used combine harvesters and 123 self propelled forage harvester. It was stated that there is
significant relationship between prices and age of offered machine. The bid price is also moderately connected with machinery
power.
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