
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA
,,RAWMIX" Tadeusz Rawęcki
Stowarzyszenia lnżynierów i Techdków
64-100 Leszno tęI.65 5268522 601 281 619

Lcs7no dn 2l)lql l _ż2

Członek
LLl, Jana Dekana 2]

Rolnictrva
NIP 697 l178.1 7l

RZECZOZNAWCA
Up.iwlidia Nr Iv / 2l5 / 2005

ORZECZENIE TECHNICZNE NR 1101 /2019
§,ykonanc na podsla\ie stanu iaktyczncgo olaż próbnego uruclronrierLia ] przedsra\rionych dokumenlóu,.

użysanego ci€nika rolnicżcgo URSUS tJ ]2]'l

Zlcceniodawca: Hodowla Zarodoł,a Z\ti€rząt ,,ZOI.ĘDNICA" Sp zo.o. Gosp. Colina

^dres 
: Źołędlica .1l 63 911 Ra\ricz NIP 699 001 02 64

Zakrcs \łJ-ccn}, -uslilc ie §,afiości rynko\\,cj DcLlo używanego ciŁ{rnika ro]niczego URSUS l22:l

A DANE IDENTYFIKĄCYJNE C ROLNICZEGO

B. oPIs TF]CHNICZNY UZYW,\NLGo RoLNIC7-ECo URsUs U 122,{

Nr libi1./.\ c\ldertc\jnyMarta i typ naszyny

01019
citó01746 1986

PRA IIs 43
Dowód Rojestracyjny
DR|BAH 3487075

Wysokoplężny Z 8701.1 6 cylinclrorvy
lzędorvy; chłldzorr_v oieczą z tul'bo-
doładowaniern

005536
68,12 cfin

84,8 KW

,73,73 4970 kg

Uj S. (%)L,! opń stanu techrlrcznego

l ll lll Iv VI

0.32
I silnik ż o§pr7ętcnr'l}pu llj70l 6 c},lindnu,

konlplemy. ]alw!, §, uruchom ienjrLl kadfub suchy
glośDJ prac.r si]nika; Zuzycje sto§o§,ne do
pżelracowa vch ntq
konłleha - Zuż)cie eksp]oatac)lne. luzy na
dźiigni żnriany biegó$,. §Tciekóiv otcju - brak
gh]ś!a praoa skrzy i lrzeklad iolve]

0,20 0.]295
skzynia Przekładniowa
Przód / Tył 16/8
TYlny Mo§l

] komDlcnrv s.NoInecha!lZnl Zużyt! eks!loa 0,06 5 0.0129

0.10 _ ]0 _ 0,043l
Przednia oś napędżana Z $,ałer1) kofl]pletna bez pżccick(j$ olcju slan

- Zuźycie ek§ploalac!iie stośos!ic do rcśuNu

0,0,1
5, IDslalacja hanNlcosd

Uk}ad plcunratycżn),
- koiĘteha, nie Sprawna hvalifikuic
się do nalra§,y bieżącej -a.ol1ż

T) ln} UkłaL{ Za§ i.szc! ia
żd.Zcp raDspolt(lr] i Ztcżcp
mlniczo t,ansDońo\v brłk

,ko pLefne, slvolztie Zużyte. ofl\,ory
rozkalibrcwa ei cręgna !\ypraco\\,ane na 0.0]45

H),dl3ulika ; 7awor}, §tcruj.(c
Gni!,da h),dr!uIiki zcs,nętrżncj - przecieki oleju, rozdzielacze $}pracolvane 0.10 _l0 _0.04]]

ogumiciie: pżednie 1.1.9- 2,ł
T},lD. 18.9 R 3,1

6a%
,l0 

% 0,0j ża _ 0.013)

_10 ,0,02]5
9 N]aska silrl;ka] b]otniki] kabina b](]tniki : nraska srtnrk3.; kat]rna korzja ubltki

nralcridh i ]aki.ru : Siedże ie kier.Ąlc) - żuZ}€
całość s,vmara wlnriaDv lub odbudo\!!

1.00 _ 0y'554

ąr(

l

L

L

(liągnik rolniczy tl,p:
URsUs U 1224

]0

10
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Ciąg dalszy do orzeczenia Technicznego Nr 1 l 01 l 2019

C.WYLICZONA W-ŚĆ RYNKOWA NETTo GNIK_Ą RoLNIczEGo L.RsUs U 1224

w=c,, , fll > = 46.400,,( l 0,493s) = 25.269,44 PLN

Przyjęlo wartość ne"", 25.000r- nrN brutlo: ]0.750.- PL\
słownie: dwadzieściapięćty§ięcyzłotych netto

E.oPINIA RZEcZOZNA\\,CY

L() Na podstarł,le uslal lego slanu lcchnicZnego, plzccl§ta§,ionvcil clclkunrentórr,,, okresu j5posobu
uź},lkowania. inlbmacli plzetargó\ł. komisó\\,. g;etd i ogł(]szeń praso\ł\clr sl\ł,icr.]żam że:

1.1 Ciagnik rolnicz_v URSUS LJ l22.ł nr lrbr},czn},i 01019: r, b, ]9tó Nr rejestr, PRA Hs,l3
możc bl,ć eksploatorvany rv okresic kolcjnych kilku 1at po rvvkonaniu napra$,y bieżaccj oraz
pod \ł,arunkiem. żc cksploatacja ciągnika przebiellać będ7jc zgodiie z irrstrukclą obsługi,

2-0 .Ąktualną wartość rynkowa nett() w,'w ci€nika \łvznaczono lnctodą i

stat!§tycznci analiz! l\flku u,g, " ]\f ctod \ł ycell!, nl aszyn i ur7ąd żcri'' J.\ apórk,l rr ski.
R Zróbek. ZC'() Zjc]ona Gcila 200l r o-az ,, Zasad wyceny maszvn i urzad7cń r-olniczvch"
J.Napórkowski ZG SITR Warsżawa 2005 r

RżccżoznaNca podprsu]a! Dini..iśżą opi.ie 7 ir,},cena nie bl(rzc odpot ied7ia hr.ścj 7i $ad! ukryie, ż.r żanrian1
podzcspołó\r, po dokoDaniu og]ęd7in RZecżoaM\ca nic biclzc odtoiljedzinłroś.i ża 1leść oplrii opart..i na
dłnych co do kt&ych żosm] iłprolvadżony \! biąd p,cż,Lecenjodawce \lrliej§Zr opnria ż §J}ccnl nje
obcjmuje §mnu pirlvncgo i moźe być lvykorz),Slanc u,yłącznic do ,akrelu iei sporżac]ż.nia. P,}icta ivańość r]nko*r
j cst to p.7e\\,idy s.ana ccni n].71trVa do uzyskania prży żaŁrżcn iu źe: sllonf umo\t ) lie dżidltl! s s) tua. j j |rż},nru§o\! ej,
b\l , J . .hl" .,e ]C, ]e,

Rzcczo7nłwca Sll'R

64-1
|§l,601

Popra\\,k] uw7glednia stin lechnicu n}, dan},c]r żcspolós Popra(kj kolyluiące celle brulto ftodka lcchnl§Znego

aYl+,\tV: ,

lr. )'
V, popra§ka u1,7g]ędniaią.x slan lechni.zny

L] udżiał Zespoh il waaoścj
Sl st()pień pogors7enia lub polets7enia żcspolu
U,. wskaźnik watTości dla ]3 ]at

a] śr.dnia .cne nello ponnl.vwan\clr ciąg.ikót
16.4ll0.-,l

Liw- \yskaźnik \ arl()ści uI7anZenia 1c.hnic7.eeo

0.23l6
vi suna $.sZ),stkich popra\ck u$żglqd.injac)-ch śtan

tcchnic7lv da!),ch 7cspołó$ sYlosi - 0,4554

1619

RZEcl()Z N Ą \\'(] A jng.ińż T.d.us7 Ra\lccki uL Jln! Dekand ż] 6.1_1l)1) |cś7no UDranni.nin Nr lv/2l5/2005
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