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FIRMA HANDLo\ilo - USŁUGOWA
,,RAWMIX" Tadeusz Rawecki

Członek Stowarzyszenia ]rĄ.rrierów i Techników Rolnictwa
ul. JanaDekana 23 64-100 Lęszro kI.65 526 85 22 601 281 619 NIP 697 1l7847l

RZICZoZNAw(,A
UpDl|ignii Nr Iv 2l5 ] 2005

ORZECZENIE TECHNICZNE NR1/03 /2011

vrykonane na podstawie pźeal§tav,ionych dokumentów i staEu faktyczlego oraz próbnej jazdy
rrźywanlrrr ciągnikiem ro]nicz}Ąrr JoHN DEERE 7230R

Zleceniodawca: Ilodowla Zarodowa zwierząi ,,ZoŁĄDNICA" §p z o.o, Gosp. Golina
Adreś; Żolędnica 41 ó3-911 Ra\Yicz NIP 69900102G
zakres i cel oceny: ustalenie war,tości r}.ikowej netto ciągnika rolniczego

A DANE IDENTYFIKACYJNE GNIK.Ą RoLNIczEGo JD 7230 R

B. oPIs TECHNICZNY Uż\.WANEGo c RoLMCZEGo JD 7230 R

Leszno dn,20]9 ]122

Nl l'ttbN.żN]]lrwenlirzoF1Nlarh j lYD nraszln}

1RW 7230RCCD006668
C lż20 l 746 żo|2

PRA Kc 89

DR/BAI2395910

ciągnik rolniczy JoIIN
DEERE typ: JD 7230 R

8288 l1.000 kg
Wysokopręźny RG 6076
6 cylindrowy; chłoclzon_v cicczą Brak dlnych

W 3 97] óE !C
l9I KW

L.p opis stanu l.clrni.Znego U] Spl (%)NażWa zespolu

IV VII II III

kornplettr": h§v!, §, unr§lranr;an iu. róslronrie a
praca a pełnynr zake§ie oblolóN,

Zuź),cie eksploabcine slosowne do pr7ebiegu
§, ,] cwid. ]8 nrlc po PT i trVmianle o]e]u

0.32 0,0304

2 Skrżyni3 Przekładniowa
Aulo Po§,er E 23
20]20 ,10 kln]h

- kompletna - Nzkodzony moduł nlpędu
hydro§txtyczn€go I zakr€§u napędu
kwalifikuie §ię do rł"vmiany

!.]0 30 _ 0.] lż|3

spra\rnY tcclrnicżnit 0,0023] Uklad kierowniczy
komDlclrv bcż lvvcieków oleiu 0,10 7 0.0]33

5 lnsta]acia halnu]cou,a
Uklad prreurnalycżrry

komplctrc. 7urcic ckspl()allc} jnc wymaga
okre§oivego p17cglądu tcchniczncgo 0,0.1 E 0,006]

0,0E ó
6 Tylny Układ zawieszenia;

Zaczepy: transporlo\ły; rolniczy
prz€dni układ zawieszenia
+WoM z napędem hvdrostaĘ,

konrplctDy, \ycżu\ra]ne luz} na pżegulrach
kompletne śtan t.chnicżnv dobn,
komplcln_v §Ijra§n. tcchnicżnic

_ konr]rleln\, §lra§,ny tcchnicżnic
I]ydnuLjkt : za$,ory slerujące
ajniaZda hydrauliki ż.wDęuż eJ

_ popra§łrość fllnkc]onowania żaclro§,ana ]

- ie\\,ieLkie wr"cjeki ole]u na szybkozł.icżach 0,05 0.00.13

_ stan lechnicżny dobrv
- Zuźyle §,30 '],i,

0,] 0 -5
ogumi.!ie:przednje 600 ]70 R 30

tylDe ]10 
" 

70 R.l2
0,05 _5Kabnra , nNtalacja elektrycha stin lcchnicżn), dobrr" i atriunu]atory sprawne

1,00 -0,19,1ó

(

B. cHAR,\KTERYs,lYI(Ą TECHNICZNA
ci€tik uruchoniono i spfa\ldzono podstarłrlrł,e fuŃoic placy bez uwag, Nie st\ł,ięrd7ono
§,yciekó$ olejLL $,ukłtldach hydrauliczrrych j Z silnika. cia3nik w dobrym stanic tcchniczi)nl
Kabr a d\\u nliejscowa k]imatyżowana Z radicDri siedzenienr pneunlatycżnie regu]owanym - cżysta.
ogumienie tylne 7]0]70 R42 i pżcdlie 600,70R ]0 stan 1echnicżn}, dobry,

lnstaLacja łączności satelitamcj GPS Antena l 'Ilack

L

Si]rrik 1y|

sjlnik R(j fi]76 6.yliDd()s),

5



)

Ciąg dal§zy Orzeczelia Technicznego l l03 / Z0l9

c.wll,IczoNA w_ść RlNKowA NETTO GNIKA RoLNIcZLGo JD 7230 R

W )l', 1 : 240.000.- t ( 1 0, 1946 1: 193,296,- ,.łC,.

Prżyjęto: cena netto 193.000,- rln cena brutto: 237390,- PLN
Słorvnic: stodziewięćdziesi.ttż},tysiQco7łotvch netto

E, OPINIA RZECZOZNAWCY

1.0 Na podstawie ustalonego stanu technicznego, prżedstawionych dokunentów, okęsu i sposobu
uż}tkowania, inforrracji prżetalgów, komisów, giełd i ogłosżeń pmso\łych stwierdzam żę:

1,1 wyliczona wrńość netto łv/w ciągńka nie prz€kracza średńej wańości r}, korłej netto.
1,2 Ci€nik JoIłN DEERE 7230R nr fabryczny :1B!az3LBqqD!O!ó9 rok budo,2012

może być ek§ploatowany w okresie kolejnych kilku lat (żakładając średnie roczne
wykorżystanie ci€nika 1200 mtg.) pod warrrnkiem Wykonania naprawy §krzyni
przekładniowej oraz, że eksploatacja ciągnika przebiegać będzie żgodnie z
instrukcją obslugi.

2, () Aktualną §,artość r}nko!vą sżaco!raDcgo 0iągnikł rvyzrraczono nrctodą podcjścia obliczcniorro-

Z(]O Zięlona Góra 2001 r oraż .. Zas.d w}ccny milsż}'rt i Llrząrlzcń rolnicz,,"ch" J,NapóIk}v§ki.
ZG SITlt Warsżawa 2005I

Rzecżożnawca podpisując lnriejsżć ORżECZENIE TECiiNICZNL nie tJierze odpowiedżialności ża ład)
ukryle, Za Zalnialy podzespokjw po dokolaniu og]ędżlr RZccżoZDa\ca nie bierzc odpo\iedżiahoś|l ża
lreść opnrii opdńcj nł dan"v.h co do których żostał rvptlradzony w błąd przcż zlcccnbddlv.ę,

stTR //1 ,/

lh."" ?
64-,100 L6sżno, ul, J, Dekana 23
i9l,601281619 NlP 697- 1 17_a,r,71

llódła ]nfomracji:
l. Wiżja kkalna ł nicjscu gakżo$.ania ciągnrka s Finnie I IZZ .,Zo]ędtica" Sp. Z o o. Zolędni.J
2. Zasady \v),cen), \fasz}n i urz.ldżeń ro]nicż]ch SITR 201.1

3 Lnbmtacje użyskane od |inn} JOIIN DEERE POLSK^ oraż PHL ]\C]RO\1IX Ro]ęc7,v.

Poprawki uivzględnia statr 1echnjcz y daDych zcspołó\\, Iopra$,ki koNguiące cene rrelb śnxlkd tcchnicznego

a- \a+ ,s )

' (a,")"
Vl popra§,ka ułZględn]a]ąca stan lechnicżn),

U] ud7iał zespohl $ wań.ści
S.] śtopień pogorszcnia lub polep§zenia zespolu
U. \i,skaźirik wartości d]a 8 lat ek§p]oańcii

C. ślednia cena elb pońwnyilan!,.h ciagnrkó$, Z

\1,],!ośażelietrl 240.000,_ ł
U$, §skaźnik §,artości urządzenia lcclrnicżn.go

0.5250
\'] Su.la \śżJ. slkic]r poprdNck u{ 7gledn]e] a!),ch \1!D

tcchnic7n_v danvch 7e§!ołói \!,!osj - 0,194ó

RZECZoZ\AWCĄ mlr ińr, 'I dde! sl R.$.cki ul Jł[ Dcł.ni ]j ó.1 L!! l,cs7no

inż. T},DEU§Z
wfin^|

I plx\ulitni! \. l\'] !l5 i 2005
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