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ORZECZENIE TECHNICZNE NR Il02 lż019

§ykonanenapodsta§'icstanuf.rrkty. cznegoorazpróbncgouiuchomi!1rraipfzodstawl(nl)rclrdokumenló§.
uź_v§anego 0iągnika rolnic7ego LIRst]S U 12],l
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Adres i Żolędnica ,t1 63 9l l tłalYicz NIP 699 00l 02 6,1

Ztkre§ §},cćny _ ustalenie wart()ści Dłlko\\,ej ietto uż_Y\ł,anego cia€iika rolniczego UIłSUS l214

A DANE IDENTYFIKACYJNE GNIK,Ą ROLNICZEGO

B. oPIs TECIiNICZNY Uż\,WANEGO GNIKĄ RoLMCZEGo [IRsUs U 1214

L

Nr ńh,r.nr! ewidcncljnyNfurka i typ Daszyny

PRAUW88
DRtsAGl982

010,ł09
C|200i716

Ci€nik rolniczy typ
URSUS U l2l4

4.470 kg86 KW004,+8,1
Wysokopręźny Z 8002,1 turbodołado
6 cylind|orvy .lzQdowy: 68,ł2 ccnl;
cltłodzon1 cieczą

U; S. (%)opis stanu technicZnegoL,p
V1I\illI1 l1

0,32 -10 0,]]El
korlr!]etiy. §yciekóiv ol.ju brak
po adnonna§\ne żuź,vcic .t.iu siL iko$cgo
,_'r\,, lnt'u'l'ic',,,,

l Silnik z osprzętem
TWu Z 8002.1 cylindrowy

_ 0,12950.20 _]5
komPletrra 7uźycie eksp]oatac}tne. Luzy n!
dź*ignr żniany biegó$,. irTcieki ol€ju brak
;l.. l, nl. . lzrl 1lzc"L.,d i ".,

2 Skzynia Pżckładn]o\\,a
Przód iTył ]6i8
TYLn], N,lost

0.06 0.0129_ komplcliY seN,ontcclranizn 7użyty eksploa,

0,04]]0,]0 , ]0
_ konrplctna bez prz.cickóv oleiu srdn
, Zużycic cksp]oatac},]nc sbsownie do

Prżednra oś nlpę.]Zana z \1,ałcm

,l0 ,0,0172
_ komplcnra, kwalifikuje się do napm\y5 I slaLacia hamulco\ra

Uklad pneunral_vcz!),

0,0Jj ]0
k.lnlplelIre, s\yorznie z!L7yl. , o\fory
rożka]rbroNanc! cięg a \,}!laco\!aneru

T}ln), Układ ZaŃic§żcnilt
żacż.p flltsponoivy i żacżep
rolnicżo-tranSporto\:v brak

0,0,1]l0.i0
bc, prżeciekó\, ol.,,]u. ro7d7iclacże u]pracoHydlaulika i żalvory §tcruiale

Gria7da hydrauliki Ze\\łrętrzDc.]

7

0,05 0,0,1j L

70 "./,,

50 ,/"
8. ogumienje: przednic 1.1,9, 24

Ty]ne l8.,1 R 3,1

0,03230,05
bktniki i nra§ka silDika,i kabina korożja ubytk1

nrnteriah r ]akier,lL ] siedzelie kicro$,c], - Zuźye
1ub

9 Maska Si].ikal błomiki; kabind

1.00 0,4938Razem

l2.133

l0

20



2

C.wYLIczoNA w_ść

Ci€ dal§zy do Orzeczenia Techniczn€go Nr 1102 12019

RYNKOWA NETTO w"c GNIK,Ą ROLNICZECO URSUS I] 1214

W=Cś. - ZI/j) : 44,000,-( 1 -0,4938) = 22.212,80 PLN
j=1

Przyjęto wartość net o, 22.000r- rrN brutto: 27.060,- PLN
Słownie: dwadzieściadwaty§iącezłotych netto

E. oPINIA RZECZOZ\AWCY

L() Na poclstarłic ustłl()nego stanu technicznego. przerlvarviol]},ch do ku]nenló\\ , okres u rsposobu
Uż}tko§,ania. infonnacj i prżclargów. konri§ó\r,. gicłd i ocl()szelt praso§ },ch St,,!icldzaln że]

],1 Cjagnik rolniczy URSi-iS U ]21,1 nr fabryczn1, : 010,109 : r,b, ]9S2 Nr rcjcstr, PR{ L$'8{i
rnoże b,v'.ć eksp1()ato\any rl okrcsie kolejnych kilku lal po \\\,konaniu naprarv1, bieża_cej orazpod \\,arunkicn. żc eksploatacja ciqgnika przebiegać bęrlzie zgotlnie z instrukc.la rlbihLgi.
Ciagnik jest gotowy do placv.

2,0 Aktualną rvarklść rynkowa_ nctto !v/\\, cią8nika rvyznaczo],1o lnetoclą:
stat\,§§czncj analiż.! ri,nku $,g.'' Melod \\,ycenv rlaszyrr 1 urządzeń.. J, \apórkorvski.
lt Zlóbc,k. Z(]o Ziclona (jór, 

'(]0l 
I oraz .. Zasad wl,ceny rnaszyn i urząclzcń loirriczvch..

J,Napórkowski ZG SITR Warsza\\.a 20{)5r-

Rżecz@na\łca podpisuia! nnrieiszą opinie ż s.vcena nic bierzc odpolricdżialn()ści 7a §,td), uk!lc. 7a żanrian\podżcs.łót po dokonnnN o8ledznt. Rzecżozna$,ca nie bie,c o;po, icdzia ln,,ś., ," ,.;.. 
";;, ;;.;;;|,;"',],Jl])lh c. d rlonLh 7U(Jl \nro$żd-Urv § blac] pr7ez ,r"""" ioa"",".. N,,i" l.r" Ól,i", 

" 
, rvr".* 

"i.L nęllnr |c qtJ|u pr L§ n.!o i jn ic b\ ! s \ kol Ystane $,tląc7Die do zrkJeŃ iej Sp(,,adżenia ]łżJ,iętl \.aność Ąnko\,3
iest lo pr7e$,idv§,ana cena no;lnłiao uzsłar;apz,,"io;.n", i.,.r"-,]'iu,,il"-.,;;;';'',,'.',""..;r,;i,"ii:,:"\\h^L.j.,\|r |,,,/,le,r, r.|, ,,,",,,,;,,,,, ,,,, ,

RZcc,oZnaw.a SlTR

inż. TADE

54,100
'r].60]28i6 ?-117-a4-71

u\łżglednia snn Lcchnicżn}, daDy.h ze§po]ó\ł Poprawk; korygŃace ccnę brutto środkd lechnicznego

,, a 1(+ ,\ )\:
łŁ 1" 

l

\l popraiłka uwż!ledDiaiica slan 1echnicżnv
ZesDo]u
U, udzi:rl 7espołu §, Wafości
Sn lub
U" dla ,l] 1al

cena nctt] po(iw.y§anych ciagnikóu.c§- średnia

lt7aCZoZN]\\\:CA mgrinż Tidcuś7 RNIc.ki ul.,l!n. Dckina 2] ó.1 ]0o l .§7i. l]pll\ icni. Nr r\'] 2ls ] 200§

ł

44.000.- ą
Uu !tskaźnjk §afoścl urądze!ił technic7nego

0,2316
Vi sun]a $.sżv,§tkjch |opra$.ck uryżgIcdniai.r.vch sran

tcchnicżnv dn )ch 7e§połnl §\!o\i - 0,4938



$

$I

1:=l

C

ł
:lt|1

I

:.,l

+_ln,ióa,,!

i,

lq

t

m
I

&

l,!

,,|

l

1 tF,l

i
i

i
I

,,.:lD

-


