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z dnia:

numerl RTM-fi9/19
Rzeczoanawca

:

Adres:

WlĘ.

zrak AG.2409.2.2019.Ri
Właściciel:Wojewódzki Ośrodek Ruchu

zdnia: 20l9/l0/I4

ZIec. pismo,

Dokument:

Zadanię;

20|9ll0ll7

inż. Artur Gabryniewski RS001494, asyst. mgr inż. Marcin Osipa

Z|eceniodawca: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie
ul. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów WlĘ.

Adres:

LiśGncje nrF'Oa8]13

Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Wlkp.
Gorzów
ul. Podmiejska 18, 6ó-400
Dowód Ęestraryjny seria: DR/BAO numer: 1739605
Ocena stanu teohnicznego i okreś|enie wańości ryŃowej przyczepy rolniczej

PoDsTA\ilA oPINn

l.

Zlecenie m AG,24O9.2.2019.RF z &lia 14.10.201,9 r. wykonania oceny stanu technicznego
ustalenie wartości ryrrkowej przy cz.epy rolnicz,ej,
, Oględziny pojazdu w dniu 17.10.2019 r.,
J. Dowód rejestraryjny seria i numer DR/BAO 1739605 wydany przez Prezydenta Miasta

GorzowaWĘ.,

i

4, Wyciąg ze świadectwa homologacji z dńa29,02.2012 r. wydane przez Pronar Spółka z o.o.

siedzĘ w mĘscowościNarew,

§

z

Standardy rzecz ozltlaw cza.

DANE IDENTYTIKACYJhIE PoJAZDU (ł)
Model pojazdu: T663/2

PRoNAR

Marką:

Dane: [P] X-2019

NrĄestracyjny: FG94l66

Wersja:
Rodzaj pojazdu: Przyczepa

Rok prod.: 2012

MN: SZB6632XXCIXO1ó49

20lu03l15

Data pierwszej rcjeshacj i
ol§es eksploara§ji pojaZfu (lu03/ l 5-19l lol l7)
Opis ro.łąiu pojazdu
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)
Dop. masa calk. / Masa własna / Ładowność

9l

mi€s.

Rolnicza
cZerwony
9700

kg / 2600 kg / 7100 kg

Rodzaj przyczrpy
zawioszenie osi

r€§ory

Długość/ Szerokość

612l mrn / 2390 mm

samowyładowcza ti"ryshonną wolnobieżna

U§ytuow8nie osi

cenfalne

WartośćryŃowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

18100

PLN

w

Ęn VAT

(23,0%) 3384,55

PLN
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3-1ó9

Wycena wańości -

drŃ podstawowy

Dokumentacjafotograficzna
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l4o25 inż Artur Gnbryni.w3ki B§0ol494, rś}§t, mgr iDŁ
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1948

zdńa: 2019ll0/l7

inź, Ańur Gabryniewski RS00l494, asyst. mgr inż. Marcin Osipa

Zleceniodawca: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Adres:
ul. Podmiejska 18, ó6-400 Gorzów WĘ.
Zlec. pismo, anak: AG.2409,2.20|9.RF

Właściciel:Wojewódzki

Adres:

Dokumęnt

Zadanie

rF,o48,13

.sTo\1,ARZYszE§IE RzEczozNAlvców sA}rocEoDo§YcH - EKsPERTl\toT,

OPINIA Nrl RTM-369/19
Rzeczoznawca

Iic€ncja

Ośrodek Ruchu fhogowego w Gorzowie
ut. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Wlkp.
Dowód rejestracyjny seria: DRĄAO numęr: 1739ó05

zdńa: 2019110114

WĘ.

Ocena stanu tęchnicznego i określenie wartości rynkowej przyczepy rolniczej

PODSTAWA OPINII

l.

Zlecenie nr AG.24W.2,2019,KF z dnia 14.10.2019 r. wykonania oceny stanu techniczrego
ustalenie wartościrynkowej pzyczepy rolniczej,
2. Oględziny pojazdu w dniu 17.10.2019 r.,
3. Dowód rejestracyjny seńa i numer DRiBAO 1739605 wydany przez Prezydenta Miasta

GorzowaWĘ.,

WycĘ ze świadectwa homologacji

4.

siedzibą w mĘscowościNarew,

i

z dnia 29.02,2012 r. wydane przez Pronar Spółka z o.o.

z

5. §tandardy rzeczo zr.law cze.

DANE IDENTIT,IKACYJNE PoJAZDU (*)
Marka:

Dane: [P]

Model pojazdu: T66312
NrĘestracyjny: FG941ó6

PRONAR

Wefsja:

X-20l9

Rok prod.: 2012
VIN: SZB6632)O(C 1XOt649

Rodzaj pojazdu; Przy czeĘa
Data pierwszej rejestracji
Okres eksploatacji pojazfu (|2]O3 l | 5-19 l l0l l7)
Opis rodzaju pojazdu
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)
Dop. masacalk, / Masawlasna / Ładowność

20la03ll5
9l mies,

Rodzaj przyczepy
zawieszenie osi
Us}tuoB,anie osi
Długość/ Szerokość

samowyładowcza trzystrcnną wolnobieżna

Rolnicza

czelwony
9700

kg / 2600 kg / 7100 kg

resory
centfaln€
ól21 nm / 2390 inm

wYPo§AŻ]EniIE §TANDARDoWE (*)
L,p. Nłzwa €l9m€ntu

L.p. Nizwr cbmcltu wypo§rŁnta
6 +]n§ialacja oświetlenia l2V z tylnym

wypossżcnis

l

+Błotniki kół tylnych.

2

+Drabinka i §topnie buńowe ułatwiające dostęp do

3
3.169

slczyni ładuŃowej.
+Dwa kliny do kół unieszcmne w ocynkowanych
1,1025 inż. Ań§f

14025

Głbr}Ti.w3ki R§00l49.t

i!ż Ańur Gsbryni.w§ki

gniazdem

elekĘcznym.

7

+Instalacja W}Yrofu z zaworern odcinającym.

8

+Po§tojowy h8rnulec ręcany z

Bs0o1494, ,5}§t- B8r iDŁ Mrr,

sy§r4,',

korĘ.
/

INFO-EK§PE&T

sRIsiRD

śruna 2

2019ll0l17

RTM-369n9
kieszeniach,
4 +l lydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą
Stopą.
5

+Instalaaia hamulcowa pnęumatyczna
dwuprzewodowa,

9 +Przęwód, przyłąazęniowy, spiralny, instalac.ji
10

oświ€tlenioWęj.
+Szyber zsypo$f do ziarna, z blokadą, w ścianie

tylnej,

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEZDZIE OGUMIENIA
Bieżnik |mn]

Marka, t}?

Kolo

*MITAs 11,5/80-15,3 IM-04 16PR [141
*MlTAs l1,5/80-15,3 IM-04 lóPR [l4l
*MITAs 11,5/80-15,3 IM-04 16PR [l4l
*M]TAS 11,5/80-15,3 IM-04 16PR [14l

PźcdDie lc\łcI
Przcdnie prawe:
Tylne lcwe:
Tylne prawe:

A8] TT
A8] TT
A8] TT
A8] T-T

^!życie
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STAN TECHNICZNY POJAZDU
Oględziny pojazdu plzeprowadziłem w dniu 17.10.2019 r., w Gorzowie Wlkp. na ul. Podmiejskiej
18. Do oględzin przedstawiona z ostała ptzyczepa ciężarowa rolnicza marki Pronar T663/2
wyprodukowana w roku 2012 o nr rejestracyjnym FG 94166. Rok produkcji plzyjęto na podstawie
dowodu rejestracyjnego m DR/BAO I739605. Na podstawie przeprowadzonych oględzin
StWieldZiłen1:

].

Wyposażenie:
Wyposażenie przyczepy komplefire i sprawne, nie nosi śladów intensy"wnej eksploatacji. Stan
ponadprzęciętny do założonego wieku i przeznaczenia pojazdu.

osie i ząwieszenie:

2.

Pojazd posiada dwie osie typu tandem oddalonę od siebie o 1 030 mm, Elementami
resorującymi są lesory paraboliczne. Nie stwierdziłem widocznych uszkodzeń elementów
układu zawieszenia. Szczegółowa weryfikacja luzów w połączeniach ruchowych w warunkach
warsztatowych lub na stacji diagnostycznej.

3.

Rąma noiazdu:
Rama prostokątna z profili zamkniętych ze sztywnym dyszlem uniwersalnym do łączenia z
dolnym lub górnym zaczepem ciągnika, zaczep dyszla obrotowy z okiem 50 mm. Nie
stwięrdziłem widocznych ognisk korozji oraz uszkodzeń profili ramy,

4,

Nadwozie ładunkowe:
Skrzynia ładunkowa z trójstonnym wywrotem posiada trapezo\ły kształt. wymiary wewnętrzne
skrzyni: długośó- 4 400 mm, szerokość- 2 1,90 l 2 240 mm, wysokość:500 mm. Wywrót
skrzyni realizowany jest przez siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym. Stan skrzyni
ładunkowej jest ponadprzeciętrry do założonegowieku i przeznaczenia po:azdu, nosi ślady
normalnej ekspIoatacji. Ponadto nie stwierdziłem widocznych uszkodzeń.

5.

Reszla po.iazdu:
Tarcze kół stalowe. Bieżniki opon zuż},te w większym stopniu w częściśrodkowej,

Pojazd w stanie przedstawionym do oględzin jest sprawny technicznie
eksploatacji.

i

kwalifikuje się do dalszej

KoREKTY
WARTOŚC BAZoWA BRUTTo (89 mies,)
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ
Karekla u1l:ględnid
|,arlość Plljmie

j.I69

*

.

l8 047 PLN
_ 204

PLN

pierus:ej rcjeso,acji poja:du (pienlszego dopusrc.enia do lllchu po -rkupieniu PoJą:du no|'eqo) na je8a
się,.e poja1L bą.oll,y 1oslal 3arejeslrowalry porą: pierusł2al2105/l5 Paja.d \)yceniany :oslał ,areJeslfol any 2

vplw

dąb)

1,1025 inż. Artur Gabryniew§ld Rs00l494
14025 inż. Artur cabrynic}v§ki RS00l49,1, a§yst. mgr inż, Mar

slsten

INFO-EKSPERT slroro

/ SRTSiRD

3

2019ll0/l7

RTM-369/19
niesi.lce Yc.eśniej, .alem jego akres eksplaalacjijesl dlużs.y od okrcsu eksploalacji poja:du ba:ovega i sląd lNynika

lenru

korekla

-

KOREI(TA ZA OGUMIENIE
Ka,,ekla ul,.glęćlnid \,pb,Ąl) slanu ogumienia na \]arlaśćpoJarda, Punklen odniesieniajest

agunienk

a

PLN

535

PLN

:ułciu 5aoń.

I(OREKTY ROZNE
Jyo| wart. JPLNI

w tym:
SLan

295

3.0

utr,rynania i dbalośćo pojazd

535

stan uh,:ynania i dbalaśćo poja.d nagq mieć wpDl, na varlośćrynko\lq paja.du 1! prłpadku, gdy slan
vyceniane8o poja.du islohie oclbiega od dobrego, odpowiedniego dla dąnega okresll eksPloalacJi i pr:ebjegL
S!v,ień,-on! ponadpr:ecięlnie dabry slan ś|iadc:qcy o ]l,yjqlkołej dbałościo poJa.d nore sląnowić podslT,|ę karekb,
dodatnieJ warlości, slan gofsł ad lypol)ego dobrcgo - podslc,|ę do korekry ujenfiej.
slan panadp|:eciętny ]1, stasunku do viekujak i pl.e:nac.enią pajazdu

Wartośćrynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określonana dzień wykonania opinii
wynosi:

18100

PLN

(słownie: osiemnaście tysięcy sto złotych)

w tym

VAT

(23,0%) 3384,55

PLN

WartośćokreśIono na pod§tawie:
- notowań wartości rynkowych ustalonych przez rvykonawcę opinii,
- korekt mających *ptyw na wańość pojazdu.
Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukqĄe przedmiotu oceny.
Ninieiszę ocena została sporządzona na podstawie oględzin przeprowadzonych w warunkach
występujących w miejscu udostępnienia.
Wszelkie dane uzyskane od zleceniodawcy zostĄ przyjęte w najlepszej wierze.
Od niniejszej oceny - opinii przysługuje odwołanie do jej wydawcy. Od rozpatrzonego przez
wydawcę odwołania przysługuje odwołanie do Stowarzyszenia, wyłącznie w zakresie
merytorycznym.

Opracował:
inż, Arnrr Gabryniewski
(+48 504 866 918)

data l7,I0.ż0I9 r.
lnlblmuiemy, iż spółka Rzeczonawcy Tcchniczno-Motoryzacyjni sp. z o,o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Michała
ogińskiego 7o9/6 pllętwarza następujący zakles Pań§twa danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telęf'onu, adres email, Dane t9 Zostaly poZyskanę w cclu lrrykonania zawartcj z Panią/Panem umowy - opracowania opinii/oceny techniczncj oraz
dla cclów rachLlnkorłych. Infbrmujemy r,ównież, że Administrator doklada wszclkich starań, aby zapelvnić środki iizycznei.
lcchnicżnci iorganizacyjncj ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyŚlnym zniszczeniem, zmianq,
pIZłpadkorvą utratą, nieuprawnionym ujawnięnienr, wykorzyStaniem czy dostępcm Zgodni€ Z obowiąZującymi przepisami. Firma
Rzcczozlawcy'l'echniczno-MotoryZacyjni sp. z o.o. nic będzie przeka7ł\,vala Państwa danych osobowych innym podmiotom w
celach maIkctil,t8o\łych,

3.169

l,ł025 inż, Artur Gabrynicwski RS00l,t94
l.ł025 inż. Artur Gabrynicrvski RS00l494, {sy§t. mgr inż. }Irr
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DOKUN{ENTACJA FOTOGRAFICZNA
do opinii nr: RTM-369/19
DANE IDENTYFIKACYJNE PoJAZDU (*)

Marka:

PRONAR

Wersj a:

Model pojazdu: T66312
Nrrejestracyjny: FG94166

z dnia: 2019/10/17

Dane: [P]

X-20l9

Rok prod.: 2012

Rodzaj pojazdu: Przy czepa

INFo-EI{sPERT

2019l10lt7

RTM_369/19

l4o25 itrż Ańur Grbrynic?śki Rs0ol494
1żlo25 iDż Ańur G.bĘlticwski Rs001494, s§yst. Dlgr fuŁ
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