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_____________________________________________________________________________________

1. Prasa balansowa - 2 szt.

Fotografia poglądowa.
Nr seryjny – brak tabliczki znamionowej. Rok prod. – ok. 1970
Parametry techniczne:
Nacisk – 10 000 kg
Wymiary stołu – 380 x 380 mm
Max wysokość detalu – 169 mm

WYCENA
Prasa śrubowa, ręczna, mocowana do stołu własnej konstrukcji, dwoma śrubami.
Koło balansowe dodatkowo zabezpieczone elementem spawanym, wykonanym we własnym zakresie.
Stan techniczny:
- gwint śrubowy z widocznymi, nielicznymi wyszczerbieniami,
- powierzchnia stołu z wyszczerbieniami.

Wartość –800,00 zł
(osiemset zł)



2. Zaginarka do blach.

Fotografia poglądowa.

Nr seryjny – brak tabliczki znamionowej. Rok prod. – ok. 1970

Parametry techniczne:
- max długość gięcia – 1500 mm,
- max grubość blachy – 1 mm,
- waga urządzenia – ok. 140 kg.
Stan techniczny:
- belka gnąca z widocznymi śladami deformacji,
- brak nożyc krążkowych,
- kątomierz z ogranicznikiem kąta gięcia, rozkalibrowany.

WYCENA
Giętarka w obecnym stanie kwalifikuje się do naprawy, z wymianą belki gnącej.

Wartość – 1.100,00 zł
(jeden tysiąc sto zł)

___________________________________________________________________________________________
UWAGA! Wartość rynkowa opisaychj wyżej rzeczy, ustalona została przy zastosowaniu wskazanych w treści metod i/lub na podstawie cen katalogowych (np. Info Ekspert,
wolnorynkowych, transakcyjnych, dostępnych w publikacjach regionalnych i ogólnopolskich oraz własnej bazy danych, obiektów takich i podobnych, których cechy dają
odpowiednio dokładne odniesienie do badanego obiektu.
Rzeczoznawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte, o których nie wiedział i nie mógł ich stwierdzić podczas zwykłych oględzin.
Ocena nie stanowi ekspertyzy technicznej i nie może być wykorzystywana do celów innych niż określone w treści, a w szczególności do sporządzania kosztorysów i zakresów napraw,
przewidywanych czasów eksploatacji itp.



3. Frezarka pionowa FYA 32 – 1 szt.

Fotografia poglądowa.

Nr seryjny – 7541 Nr inw. – b.d Rok prod. – 1968

Parametry techniczne:
- powierzchnia robocza stołu – 1600 x 315 mm
- przesuw wzdłużny – 900 mm
- przesuw poprzeczny – 280 mm
- przesuw pionowy – 280 mm
- ilość stopni posuwu – 32
- zakres posuwów wzdłużnych – 12 – 1010 mm/min
- zakres posuwów poprzecznych – 9 – 756 mm/min
- zakres posuwów pionowych – 6 – 505 mm/min
- odległość czoła wrzeciona od powierzchni stołu – 400 mm
- odległość osi wrzeciona od korpusu – 360 mm
- obroty wrzeciona – 21, zakres obrotów wrzeciona – 20 – 1500 obr/min
- waga maszyny – 4300 kg.

Stan techniczny:
Frezarka zużyta eksploatacyjnie w stopniu znacznym. Istnieje możliwość uruchomienia, jednak sposób
użytkowania w warsztatach szkolnych, brak remontów i napraw, które przy użytkowaniu
demonstracyjnym nie były konieczne, spowodowały, że ewentualne dalsze użytkowanie w produkcji,
wymaga wykonania przeglądu i napraw wynikowych.

WYCENA
Frezarka znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym ogrzewanym. Brak jest podstawowego
oprzyrządowania. Nie wyposażona w dodatkowe oświetlenie ani doprowadzenie płynu chłodzącego. Stan
techniczny wymagający naprawy.

Wartości rynkowe frezarek FYA 32, z lat 60-ych, kształtują się na poziomie ok. 4900 – 6500 zł,
określanych jako sprawnych, z podstawowym wyposażeniem.

Z uwagi na niemożliwy do dokładnego ustalenia, w warunkach wyceny, zakres i koszt remontu, wartość
maszyn określam szacunkowo, na:

Wartość – 3.500,00 zł
(trzy tysiące pięćset zł)



4. Wyciągarka – 1 szt.

W komplecie silnik 1,1kW
Wartość – 400,00 zł

(czterysta zł)



5. Sejf

Część górna zamykana na dwa klucze (w zestawie).
Brak kluczy do kasetki wewnętrznej oraz dolnej części sejfu.

Wymiary:
- głębokość - 51 cm,
- szerokość - 51 cm,
- wysokość - 120 cm

Wartość – 500,00 zł
(czterysta zł)


