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1.  Podstawa formalna . 
Podstawą formalną wyceny jest zlecenie BZWBK Leasing S.A. , ul. Chlebowa 4/8 

61-003 POZNAŃ z dnia 14.01.2015 roku   
 

2.   Podstawa merytoryczna . 
• Wizja lokalna, 

●    Strony internetowe: www.sings.pl ,www.allegro.pl , www.4printers.pl , 

      www.konicaminolta.pl , www.grafcom.pl , www.videomix.cz , 

      www.centrumdruku.com.pl , www.plotery.oferteo.pl         

• Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych SIMP 

• Bank danych ZORPOT. 

 
3.   Zakres opracowania. 

 
�   Wizja lokalna, 

�    Identyfikacja maszyny, 

�    Opis i ocena stanu technicznego, 

�    Wycena wartości rynkowej, 

�    Wykonanie dokumentacji fotograficznej. 

 
4.   Cel wyceny 
    

Celem wyceny jest oszacowanie wartości rynkowej dla sprzedaŜy na rynku wtórnym. 
 

5. Przedmiotem wyceny jest ploter Allwin 3,2 M Konica 512/42PL, model K3208B  
    
   

                   
                    Ploter Allwin 3,2M Konica 512/4 2PL model K3208B 



         ZORPOT – POZNAŃ Al. Niepodległości 2  
         61 874 Poznań � 061/852 16 86, 853 78 05 wew. 238, 244; e-mail: zorpot-poz@inc.pl 
 

3 

Charakterystyka ogólna: 
 
- ploter wyposaŜony jest w głowice drukujące Konica KM512/42pl 
- model K3208B wyposaŜony jest w 8 głowic Konica 512 dysz na kaŜdą głowicę 
- ploter wyposaŜony jest w silniki firmy Fuji, co gwarantuje pracę ciągłą i stabilną urządzenia 
- drukowanie podczas ripowania, opuszczanie białych miejsc w kierunku X i Y 
- oryginalne japońskie prowadnice THK, zapewniające płynność i stabilność pracy 
- filtry amerykańskiej firmy PALL 
- Certyfikat CE 
- zmienna wielkość kopii 
- regulowana wysokość głowicy 
- oprogramowanie RIP w cenie maszyny PHOTOPRINT 
- zastosowany automatyczny system dostarczania materiału do druku, wyposaŜony w   
  czujniki na podczerwień zapobiegające fałdowaniu i gnieceniu. Zapewnia tym samym 
  ochronę głowic drukujących 
- zastosowany automatyczny system ssania farby oraz oczyszczania zapobiega zablokowaniu 
  dysz głowic 
- podgrzewane stoły robocze na wejściu i wyjściu 
- wentylatory suszące gotowy produkt 
- najnowszy system dostarczania farby i pojemnik na farbę zapewniają jej ciągłe dostarczanie 
- gdy maszyna nie pracuje, głowica jest schowana i chroniona przed zniszczeniem 
- zastosowano siłownikowy system napędzający, brak zgrzytów 
- interfejs w technologii USB, moŜliwość rozdzielania w trakcie druku, co zwiększa wydajność 
  i stabilność pracy. 
 Zastosowanie 
 Idealne rozwiązanie dla zakładów duŜej poligrafii, agencji reklamowych, drukarni cyfrowych,  
 i wszędzie tam, gdzie niezbędne jest szybkie i precyzyjne drukowanie i cięcie.  
   
  Dane techniczne plotera: 
    

Nazwa maszyny Ploter Allwin 3,2M Konica 512/42PL 
Typ, model K3208B 
Producent TEC Industry & Trade CO., Ltd. 

Zhejing, Ninbo, Chiny 
Rok produkcji 2012 
Numer seryjny K3208B/1112-2609 
Rozdzielczość 360dpi/720dpi/1080dpi/1440dpi 
Prędkość druku Max 75 m2/h 
Technologia druku 8 głowic Piezo Konica 512 dysz na kaŜdą 

głowicę 42PL 
Kolory C, M, Y, K 
Zasilanie w atrament System zasilania w atramenty solventowy 
Max szerokość mediów 3200 mm 
Max szerokość druku 3200 mm 
 Główne 220V AC 
Napięcia System 220 + 10%, <4A, 50/60Hz 
 Grzałki 220 + 10%, <16A, 50/60Hz 
Interface  USB port 
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Wstępna max. 55oC 
Grzałki Utrwalająca max 40oC 
 Susząca max 55oC 
System nawijający Automatyczny system odwijająco-nawijający do 

100 kg 
System czyszczący Podciśnieniowy system czyszczenia głowic 
Oprogramowanie PhotoPRINT 6 
Warunki pracy Temp 20-30oC, wilgotność 40-70% 
Wymiary maszyny 750 x 1450 x 4500 mm 
Waga netto/brutto 700/750 kg 
Znak bezpieczeństwa CЄ 

   
  6. Wizja lokalna. 

 
Wizja lokalna miała miejsce  w firmie „Centa” pl. Sp. z o.o. w  Wysogotowie, ul   Kamienna 3  
 w dniu 16.01.2015r       

    Podczas wizji lokalnej obecni byli:             
     Pan Arkadiusz Cenkier – przedstawiciel firmy „Centa” 
     Pan Andrzej Czarnecki –  rzeczoznawca SIMP – ZORPOT Poznań. 
 
 

7. Ustalenia wizji lokalnej i identyfikacja plotera  Allwin 3,2M Konica 512/42PL 
 

W trakcie wizji lokalnej przedstawiono maszynę – Ploter Allwin 3,2M Konica  512/42PL,  
model K3208B .Maszyna była ustawiona w hali na posadzce, na kołach jezdnych ( w które 
maszyna jest wyposaŜona), maszyna nie była podłączona do źródła zasilania, dlatego nie 
moŜna było stwierdzić czy jest sprawna. Maszynę badano wzrokowo na podstawie oględzin 
zewnętrznych. 

 
DANE     IDENTYFIKACYJNE:  

 
Nazwa maszyny Ploter Allwin 3,2M Konica 512/42PL 
Typ, model K3208B 
Producent TEC Industry & Trade CO., Ltd. 

Zhejing, Ninbo, Chiny 
Rok produkcji 2012 
Numer seryjny K3208B/1112-2609 
Znak bezpieczeństwa CЄ 

 
  8.  Ocena stanu technicznego 

 
 W dniu wizji lokalnej przedmiotowa maszyna znajdowała się  w  magazynie  firmy „Centa ,”  
 ploter  Alwin 3,2M Konica 512/42PL model K3208B stał na posadzce magazynu, na własnych   
 kołach, w które jest wyposaŜony, owinięty dla zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi 
 i zabrudzeniem folią. Maszyna nie była podłączona do źródła zasilania, wobec powyŜszego 
nie moŜna było jej uruchomić i stwierdzić czy jest sprawna. Poszczególne elementy maszyny  
badano wzrokowo. W trakcie oględzin stwierdzono, Ŝe maszyna wykazywała znamiona częstego 
uŜytkowania, powierzchnie osłon miały zarysowaną malaturę, maszyna była zanieczyszczona  
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farbami, wewnątrz maszyny widać było pozostałości farb. Trudno określić czy w  
momencie demontaŜu u byłego właściciela dochowano naleŜytych starań, aby oczyścić  
z farb zbiorniki i systemy maszyny, szczególnie z głowicy natryskującej. 
JeŜeli tego nie zrobiono, być moŜe maszyna będzie wymagała wykonania dokładnego  
przemycia systemów, a jeŜeli to nie pomoŜe być moŜe wymiany pewnych elementów 
przed ponownym uruchomieniem.  
Uwzględniając stopień zuŜycia technicznego, a takŜe te zastrzeŜenia, które podałem 
powyŜej ustalam stan techniczny maszyny jako dość dobry – maszyna wymaga przeglądu, 
oczyszczenia i drobnych napraw.      

 W tej sytuacji ustalam współczynnik zuŜycia technicznego S: Ustalam S=25% 
 

9.   Ocena sytuacji rynkowej 
 

  Na rynku wtórnym występują liczne oferty na sprzedaŜ uŜywanych, tego typu ploterów,  
   ale najczęściej oferowane są przez przedstawicieli producenta, po przeprowadzonych 
   przeglądach i naprawach, dodatkowo udzielają na nie gwarancji na kilka miesięcy. 
   Łatwy teŜ jest dostęp do maszyn nowych.  
   Popyt na te maszyny raczej jest średni, z uwagi na to, Ŝe mogą one pracować w duŜych  
   firmach drukarskich, reklamowych, które specjalizują się w produkcji banerów reklamowych, 
   wielkogabarytowych, specjalnych druków np przed wyborami. 
   Trudno sobie wyobrazić pracę takich duŜych maszyn w małych firmach drukarskich,   
   czy reklamowych, czy teŜ firmach świadczących usługi dla ludności.  
  

10.   Metoda wyceny . 
 

  W niniejszym opracowaniu, do oszacowania wartości rynkowej szacowanej maszyny 
  - plotera  Allwin 3,2M Konica 512/42PL  model K3208B , wykorzystane   
   będzie podejście kosztowo-mieszane tzw. metodą odtworzeniową z elementami  
   metody rynkowej, która nazwana jest metodą mieszaną. 
  Wykorzystano tu: 

- metodę odtworzeniową dotyczącą opisu i formalizmu przy ocenie stanu zuŜycia 
 eksploatacyjnego plotera Allwin 3,2M Konic 512/42PL  model K3208B 
    a  

  - z metody porównawczej, metodę dochodzenia do ceny rynkowej szacowanej 
     maszyny z wykorzystaniem wskaźników kształtujących popyt na rynku, o których  
     jest mowa w dalszej części operatu. 

 

Oszacowanie wartości rynkowej plotera Allwin 3,2M Konica 512/42PL  model K3208B,  
zostanie wykonane z wykorzystaniem określenia współczynnika rynkowego za  
pomocą następującego algorytmu: 

                          

                         WR = Wp × ( 1 – S/100 ) × K × E 
 
       WR – wartość rynkowa, 

       Wp – wartość początkowa, 

        S - współczynnik zuŜycia technicznego 

        K – współczynnik nowoczesności konstrukcji: 

             K = 1 – α ( te – 1);  α – współczynnik ekspercki  = 0,01- 0.03 

            E – współczynnik podatności rynkowej 0,3 – 0,9 Ustalam E = 0,70 
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11. Ustalenie warto ści pocz ątkowej plotera Allwin 3,2M Konica 512/42PL  
 

 Wartość początkowa jest to cena nowej maszyny lub jej odpowiednika. 
 Wartość początkową plotera Allwin 3,2M Konica 512/42PL  model K3208B  ustalono   
 na podstawie faktury zakupu nr F/1774/03/12/PL z dnia 2012-03-28   
 przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen dóbr inwestycyjnych wg GUS od II kw. 2012  
– do IV kw. 2014. 
Wartość początkowa plotera na dzień szacowania wynosi: WP = 77 588,23 zł netto 
Po zaokrągleniu wartość początkowa wyniesie: 
 

 
                                          WP= 77 588,23 zł netto 
 
       Po zaokrągleniu do dalszych obliczeń przyjęto: 
 
                                        Wp = 77 600,00 zł netto  
     

 
12.  Ustalenie warto ści współczynnika nowoczesno ści konstrukcji K 

 
                                K= 1- α ( te -1)     Ustalam α = 0.01 
 
                                    K = 1 – 0.01 ( 3 – 1)= 0,98 
 
                                                K = 0,98 
 

  13. Ustalenie warto ści rynkowej plotera Allwin 3,2M Konica 512/42PL              
                                                    

    
             WR = 77 600,00 x( 1-25/100) x 0,98 x 0,70= 39 925,20 zł netto                 
 
Po zaokr ągleniu warto ść rynkowa plotera Allwin 3,2M Konica 512/42PL  model K3208B 
wyniesie : 
 

                                         WR= 40 000,00 zł netto  
 
                  słownie: czterdzie ści tysi ęcy zł netto 
 

 
   Poznań, dnia 18.01.2015 rok                                                       Rzeczoznawca SIMP 
 
                                                                                                    mgr in Ŝ. Andrzej Czarnecki 
                                                                                                              Nr Cert. 9790 
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15.   Uwarunkowania . 
       
       1.Opracowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego, lecz charakterystyka i ogólny  
           stan techniczny stanowiły czynniki wpływające w istotnym stopniu na określoną    
           wartość urządzenia. 
 

2.Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan fizyczny i wady, których nie    
   moŜna było ustalić podczas oględzin oraz za skutki techniczne i prawne, jakie mogą   
   powstać w czasie przenoszenia na nowe miejsce przeznaczenia. 
 

        3.Aktualna wartość rynkowa plotera Allwin 3,2M Konica  512/42PL  model K3208B     
          została ustalona na dzień sporządzenia wyceny dla celu określonego w pkt. 4  
          opracowania. 
 
         4.Ustalona wartość nie zawiera podatku VAT. 
 
        5.Opracowanie moŜe być wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem określonym w  
           pkt.4 opracowania, w okresie 6 miesięcy  od daty wykonania i nie moŜe być  
           publikowane bez zgody autorów 

 
 

 
Poznań, dnia 18.01.2015 rok                                                        Rzeczoznawca SIMP 
 
                                                                                                  mgr inŜ. Andrzej Czarnecki 
                                                                                                           Nr Cert. 9790 
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16. Dokumentacja fotograficzna – 13 zdj ęć 
 

              
         Zdjęcie Nr 1 Widok plotera Allwin 3,2M Konica 512/42PL- przód z lewej strony 
 

          
           Zdjęcie Nr 2 Widok plotera Allwin 3,2M Konica 512/42PL- przód z prawej strony 
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    Zdj ęcie Nr 3 Widok plotera Allwin 3,2M Konica 512/42PL-  z przodu 
 

      
     Zdjęcie Nr 4 Widok plotera Allwin 3,2M Konica 512/42PL-  z tyłu 
 

             
               Zdj ęcie Nr 5 Tabliczka znamionowa plotera 
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Zdj ęcie Nr 7 Sterownik plotera z wyłącznikiem awaryjnym.  Zdjęcie Nr 8 Włączniki i wyłącznik główny plotera 
 

                  
  Zdjęcie Nr 9 Panel zasilania plotera                     Zdjęcie Nr 9 Wiązki przewodów zasilania plotera w farby 
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Zdj ęcie Nr 10 Instrukcja wprowadzania Interfejsu do komputera i do pamięci sterownika plotera – str.1 
 

 
    Zdj ęcie Nr 11 Instrukcja wprowadzania Interfejsu do komputera i do pamięci sterownika plotera – str.2 
 

 
Zdj ęcie Nr 12 Płyty CD do nagrania programu na dysku komputera i następnie na pendrive a potem do sterownika   
                      Plotera poprzez wejście USB port.  
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            Zdjęcie Nr 13 Farby stosowane do drukowania na ploterze                      


