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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 16.02.2015 roku   

 

2.   Podstawa merytoryczna . 
• Wizja lokalna, 
●    Strony Internetowe: www.kadilanimachinery.pl , www.askopapier.com.pl , 
       www.oceanmachines.com.pl , www.graso.com.pl , www.plastech.pl , 
      www.papermachinery.pl , www.syspakpolska.com , www.multipino.pl , 
      www.serwoflex.pl ,   
• Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych SIMP, 
• Kompendium rzeczoznawcy EXPERT SIMP, 
• Bank danych ZORPOT. 
 

3. Przedmiot opracowania . 
 

Na podstawie zlecenia wyceny oraz faktury zakupowej charakterystykę wycenianej pakowarki 
przyjęto wg podanych danych: Pakowarka do r ęczników papierowych typu ZZ ,  
model WS-8605 , numer seryjny: 1020035 , rok produkcji:2013  
Producent: Wuu Sheng Machinery Co., Ltd Taiwan   

 
 

 Pakowarka do r ęczników papierowych typ ZZ w papier – model WS-8605  
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Charakterystyka techniczna : 
 

Nazwa maszyny Pakowarka pojedyncza do ręczników papierowych 
typu ZZ w papier 

Model Model WS-8605 
Producent Wuu Sheng Machinery Co., Ltd  

8. Alley 6, Lane 296, Perng Yi Road 
Tai Ping, Tachung 411, Taiwan, R.O.C. 

Dystrybutor KADILIANI MACHUNERY Sp. z o. o.,  
ul. Pańska 73, 00-934 Warszawa, Polska 

Rok produkcji 2013 
Numer seryjny 1020035 
Napięcie zasilania 400V, 50Hz, 3 fazy 
Moc 6kW 
Maksymalne wymiary klejenia 500 mm(L) x 150 mm (H) 

Materiał opakowaniowy Kraft ( papier pakowy) 
Wydajność 16 – 20 paczek/min 
Funkcja kompresji/spręŜania Automatyczna 
Kontrola temperatury Automatyczna 
Sytem kontroli PLC- sterownik programowalny oraz HMI 
Kontrola napięcia sekcji gofrującej Automatyczna 
Klejenie na gorąco Klejownik D4L NORDSON 
Szerokość maszyny 1540 mm 
Długość maszyny                       3310 mm 
Wysokość maszyny 1720 mm 
Znak bezpieczeństwa CЄ 
Waga maszyny 1100 kg 
 

Opis maszyny: 
 

  Maszyna została zaprojektowana do pakowania jednowarstwowych ręczników papierowych typu    
  ZZ. Zbudowana została w sposób modułowy, z jednej strony wbudowany jest podajnik wejściowy, 
  na który operator układa pakiety ręczników papierowych. Z drugiej strony zainstalowany został 
   podajnik papieru, który odwijany jest z beli papier do pakowania, ucinany i przenoszony do   
   wnętrza maszyny, gdzie owijane są przez system dźwigni i wałków pakiety ręczników. 
   Po owinięciu papier jest klejony przez system klejenia na gorąco DuraBlue D4L, produkcji 
   Nordson  Corporation. Topielniki DuraBlue są wyposaŜone w węŜe i pistolety i tworzą  spójny  
   system  aplikacji kleju topliwego. Topielnik topi klej dostarczany w postaci stałej, a następnie 
   utrzymuje temperaturę na zadanym poziomie. Po włączeniu pistoletów pompy tłoczą stopiony klej   
   przez węŜe i dysze na zewnątrz, gdzie jest nanoszony na powierzchnię produktu. 
   Tak zbudowana pakowarka moŜe być ustawiana bokiem podajnika wejściowego, do stołu   
   wyjściowego maszyny produkującej ręczniki papierowe typu ZZ, skąd obsługujący przenoszą 
   pakiety ręczników na podajnik. Dalej następuje pakowanie ręczników i odbiór od strony czołowej    
   przez  operatora pakowarki po dwie paczki ręczników papierowych. Takie ustawienie maszyn  
   tworzy półautomatyczną linię do produkcji ręczników papierowych. 
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        Schemat pakowarki 

 
 
   Topielnik DuraBlue D4L 
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4.  Cel wyceny.  
 
Celem wyceny jest oszacowanie wartości rynkowej dla sprzedaŜy na rynku wtórnym. 
 

5.   Zakres opracowania. 
 

�   Wizja lokalna, 
�    Identyfikacja maszyny, 
�    Opis i ocena stanu technicznego, 
�    Wycena wartości rynkowej, 
�    Wykonanie dokumentacji fotograficznej. 
 
 

6. Ocena sytuacji rynkowej. 
          

Na rynku wtórnym moŜna znaleźć oferty róŜnych producentów, choć pakowarka do ręczników 
papierowych jest raczej produktem niszowym. Oferty firm są na róŜnym poziomie cenowym.  
Jednak trudno znaleźć ofertę na pakowarkę pojedynczą do ręczników papierowych firmy  
Wuu Sheng Machinery Co., Ltd z Tajwanu. Mimo, Ŝe ma dystrybutora w Polsce, chyba 
trudno jest jej się przebić na rynku niszowych produktów na większą skalę. Powodem moŜe 
być równieŜ stosunkowo wysoka cena, na tego typu maszyny. Poza tym naleŜy stwierdzić,  
Ŝe rynek jest nasycony ofertami na uŜywane tego typu pakowarki produkcji krajowych, czy 
europejskich wytwórców. 
Dlatego współczynnik podatności rynkowej ustalam na poziomie średnim. Ustalam E=0,75 
 
 
 

7. Wizja lokalna 
   

  Wizja lokalna miała miejsce na placu magazynowym firmy „Centa” Sp. z o.o.     
  62 - 081 Wysogotowie, ul. Kamienna 23  w dniu  19.02.2015 roku   
  Podczas wizji lokalnej obecni byli:             
 Arkadiusz Cenkier – przedstawiciel firmy „Centa” Sp. z o.o. 
 Andrzej Czarnecki –  rzeczoznawca SIMP – ZORPOT Poznań. 
 
 
 

 8. Ustalenia wizji lokalnej i identyfikacja pakowa rki do r ęczników       
     papierowych  typu ZZ , model WS-8605 ,  

 
 W trakcie wizji lokalnej przedstawiono maszynę – Pakowarka pojedyncza do r ęczników   
 Papierowych typu ZZ , model WS-8605 , numer seryjny: 1020035 , rok produkcji:2013 
 Maszyna była ustawiona w hali na posadzce, na podkładkach betonowych, maszyna nie była    
 podłączona do źródła zasilania, dlatego nie moŜna było stwierdzić czy jest sprawna. 
 Maszynę badano wzrokowo na podstawie oględzin zewnętrznych. W trakcie oględzin   
 zidentyfikowano maszynę na podstawie tabliczki znamionowej: 
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DANE IDENTYFIKACYJNE:  
 

Nazwa maszyny   Pakowarka pojedyncza do ręczników papierowych 
typu ZZ, 

Model,   WS-8605 
Producent Wuu Sheng Machinery Co., Ltd  Taiwan 
Dystrybutor KADILANI MACHINERY Sp. z o. o.  
Rok produkcji 2013 
Nr seryjny 1020035 
Napięcie zasilania 400V, 50Hz, 3 fazy 
Zainstalowana moc 6 kW 
Waga maszyny 1100 kg 
Znak bezpieczeństwa CЄ 

 
9.  Opis i ocena stanu technicznego . 

 
Stan techniczny maszyny określono na podstawie oględzin zewnętrznych w układzie 
statycznym, bez uruchamiania. Ogólnie wygląd zewnętrzny świadczy o naturalnym zuŜyciu 
urządzenia wynikającego z okresu eksploatacji. Stwierdzono niewielkie zarysowania malatury.  
Nie stwierdzono Ŝadnych uszkodzeń, ani nadmiernego zuŜycia, ponadnormatywnego. 
UwaŜam, Ŝe stan techniczny szacowanej pakowarki do ręczników papierowych jest dobry. 
( na podstawie oględzin zewnętrznych, bez moŜliwości oceny pracy pakowarki) 
W trakcie wizji przedstawiono Dokumentację Techniczną zarówno pakowarki, a takŜe 
topielnika kleju DuraBlue D4L ( w języku polskim), oraz Instrukcję Obsługi pakowarki ( w języku 
angielskim). Dokumentacja Techniczna zawiera równieŜ Instrukcję Bezpieczeństwa Obsługi 
Przedstawiono Certyfikat Zgodności na spełnianie Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC – co 
pozwala na umieszczenie na tabliczce znamionowej maszyny Znaku Bezpieczeństwa CЄ 
Ustalenie współczynnika zuŜycia technicznego S - Ustalam: S=15% 

 
10.   Metoda ustalenia warto ści rynkowej . 

Wartość rynkowa - jest to wartość, za którą oczekuje się, iŜ chętny kupujący nabędzie od 
chętnego sprzedającego w normalnej transakcji a obie strony są niezaleŜne od siebie, po 
przeprowadzeniu marketingu i gdy obie strony są świadome okoliczności i nie działają 
pod przymusem. 

 
 W niniejszym opracowaniu, do oszacowania wartości rynkowej pakowarki pojedynczej do   
 ręczników papierowych  typu ZZ , model WS-8605 wykorzystane będzie  podejście  
 kosztowo- mieszane tzw. metoda odtworzeniową,  z elementami metody rynkowej,  

    która nazwana  jest metodą  mieszaną. Zostaną tu wykorzystane: 
   -  z metody  odtworzeniowej "blok" dotyczący opisu i formalizmu przy ocenie stanu  
      technicznego maszyny. 
   - z metody porównawczej metodykę dochodzenia do ceny rynkowej maszyny z   
     wykorzystaniem wskaźników kształtujących popyt na rynku, o których jest mowa w  
      dalszej części operatu. 
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Oszacowanie wartości rynkowej, pakowarki pojedynczej do r ęczników papierowych    
 typu ZZ , model WS-8605, ze względu na utrudniony dostęp do rzeczywistych cen  
 transakcji, a jedynie do cen ofertowych przekazywanych ustnie, przez firmy sprzedające,  
 których informacje zostaną wykorzystane do określenia współczynnika rynkowego   
 wykonano przy wykorzystaniu następującego algorytmu: 

 
 
 
       WR – wartość rynkowa, 

                          WP – wartość początkowa, 
        S – stopień zuŜycia technicznego                         Ustalam  S=15% 
        K – współczynnik nowoczesności konstrukcji: 
        K = 1 – α ( te – 1);  α – współczynnik ekspercki α = 0,01-0.03 
        E – współczynnik podatności rynkowej 0,3 – 0,9   Ustalam E=0,75 
 

11. Ustalenie warto ści rynkowej pakowarki pojedynczej do  r ęczników  
       papierowych  typu ZZ , model WS-8605 

     
    Wartość początkową, pakowarki pojedynczej do  ręczników papierowych  typu ZZ ,   
    model WS-8605 ustalono na podstawie faktury końcowej zakupu nr  FWZ 003/2014 z   
    2014-02-11, przy uwzględnieniu faktu, Ŝe maszyna była sprzedana i uŜytkowana od 
    dnia 28.06.2013 roku , na podstawie umowy sprzedaŜy ZA5/256-257/2013 roku. 

 Podana wartość w/w fakturze wynosiła 55 000,00 USD netto . 
 Uwzględniając, kurs walut wg NBP w dniu szacowania ( Tabela Nr 35/A/NBP/2015 z dnia  
  2015.02.20 ) – 1USD= 3,6895 zł. 
Tak więc wartość początkowa wyniesie WP = 202 922,50 zł netto 

Po zaokr ągleniu warto ść początkowa wyniesie: 
 

                                     Wp = 202 900,00 zł netto       
                     

11.2  Współczynnik nowoczesno ści konstrukcji „K” 
 

        K – współczynnik nowoczesności konstrukcji: 

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

                te- okres uŜytkowania maszyny  ( te= 1,5 )          

                            K = 1 – 0,01( 1,5 – 1) = 0.995 

                                       K = 0,995 
 

Wartość rynkowa pakowarki do r ęczników papierowych  typu ZZ , model 
WS-8605, numer seryjny: 1020035; rok produkcji: 2013 wyniesi e 
 

               WR = WP × ( 1 – S/100) × K × E 
 

   WR= 202 900,00 × ( 1 – 15/100) × 0,995 × 0.75 = 128 702,00 zł netto 
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Po zaokr ągleniu warto ść rynkowa pakowarki do r ęczników papierowych  typu ZZ , model 
WS-8605, numer seryjny: 1020035; rok produkcji: 2013 
 

 

                                      WR= 128 700,00 zł netto  
 
 

      słownie: sto dwadzie ścia osiem tysi ęcy siedemset zł netto 
 

Poznań, dnia 21.02 .2015 roku                                             Rzeczoznawca SIMP 
 
                                                                                           mgr in Ŝ. Andrzej Czarnecki 
                                                                                                      Nr Cert. 9790 

 
 
 

12. Uwarunkowania i zastrze Ŝenia 
 

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. Wartość rynkowa  pakowarki do r ęczników papierowych  typu ZZ , model WS-8605 ,  
         numer seryjny: 1020035; rok produkcji: 2013,  została ustalona na dzień sporządzenia  
         wyceny dla celu określonego w pkt. 4. 

                            
4. Ustalona wartość nie zawiera podatku VAT. 
 
5. Opracowanie moŜe być wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem określonym w pkt. 4,   
   w okresie 6 miesięcy od daty wykonania i nie moŜe być publikowane bez zgody autorów 

 
 
 

   Poznań, dnia 21.02.2015 roku                                            Rzeczoznawca SIMP 
 
                                                                                            mgr in Ŝ. Andrzej Czarnecki 
                                                                                                      Nr Cert. 9790 
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13. Dokumentacja fotograficzna – 12 zdj ęć 
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