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Ustalenie wartości rynkowej
wyciskarki elektrycznej do cytrusów
Hamilton Beach model 1G96700

W dniu 27 listopada 2018 r. w Pietrzykowicach przy ul. Fabryczna 24 dokonałem
oględzin wyciskarki elektrycznej do cytrusów o poniższych parametrach technicznych i
danych eksploatacyjnych :
 Rodzaj urządzenia:

wyciskarka elektryczna do cytrusów

 Marka:

Hamilton Beach Brands Inc.

 Typ, model:

1G96700

 Nr fabryczny:

B4931L00061

 Rok produkcji:

nie ustalono

 Napięcie zasilania:

220 - 240 V

 Częstotliwość zasilania:

50/60 Hz

 Moc:

250 W

 Wymiary zewnętrzne:

260 x 470 x 254 mm

 Średnica wyciskarki:

254mm

 Obroty:

1800 /min

 Waga:

12kg

 Wyposażenie:
- 3 głowice
- misa na sok
- sito z tworzywa
- osłona antyrozpryskowa
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Hamilton Beach 1G96700 to profesjonalne, automatyczna wyciskarką cytrusów
przeznaczona do wyciskania pomarańczy, grejpfrutów i cytryn. Urządzenie to nadaje się
zarówno do zastosowań komercyjnych jak i domowych.
Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:


3 wzmocnione głowice stożkowe - mała do cytryn i limonek, średnia do pomarańczy i duża do
grejfrutów. Każda z głowic posiada nasadkę ze stali nierdzewnej




Cichy silnik





Żeliwna obudowa




Rynna wylotowa umieszczona jest na wysokości 27 cm od dna naczynia. Pozwala to na
przygotowywanie soków w dzbanach. Element ten jest ze stali nierdzewnej.
Niski środek ciężkości
Część robocza składa się z nierdzewnego naczynia zewnętrznego + obrotowy klosz osłonowy
(360°) + gęste sito + głowica stożkowa. Wyciskarka dostosowana jest do pracy ciągłej.
System Sure Grip – układ czterech statywów utrzymujących maszynę w pionie i separujących
korpus od wilgotnego podłoża. System zabezpiecza przed samoistnym przesuwaniem
po blacie.
Silnik wyciskarki rozpędza wirnik do szybkości 1800 obrotów na minutę. Zapewnia to
optymalne wybieranie soku w najkrótszym czasie. Silnik schładzany jest przez wentylator
znajdujący się w dolnej części maszyny.

Poniższe fotografie pokazują opisane wyżej urządzenie
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Do oceny przedstawiono wyciskarkę elektryczną do cytrusów Hamilton Beach model
1G96700, o w/w danych identyfikacyjnych. Wyciskarka złożona w magazynie, brak
możliwości sprawdzenia urządzenia w działaniu, potwierdzenia sprawności i funkcjonalności.
Urządzenie w stanie dobrym, nosi normalne ślady kilkuletniej eksploatacji w postaci
zarysowań oraz zabrudzeń. Bez widocznych uszkodzeń mechanicznych. Wyciskarka przed
ponownym uruchomieniem może wymagać przeglądu serwisowego oraz ewentualnych
napraw. Zalecane jest ze względów higieniczno-sanitarnych gruntowne czyszczenie zestawu.
Opinia o cenie - nie jest ekspertyzą techniczną.

Zastrzeżenia ograniczające
- Opinia została sporządzona bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy
- Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą techniczna urządzenia ani gwarancją niezawodności elementów
składowych urządzenia, została sporządzona wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oględzin urządzenia
w istniejących warunkach
- Opinia może być wykorzystana tylko przez Zleceniodawcę, zgodnie z treścią zlecenia, dla celów wynikających
z przedmiotowej oceny.
- Powyższe oszacowanie określa hipotetyczną indywidualną wartość rynkową przy założeniu poprawności
przyjętych i otrzymanych danych oraz sprawności technicznej opiniowanego urządzenia.
- Nie badano poprawności lub budowy numerów identyfikacyjnych obiektu oraz nie weryfikowano
prawdziwości danych urządzenia.
-W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji o opiniowanym pojeździe niedostępnych rzeczoznawcy w
czasie wykonywania niniejszej opinii, stanowisko rzeczoznawcy przyjęte i zaprezentowane w niej może ulec
zweryfikowaniu.
Na tym opinię zakończono i podpisano.

