
Karta identyfikacyjna 

1. Data i miejsce badania: Oględziny maszyny wykonano w dniu 02.09.2021 około godziny 11:00 na terenie 

parkingu Auto Przetarg ul. Zatorze 1, 02-852 Warszawa. 

2. Informacje dodatkowe: 

2.1 W oględzinach uczestniczył Paweł Owczarek –właściciel parkingu. 

2.2 Okazana dokumentacja środka technicznego: nie okazano żadnych dokumentów. 

2.3 Okazano dokumenty potwierdzające własność środka technicznego: nie okazano żadnych 

dokumentów. 

2.4 Środek techniczny nie jest eksploatowany, jest kompletny i przechowywany na placu. 

2.5 Przedstawiony środek techniczny nie był badany pod względem sprawności technicznej. 

        3.    Identyfikacja przedmiotu wyceny 

               3.1  Marka, model, typ: JCB 531-70 
               3.2  Numer fabryczny: JCB5AAWGL02337377 
               3.3  Stan licznika: 4347 mtg (odnotowany przez serwis – luty 2021) 
  3.4  Rok produkcji: 2014 

 3.5  Przeznaczenie: Maszyna przeznaczona do przemieszczania ładunków. 
 3.6  Kluczyki szt.: 1  
 3.7  Dane techniczne: 

Model maszyny 531-70  
Silnik 55 kW (75 KM) przy 2200 obr./min, moment obrotowy 400 Nm przy 1300 obr./min 
Prędkość maksymalna 29 km/h 
Wysokość całkowita (m) 2.49  
Szerokość całkowita (z oponami) (m) 2.23  
Szerokość wewnętrzna kabiny (m) 0.94  
Rozstaw kół przednich (m) 1.81  
Rozstaw osi (m) 2.75  
Długość całkowita z oponami przednimi (m) 4.38  
Długość całkowita do osprzętu (m) 4.99  
Prześwit pod pojazdem (m) 0.40  
Odległość od środka przedniego koła do osprzętu (m) 1.25  
Odległość od środka tylnego koła do końca podwozia (m) 0.99  
Szerokość całkowita z całkowicie rozłożonymi stabilizatorami  (m) Nie dotyczy  
Zewnętrzny promień skrętu (z oponami) (m) 3.7  
Kąt podnoszenia wózka stopnie 42.6  
Kąt odchylenia osprzętu do przodu (kąt zrzutu) stopnie 37.5  
Ciężar kg 7240  
Opony 15.5/80-24 
Maksymalny udźwig kg 3100  
Udźwig na pełnej wysokości kg 2400  
Udźwig przy pełnym zasięgu kg 1250  
Wysokość podnoszenia (m) 7.0  
Zasięg na maks. Wysokości podnoszenia (m) 0.54  
Maksymalny zasięg w przód M 3.7  
Zasięg z obciążeniem 1 t (m) 3.7  
Wysokość odkładania (m) 6.3 
Kabina zgodna z normami ROPS ISO 3471 i FOPS ISO 3449 
Hamulce – ręczny i postojowy 

             3.8 Uwagi o pochodzeniu, stanie technicznym i eksploatacji. 
Środek techniczny dotychczas będący w finansowaniu bankowym. Brak informacji                   o 

dofinansowaniu z funduszy europejskich zakupu środka technicznego zostało wykorzystane. Środek 



techniczny średnim stanie technicznym. Zarysowania elementów zewnętrznych związane z 

użytkowaniem. Brak dokumentacji UDT i przeglądu, rejestracja Województwo Świętokrzyskie. Na 

bieżąco serwisowany – koszt serwisu 5500 zł netto. Uszkodzony wyświetlacz – koszt 6521 zł netto. 

Uszkodzony panel klimatyzacji – koszt 1374 zł netto. Uszkodzona pompa paliwa – koszt około 10300 zł 

netto. Opony w stanie bardzo dobrym. Łączny koszt napraw wynosi 23695 zł netto. 


