
OCENA TECHNICZNA nr: 39/PZM/02/20 z dnia: 2020/02/06

Wykonawca opinii : Inż. Maciej Szurkowski

Auto Matunin Sp. z o.o.Zleceniodawca:
Wrocławska 23, 55-220 Jelcz-LaskowiceAdres:

Określenie wartości rynkowej pojazduZadanie:

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [R] II-2020 

Marka: DRESSTA Model pojazdu: LOADER
530R Nr rejestracyjny: Rok prod.: 2016BEZ NUMERÓWWersja:

Rodzaj pojazdu: ŁADOWARKA CZOŁOWA* VIN: LDM530R0NG4346513

Data oględzin 2020/02/05
Wskazanie licznika 233 mtg
Okres eksploatacji pojazdu (16/05/15-20/02/06) 45 mies.
Oznaczenie silnika CUMMINS QSB 6.7
Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym
Pojemność  /  Moc silnika 6700 ccm  /  168kW (228KM)
Rodzaj skrzyni biegów automatyczna

WYPOSAŻENIE (*)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia L.p. Nazwa elementu wyposażenia
111 Błotniki kół przednich Moc netto silnika 155 kW+
122 Centralne smarowanie. Most przedni sztywny.+ +
133 Fotel Grammer Opony  SOLIDEAL LOADMASTER 23.5-25 L3+ +
144 Hamulce typu "mokre" działajace na cztery koła. Osie ZF+ +
155 Kabina klimatyzowana. Oświetlenie drogowe i robocze+ +
166 Kabina ROPS-FOPS Radio Blaupunkt CUPERTINO 220+ +
177 Kamera cofania. Skrzynia biegów automatyczna, elektrycznie 

sterowana.
+ +

188 Kolumna kierownicy regulowana Układ roboczy typu Z+
199 Lampa dachowa błyskowa demontowalna. Wentylator kabiny.+ +
2010 Łyżka załadowcza o pojemności 3,45 metra 

sześciennego.
Wyłącznik główny prądu.+ +

UWAGI

Oględzin pojazdu dokonano w obecności zlecającego, który przedłożył do wglądu:
-klucz rozruchowy 
-instrukcje obsługi
-protokół przejęcia od użytkownika z dnia 22.08.2019r

Ponad to stwierdzono :
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-brak deklaracji zgodności
-akumulatory - rozładowane/ uszkodzone, użyto zewnętrznego źródła do rozruchu maszyny
-brak zaślepki deski rozdzielczej
-brak stabilnego kotwiczenia zespołu przełączników funkcyjnych oraz deski rozdzielczej 
-brak możliwości zamknięcia na klucz zamka drzwi kabiny
-lampa t.l. zespolona - uszkodzona
-poszycie lakierowe zderzaka tył- liczne uszkodzenia
-ogumienie zużyte w 20%
-zamek otwarcia zespołu chłodnic - wadliwa praca
-znacznie zarysowanie ramy w obrębie koła t.l.
-zamek pokrywy silnika prawy - brak wkładki
-zamki  pokryw silnika - wadliwa praca , brak możliwości otwarcia komory silnikowej 
-stopień prawy tylny - zdeformowany 
-agregat centralnego smarowania - zaolejony
-siłowniki skrętu - zaolejone, liczne wżery
-korozja wsporników lampy przednich głównych 
-poszycie drzwi - znacznie uszkodzona powłoka lakierowa, brak ogranicznika otwarcia, odwarstwiona uszczelka 
rantu dolnego
-drobne liczne przetarcia lakieru ( w tym przetarcia od wadliwe podwieszonej instalacji elektrycznej ) 
-lakier - liczne zmatowienia
-przez dłuższy czas brak było możliwości przełączenia funkcji wyświetlacza 
-próba jazdy wykonana na odległości kilku metrów, bez zastrzeżeń 
-próba członów roboczych bez obciążenia - nie wnosi się uwag 
-płyta spodnia pod silnikowa - odwarstwiona w części przedniej 

Wartość nowej maszyny ustalono u przedstawiciela firmy Dressta na rejon Dolnego Ślaska firma WIGROPOL z 
Polkiwic i wynosi przy łyżce 3,45 m sześciennych na rok 2020 około 530 tyś zł netto.
W protokole przekazania od użytkownika z dnia 22.08.2019r  widniej zapis:
„na podstawie przeprowadzonej w ostatnich dniach diagnostyki , stwierdzamy iż przed przekazaniem maszyny 
do eksploatacji należy wykonać następujące czynności : 
-wymienić filtr układu napędowego
-wymienić filtr układu roboczego i skrętu
-wymienić filtr układu hamulcowego/napędu wentylatora 
-wymienić olej układu napędowego
-wymienić elektrozawór hamulca pomocniczego „
Nie stwierdzono wykonania powyższych zalecień.
Ze względu na zalegające na magazynach nowe maszyny z rocznika 2019 i 2018 zastosowano korektę sytuacji 
rynkowej na poziomie 7%.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletowaniu pojazdu możliwe do wykonania jedynie
w warunkach warsztatowych. 

Oględzin dokonano w Jelczu Laskowicach ul. Wrocławska 23 teren firmy AUTO MATUNIN SP. Z O.O.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE
1. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi 
prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2. Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być 
uznawane.
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