
OCENA TECHNICZNA nr: 79/PZM/03/20 z dnia: 16.03.2020

Wykonawca opinii : Inż. Maciej Szurkowski

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

Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazduZadanie:

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

Marka: MECALAC Model pojazdu:      12
MSX Nr rejestracyjny:     Rok prod.: 2008BEZ NUMERÓWWersja:

Rodzaj pojazdu:  KOPARKO-ŁADOWARKA * VIN: MEC12MSXK80021903

Data oględzin 10.03.2020
Okres eksploatacji pojazdu (08/05/15-20/03/16) 142 mies.
Opis rodzaju pojazdu Ładowarka
Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym
Pojemność  /  Moc silnika 3300 ccm  /  60kW (82KM)

WYPOSAŻENIE (*)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia L.p. Nazwa elementu wyposażenia

121 Centralne smarowanie manualne. Okno dachowe z roletą+ +
132 Drugie ramie łamane w osi pionowej. Osłona tylna .+ +
143 Dwa joysticki robocze Silnik Cummns+ +
154 Dwie łyżki + widły. Skręt centralny+ +
165 Fotel kierowcy z reg. obciązenie Stopy podporowe+ +
176 Funkcja stabilizacji Szybkozłącze+ +
187 Kabina ROPS,FOPS. Światła drogowe+ +
198 Kabina wentylowana i ogrzewana Tylny zaczep technologiczny+ +
209 Manetka biegów przód-tył, szybko-wolno Wycieraczka szyby przedniej+ +
2110 Napięcie 12V Wyjście hydrauliczne na dodatkowe urządzenie+ +
2211 Obrotnica kolumny ładowarki Wyświetlacz ciekłokrystaliczny+ +

UWAGI

Oględzin pojazdu dokonano w obecności zlecającego, który przedłożył do wglądu:
-klucz rozruchowy 

Stwierdzono :

Maszyna niesprawna ( uszkodzona m.in. jednostka napędowa ).

Ponad to stwierdzono :
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-silnik, nie uruchomiono, stwierdzono fuzje płynów w skrzyni korbowej i na korku olejowym , zakres i charakter 
uszkodzenia do weryfikacji w warunkach warsztatowych 
-brak prądów rozruchowych , akumulator zdemontowany złożony w kabinie, brak możliwości podłączenia 
dodatkowego źródła prądu, brak możliwości otwarcia pokrywy serwisowej z komora akumulatorową 
-płyny chłodnicze w normie 
-układ wydechowy - ślady prowizoryczne naprawy
-wyciek oleju hydraulicznego w części przedniej 
-ślady prowizorycznych napraw instalacji elektrycznej w komorze silnika
-pokrywa silnika -znacznie połamana, zdemontowana od zawiasów
-krata tyłu ( kangur) - ślady napraw
-lampy zespolone tył- zdemontowane - złożone w kabinie
-wycieraczka szyby tył- brak kpl. układu 
-szyba czołowa cz. dolna - brak (ślady szkieł w pojeździe)
-maszyna przelakierowana w barwy białe, pole numerowe mało widoczne znaki
-zamek drzwi - nie sprawna wkładka
-lampa drogowa p.p.- zbite szkło
-pokrywa rewizyjna przednia - zdemontowana 
-siłowniki pokrywy lewej - niesprawne
-podstawa anteny radiowej - połamana , antena - brak
-powłoka lakierowa- liczne uszkodzenia, zabrudzona smarem 
-brak możliwości sprawdzenia stanu luzów ramion koparkowych i obrotnicy
-ślady dłuższego postoju bez eksploatacji
-ogumienie osi I - spękane
-ślady zabrudzenia olejem w obrębie tylnego mostu
-wał napędowy tylnego mostu - zdemontowany w części tylnej, brak śrub
-sworzeń sprzęgu tylnego - prowizorycznie dorobiony
-wnętrze kabiny- zabrudzone, podniszczone
-siłownik drzwi - brak 
-maskownica głośnika sufitowego- brak
-zasłona okna dachowego - uszkodzona
-tapicerka siedziska operatora - wymieniona, inny materiał niż oparcia
-podłokietniki - uszkodzona tapicerka 
-kontrolki przy kole kierownicy - brak wszystkich piktogramów
-przełączniki funkcyjne josticków- wybrakowane
-okno czołowa cz. górna - brak blokady
-osłona dźwigni hamulca - brak maskownicy
-okazano jeden klucz główny
-łyżka pośrednia - zdeformowana w części bocznej 
-brak podstawowego wyposażenia w narzędzia
-brak instrukcji obsługi, książki przeglądów i katalogu części 

Szerokość łyżek koparkowych :
-88 cm
-42 cm 
-33 cm

Długość wideł 120 cm.  

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletowaniu pojazdu możliwe do wykonania jedynie
w warunkach warsztatowych/ serwisowych. 
Wartość maszyny ustalono weryfikując oferty dostępne na rynku wtórnym na stronach :

-www.machineryzone.pl
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-www.mascus.pl
-www.tradus.com
-www.trademachines.pl
-www.mobile.de

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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