
OCENA TECHNICZNA nr: 158/PZM/20/20 z dnia: 2020/02/22

Rzeczoznawca : 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: KUBOTA Model pojazdu:      KX 161
3 alfa Nr rejestracyjny:     Rok prod.: 2009BEZ NUMERUWersja:

Rodzaj pojazdu:  MIKRO KOPARKA* VIN: WKERGX0400Z078670

Data oględzin 2020/02/21
Wskazanie licznika 3855 mtg
Okres eksploatacji pojazdu (09/05/15-20/02/15) 129 mies.
Opis rodzaju pojazdu KOPARKA GĄSIENICOWA
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) POMARAŃCZOWY  
Numer silnika NR SERYJNY MASZYNY 78670
Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym
Pojemność  /  Moc silnika 2200 ccm  /  29kW (39KM)
Rodzaj skrzyni biegów manualna

WYPOSAŻENIE (*)

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

71 DWA RAMIONA KOPARKOWE OKNO DACHOWE ( STAŁE )+ +
82 GĄSIENICE GUMOWANE SZYBA CZOŁOWA UCHYLNA+ +
93 KABINA PRZESZKLONA WENTYLOWANA I 

OGRZEWANA
SZYBA PRAWA PRZESUWNA+ +

104 LEMIESZ SZYBKOZŁĄCZE LEHNHOFF SWL MG 20B M1 
5/SW03

+ +

115 LINIA HYDRAULICZNA DODATKOWEGO 
OSPRZĘTU

ŚWIATŁO ROBOCZE+ +

126 ŁYŻKA SKARPOWA O SZER ~150 CM UKŁAD JEZDNY GĄSIENICOWY+ +

UWAGI

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

Stwierdzono :
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Maszyna sprawna, nieznacznie zdekompletowana.

Ponad to stwierdzono :
-silnik - uruchomiono, stan oleju w normie, stan cieczy chłodnącej - brak w zbiorniczku wyrównawczym, brak w 
chłodnicy ( odsłonięte radiatory), praca silnika w płnym spektrum obrotów- bez zastrzeżeń, stwierdzono drobne 
wycieki cieczy eksploatacyjnej.
-widoczne wycieki hydraulicznej cieczy roboczej w obrębie wieży obrotowej ramienia pierwszego
-brak kpl drzwi operatora wraz z okuciami ( zawiasy, zamki). prowadzenia
-lustro prawe - spękane szkło, lewe- brak wkładu optycznego
-słupek narożny kabiny t.p.- znacznie  zdeformowany
-lemiesz -liczne deformacje
-osłona termiczna tłumika - wypalona, zniszczona
-chłodnica olejowa - liczne znaczące zagniecenia radiatorów
-lampy robocze ramion kaparkowych - uszkodzone
-siłowniki ramiona I-go znacznie rozszczelniony
-łyżka - prowizoryczne ślady napraw, uszkodzone i rozwarstwione poszycie 
-siłownik II ramiona - prowizoryczne ślady napraw spawalniczych
-tabliczka znamionowa- uszkodzona
-wnętrze kabiny - zabrudzone - podniszczone, elementy konstrukcyjne i poszyciowe - ślady korozji
-siedzisko operatora -znacznie zużyta tapicerka
-szyba prawa przesuwana - znacznie zarysowania 
-brak innych łyżek koparkowych 
-brak dokumentacji technicznej, instrukcji, katalogu części 
-do oględzin okazano jeden klucz główny
-próba jazdy, obrotu i sztywności maszyny- bez większych zastrzeżeń 
 
Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletowaniu pojazdu możliwe do wykonania jedynie
w warunkach warsztatowych/ serwisowych. 
Nr VIN odczytano z tabliczki znamionowej.

Wartość maszyny ustalono weryfikując oferty dostępne na rynku wtórnym na stronach :
-www.machineryzone.pl
-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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