
OCENA TECHNICZNA nr: 40/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: LIEBHERR Model pojazdu: A 934
C     40 ton Nr rejestracyjny: Rok prod.: 2008BEZ NUMERÓWWersja:

Rodzaj pojazdu: przeładowcza koparka kołowa * VIN: WLHZ1006KZK039227

Data oględzin 2020/02/05
Wskazanie licznika 14044 mtg
Okres eksploatacji pojazdu (08/05/15-20/02/06) 141 mies.
Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym
Pojemność  /  Moc silnika 7000 ccm  /  150kW (204KM)

WYPOSAŻENIE (*)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia L.p. Nazwa elementu wyposażenia
91 Cztery stopy podporowe. Ogumienie pełne.+ +

102 Dwa ramiona koparkowe dużego zasięgu. Okno dachowe+ +
113 Fotel kierowcy z amortyzatorem. Oświetlenie drogowe+ +
124 Kabina podnoszona na ramieniu hydraulicznym. Oświetlenie robocze.+ +
135 Klimatyzacja Silnik LIEBHERR D934L  A6+ +
146 Krata szyby czołowej. Stabilizatory osi.+ +
157 Monoblok. Zaczep przednie i tylny.+ +

8 Ogrzewanie kabiny+

UWAGI

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

Stwierdzono :

Maszyna nie sprawna , mocno wyeksploatowania i podniszczona , liczne braki . Długi okres przestoju bez 
eksploatacji ( powyżej pół roku ) 

Ponad to stwierdzono :
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-silnik - nie uruchomiono pomimo podłączenia drugiego źródła prądu wał korbowy obraca wolno układem bez 
efektu samozapłonu, stwierdzono proces wspomagania rozruchu aerozolem typu samostart, stan oleju 
silnikowego zdecydowanie powyżej wartości max, brak cieczy chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym, 
akumulatory - uszkodzone/ rozładowane. Liczne wycieki cieczy eksploatacyjnej.
-łyżka / chwytak lu inne urządzenie robocze - brak 
-siłowniki rozszczelnione ( ramion, stabilizacji osi , skrętu )
-siłowniki ramienia głównego - ślady wymiany, w innym kolorze 
-oświetlenie zew wybrakowanie, częściowo nie sprawne 
-ogumienie pełne- zużyte w 100% , liczne odwarstwienia 
-lustra strony prawej i lewej - brak 
-krata czołowa - liczne deformacje
-poręcz wejścia na koparkę - zdeformowana
-poszycia zew , klapy i drzwi - znacznie zniszczone, prowizoryczne ślady napraw
-zamki drzwi - uszkodzone
-układ wydechowy - po przebudowie ( prowizoryczne naprawy )
-wnętrze kabiny- zdewastowane, wybrakowanie, brak możliwości sprawdzenia poprawności pracy 
przełączników funkcyjnych 
-joystick prawy - brak
-fotel - uszkodzony, wybrakowany, nie stabilne mocowanie 
-obudowy plastikowe kokpitów- liczne połamania, wybrakowania
-szyba dachowa - spękana 
-drzwi znacznie zniszczone 
-klapa lewa za kabiną  - zniszczona 
-układ klimatyzacji- rozszczelniony, uszkodzona chłodnica
-osłona pod silnikowa- brak
-stopnie wejścia - zdeformowane
-komora silnikowa- znacznie zabrudzona, wybrakowane wygłuszenia, liczne ślady prowizorycznych napraw 
instalacji elektrycznych 
-podstawy łap podporowych - liczne deformacje
-układ napędowy - reduktor, most pędny tylny - znacznie zaolejone obudowy
-piasta prawa mostu tylnego - zaolejona 
-osłony instalacji elektrycznej - wnętrza kabiny- liczne braki
-brak dokumentacji technicznej, instrukcji, katalogu części 

Pojazd dostarczono na niskim podwoziu. Pojazd o własnych siłach zjechał w miejsce parkingowe.

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

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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