
Zleceniodawca:

Rzeczoznawca:

53-413 WROCŁAW

inż.: Wojciech Sowa

O P I N I A   T E C H N I C Z N A

Określenie wartości rynkowej pojazduZadanie:

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [R] VIII-2021 

Rodzaj pojazdu: VIN:  2 1 0 1 1 1 0 E 1 1 6 6 8 5Ładowarka kołowa *

Marka: ATLAS WEYCOR Nr rejestracyjny: NIE DOTYCZY

Model pojazdu: AR Nr Info-Ekspert:

Wersja: 65E Rok produkcji: 2016

Rodzaj kabiny  /  Oznaczenie kabiny krótka  /  Komfort

Oznaczenie silnika TD 2.9 L4

Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym

Pojemność  /  Moc silnika 2920 ccm  /  54kW (73KM)

Doładowanie Turbosprężarka

Liczba cylindrów  /  Układ cylindrów 4  /  rzędowy

Rodzaj skrzyni biegów automatyczna
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

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

121 Błotniki osi I Napęd 4x4+ +
132 Drzwi boczne lewe otwierane + przeszklenie Opony 405/70R18+ +

143 Drzwi szt 2 Osie sztywne.+ +
154 Fotel operatora z regulacją. Oświetlenie robocze+ +
165 Hamulce wielotarczowe mokre na 4 koła. Pokrętło manewrowe koła kierownicy+ +
176 Hydrauliczna blokada osprzętu. Silnik Deutz 2.9l+ +
187 Instalacja elektryczna 12V Sterowanie elementami ruchomymi z 

dżojstików

+ +

198 Kabina ROPS z izalacją akustyczną. Sterowanie napędem z dżojstika ( przełącznik 
kołyskowy )

+ +

209 Kabina z ogrzewaniem i wentylacją. Tryb jazdy szybki / wolny.+ +
2110 Kolumna kierownicza regulowana Wycieraczki + spryskiwacze szyby przedniej 

i tylnej

+ +

11 Łyżka przednia przedsiębierna.+

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 +instalacja radiowa

2 +Sprzęg technologiczny do przyczepy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło Marka, typ Bieżnik [mm]

 
DUNLOP 405/70  R18 EM  153A2/141B    SP T9 TLPrzednie lewe:

 
DUNLOP 405/70  R18 EM  153A2/141B    SP T9 TLPrzednie prawe:

 
MITAS 405/70  R18     141B/153A2    EM 01 (16/70R18) TLTylne lewe:

 
MITAS 405/70  R18     141B/153A2    EM 01 (16/70R18) TLTylne prawe:

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

( + )KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

KOREKTY RÓŻNE:

( - )
 
    Stan utrzymania i dbałość o pojazd

( - )
 
    Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw

( - )
 
    Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu

( - )
 
    Konieczne naprawy, ukryte wady i braki 

( - )KOREKTY RÓŻNE RAZEM

( - )KOREKTA ZA OGUMIENIE

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględzin pojazdu dokonano w obecności zlecającego, który przedłożył do wglądu:
-1 klucz rozruchowy
-protokół przekazania 

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury.

Brak instrukcji obsługi, książki obsługi, katalogu części innych dokumentów.

I. Silnik oraz układ napędowy (weryfikacja w warunkach parkingowych).
Silnik o zapłonie samoczynnym - nie uruchomiono. Brak prądów w akumulatorze, po podłączeniu II źródła brak 
reakcji rozrusznika, brak wyświetleń wskazań licznika. Brak płynu chłodniczego w chłodnicy, ślady wycieku 
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cieczy chłodzącej, osad skamieniały typowy dla eksploatacji silnika na wodzie zamiast cieczy chłodzącej. Stan 
oleju silnikowego poniżej normy. Wentylator silnika - połamany, komora silnika znacznie zabrudzona- brak 
pokrywy. Znaczne zaolejenie silnika w części dolnej. Ślady ingerencji w naprawę silnika. Układ wydechowy - 
znacznie wybrakowany. Ślady ingerencji w układ elektryczny, znaczne zabrudzenie skrzynki bezpieczników i 
przekaźników.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia (weryfikacja w warunkach parkingowych).
Brak możliwościowy weryfikacji poszczególnych układów maszyny, niski stan oleju hydraulicznego, łyżka 
czołowa z 2015r, ślady prowizorycznych napraw- przeróbek.
Siłownik przedni lewy - ślady rozszczelnienia.
Brak przedniego prawego koła . 

III. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady wpływające na rynkową wartość 
przedmiotowego pojazdu. 

Poszczególne elementy poszycia karoserii, jak i pozostałe elementy nadwozia noszą ślady drobnych  uszkodzeń, 
otarć, zadrapań i ubytków powłok lakierowych, ponadto:  
-znaczna część oznaczona datą produkcji z 2015 r, rok produkcji przyjmuje się z zapisów na oryginalnej 
tabliczce znamionowej 
-wycieraczka tylna - wybrakowana
-lustro prawe - brak wkładu i odbudowy
-lustro lewe - brak wraz z ramieniem 
-brak drugiego klucza rozruchowego
-brak obudowy skrzynki bezpieczników
-szyba czołowa- wybita, zastąpiona prowizorycznie płytą plexy 
-brak kpl. mechanizmu wycieczki szyby czołowej ( ramiona , wycierak, przeguby, spryskiwacz ) 
-poszycie dachu spękane, prowizorycznie naprawione
-prowizorycznie rozwieszona instalacja elektryczna przy suficie kabiny
-dźwignia ( manetka ) przy josticku- połamana
-siedzisko fotela - wypalona dziura od żaru papierosowego
-zagłówek - fotela operatora- brak
-obudowa licznika - połamana, ślady prowizorycznej próby naprawy
-wnętrze kabiny - znacznie zabrudzone
-ogranicznik, blokada drzwi prawych - brak 
-joystick prawy- wybrakowanie przełączniki funkcyjne
-zderzaki ograniczników skrętu- zużyte
-prowizorycznie zabezpieczone przewody nad przegubem centralnego skrętu
-drzwi prawe - brak szyby zastąpiona płyta pleksy, osprzęt drzwi wybrakowany, uszczelka drzwi - zniszczona
-mocowanie i obudowa akumulatora- brak
-akumulator- rozładowany/ uszkodzony
-wiązka elektryczna silnika- wybrakowania obudowa, znacznie zabrudzone złącze
-błotnik koła t.p.- uszkodzony
-zderzak tylny- znacznie uszkodzony lakier
-klosz lampy cofania lewy - rozszczelniony
-klosz lampy zespolonej t.p.- spękany
-lampy przód - rozszczelnione
-ślady prowizorycznych napraw sworznia ramienia lewego 
-siłownik centralny - ślady napraw'
-wybrakowanie elementy przy wale napędowym mostu tylnego- weryfikacja i ustalenie braków do ustalenia w 
warunkach warsztatowych 
-klin koła - brak
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-obudowa licznika - połamana
-przełączniki funkcyjne - uszkodzone szt 2
-liczne wybrakowania wnętrza kabiny, niesprawności 

Uwagi: 

Ze względu na stan dostarczenia występuje duże prawdopodobieństwo uszkodzeń i wad ukrytych. Ustalenie 
wszystkich uszkodzeń, wad  pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w 
warunkach warsztatowych. 
W bazie danych programu „Info-Ekspert” brak notowań dla pojazdu tej marki i typu, w związku z czym wycenę 
oparto na modelu zbliżonym stosując odpowiednie korekty. 

Wartość bazową przedmiotowego nowego pojazdu  przyjętego w wycenie ustalono w oparciu o informacje 
uzyskane od przedstawiciela handlowego firmy ATLAS  Poland sp. z o.o.

Oględzin dokonano w miejscowości Jelcz Laskowice ul. Wrocławska 23

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) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony 
na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w 
warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji 
warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do 
wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może 
być wykorzystywana do żadnych innych celów.

 

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

Dokument wystawiony elek tronicznie, ważny bez podpisu
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1

Fot. nr 2
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Fot. nr 3

Fot. nr 4
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Fot. nr 5

Fot. nr 6
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Fot. nr 7

Fot. nr 8
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Fot. nr 9

Fot. nr 10
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Fot. nr 11

Fot. nr 12
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Fot. nr 13

Fot. nr 14
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Fot. nr 15

Fot. nr 16
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Fot. nr 17

Fot. nr 18

Dokument wystawiony elek tronicznie, ważny bez podpisu
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