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          Załącznik nr 9 

 

Wykaz pracochłonności prostych operacji naprawczych autobusów MPK w Radomiu 

Sp. z o.o. przeznaczonych do ubezpieczenia  
 
 

I. Autobusy:  Neoplan, Solaris  
liczba 

roboczogodzin 

   

1. Przygotowanie autobusu do naprawy blacharskiej lub lakierniczej 1 rbg 

2. Wymiana szyby czołowej w uszczelce (prawa lub lewa) 4,5 rbg 

3. Wymiana szyby czołowej wklejanej (prawa lub lewa) 14 rbg 

4. Wymiana szyby czołowej panoramicznej w uszczelce 5,5 rbg 

5. Wymiana szyby tylnej wklejanej 7 rbg 

6. Wymiana szyby wklejanej w oknie bocznym 8 rbg 

7. Wymiana szyby uchylnej w oknie bocznym 7 rbg 

8. Wymiana szyby wklejanej w skrzydle drzwi wejściowych 6,5 rbg 

9. Wymiana szyby w oknie bocznym kierowcy 6 rbg 

10. Wymontowanie/zamontowanie ramion wycieraczek 1 rbg 

11. Wymontowanie/zamontowanie 1 rzędu siedzeń pasażerskich 2 rbg 

12. Wymontowanie/zamontowanie skrzydła drzwi 3 rbg 

13. Wymiana zderzaka przedniego 5 rbg 

14. Wymiana zderzaka tylnego metalowego z dopasowaniem 5 rbg 

15. Wymiana zderzaka tylnego 3 rbg 

16. Wymiana maskownicy przedniej uchylnej (lewa lub prawa) 4 rbg 

17. Wymiana maskownicy stałej (środkowej) 3 rbg 

18. Wymiana maskownicy przedniej (K4016) 6 rbg 

19. Wymiana pokrywy bocznej komory silnika 4 rbg 

20. Wymiana uszczelki skrzydła drzwi 2 rbg 

21. Wymiana lusterka zewnętrznego z podgrzewaniem 2 rbg 

22. Lakierowanie zderzaka przedniego z tworzywa sztucznego 5 rbg 

23. Lakierowanie zderzaka tylnego z tworzywa sztucznego 4 rbg 

24. Lakierowanie zderzaka tylnego metalowego 3 rbg 

25. Lakierowanie maskownicy przedniej (prawa lub lewa) 3 rbg 

26. Lakierowanie maskownicy środkowej 3 rbg 

27. Lakierowanie maskownicy przedniej (K4016) 6 rbg 

28. Lakierowanie naroża tylnego (prawa lub lewa strona) 5 rbg 

   

   

   

II. Autobusy MAN   

   

1. Przygotowanie pojazdu do naprawy 1rbg 

2. Wymiana szyby czołowej wklejanej prawej lub lewej 14 rbg 

3. Wymiana szyby czołowej panoramicznej 20 rbg 

4. Wymiana szyby tylnej wklejanej 8 rbg 

5. Wymiana szyby w oknie bocznym wklejanej 10 rbg 

6. Wymiana szyby wklejanej nr trasowego 8 rbg 

7. Wymiana szyby wklejanej skrzydła drzwi 6,5 rbg 

8. Wymiana szyby ściany działowej 4 rbg 
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9. Wymiana pasa przedniego 2 rbg 

10. Wymiana zderzaka tylnego środkowego 3 rbg 

11. Wymiana naroża zderzaka tył lewy 2 rbg 

12. Wymiana naroża zderzaka tył prawy 2 rbg 

13. Wymiana osłony reflektora przód  (prawa lub lewa) 3 rbg 

14. Wymontowanie/zamontowanie rzędu siedzeń pasażerskich 2 rbg 

15. Wymontowanie/zamontowanie skrzydła drzwi 3 rbg 

16. Wymiana lusterka zewnętrznego z podgrzewaniem 2 rbg 

17. Lakierowanie maskownicy przedniej środkowej 5 rbg 

18. Lakierowanie zderzaka tylnego środkowego 4 rbg 

19. Lakierowanie naroża zderzaka tył lewy 3 rbg 

20. Lakierowanie naroża zderzaka tył prawy 3 rbg 

21. Lakierowanie osłony reflektorów przód (prawa lub lewa) 3 rbg 

22. Lakierowanie naroża (przednie lub tylne) 3 rbg 

23. Lakierowanie pasa przedniego nadwozia 2 rbg 

24. Lakierowanie pokrywy tylnej nadwozia 6 rbg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


