
Załącznik nr 2 do OGŁOSZENIA 
 
 

1 / 4 

 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE 
 

Myjnia autobusowa, automatyczna, stacjonarna, przejazdowa, ramieniowa, fabrycznie nowa  
4- szczotkowa.  

 

DANE TECHNICZNE  

WYMAGANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ZAMAWIAJĄCEGO 

Urządzenie nowe,  
rok produkcji 

2020 

Urządzenie gotowe do użytku – w 100% sprawne technicznie 

Myjnia automatyczna, stacjonarna, przejazdowa, ramieniowa, z ramionami poruszanymi 
siłownikami pneumatycznymi. Ilość szczotek myjących – 4. 

Stal nierdzewna – myjnia i bramki. 
 

Proces mycia 
 

Standardowo myjnia przeznaczona jest do przejazdowego mycia 
autobusów miejskich o długości:10m, 12m, 15m, 18, 18,75m, które 
posiadają długie lusterko prawe i krótkie lusterko lewe. Autobusy są 
myte w trybie przejazdowym. Myte powierzchnie to: przód, boki i tył. 
Natryskiwana woda na myte powierzchnie ma być poprzez dysze 
umieszczone na bramkach i na ramionach ze szczotkami. Wymagana 
jest możliwość mycia z podawaniem chemii na bramkę wjazdową, 
szczotki i bramkę wyjazdową zależnie od przyjętych ustawień na 
pulpicie sterowniczym. Myjnia musi mieć możliwość rozchylenia 
szczotek dla umożliwienia przejazdu autobusu bez mycia. Myjnia 
musi mieć możliwość przełączania do pracy z wodą obiegową lub 
tylko z wodą czystą. Myjnia musi mieć możliwość funkcji 
zmniejszenia docisku przy omijaniu lewego krótkiego lusterka I 
prawego długiego lusterka z bezwzględnym założeniem mycia 
autobusu bez konieczności ściągania lusterek. 

 

Myjnia 

Kolumny i ramiona są wykonane ze stali nierdzewnej, na kolumnach 
znajdują się aluminiowe siłowniki poruszające ramionami ze 
szczotkami. Szczotki posiadają nakładane segmenty z włosiem 
polietylenowym. Każda ze szczotek posiada ukierunkowany zespół 
dysz do zraszania podczas mycia. Wały szczotek są aluminiowe, 
profilowane  
 

 
 
Bramka wjazdowa z dyszami zraszania i dyszami podawania chemii. 
 

 
 
Bramka wyjazdowa spłukująca 
 

 

 
Ramiona myjni ze szczotkami są poruszane za pomocą siłowników 
pneumatycznych poprzez elektrozawory pneumatyczne wraz                               
z towarzyszącą armaturą. Na układach pneumatyki znajdują się 
regulatory służące do regulacji nacisku szczotki do karoserii 
autobusu.  
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 Niezależne szczotki 
 

Myjnia powinna posiadać niezależne szczotki z możliwością pracy w 
trybie awaryjnym z wyłączeniem pracy każdej szczotki. Każda 

szczotka wyłączana jest osobno  

Szczotki 
polietylenowe 

 

Szczotki  4 o długości mycia 3.8 m wykonane są z materiału – 
polietylen, których minimalna trwałość wynosi 30 tys. cykli. 
Wymiana poszczególnych segmentów włosia nie wymaga 

demontażu całości szczotki. 

Myjnia wyposażona 
jest min. w 
następujące 
programy mycia w 
systemie 
przejazdowym  
(w każdym 
przypadku bez 
składania lusterek) 

 

 
1. Mycie całopojazdowe (mycie przodu, boków oraz tyłu pojazdu 

z wykorzystaniem szamponu do mycia i wosku  
2. Mycie boków z wykorzystaniem szamponu 
3. Mycie całopojazdowe bez używania szamponu i wosku 
4. Mycie całopojazdowe z użyciem szamponu ale bez używania 

wosku 
5.Możliwośc wyłączania bramki wyjazdowej do wody czystej 
6.Progam do mycia pojedynczego i flotowego 

 
 

Panel sterowania z 
pulpitem 

sterowniczym 
 

Konsola sterująca montowana do posadzki umiejscowiona przy 
wjeździe do myjni  lub w innym miejscu wskazanym przez 
zamawiającego w obrębie hali myjni  i umożliwia wybór programów 
mycia 

 
 
Semafor wjazdowy na słupku ze stali nierdzewnej. 
 

 
 
Semafor wyjazdowy. 
 

Systemy 
 
Czujniki magnetyczne sygnalizujące przejazd autobusu na podłodze. 
 

 
 
Sygnalizator kontroli prędkości i mycia tyłu pojazdu. 
 

 

 
System dozowania chemii dla bramki wjazdowej, szczotek i bramki 
wyjazdowej. 
 

 

 
System bezpieczeństwa w postaci przycisku  ,,STOP’’ zatrzymania 
awaryjnego myjni. 
 

 

 
System bezpieczeństwa przed zbyt szybkim wjazdem na myjnię i 
przekroczeniem nacisku na szczotki. 
 

 
 
System przeciwzamarzaniowy 
 

Prowadnice 

 
Prowadnice centrujące wykonane z rur ze stali nierdzewnej na 
długości myjni plus 2 metry przed bramką wjazdowa z przerwami 
na wyjście szczotek plus dodatkowe szyny prowadzące na końcu 
myjni 
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Zbiornik wody 
czystej 

1000l, pompa wody czystej  
 

Zbiorniki wody 
obiegowej 

Zbiorniki wody obiegowej stanowiący część układu oczyszczania z 
modułem pompowym i  filtracyjnym  oraz system napowietrzania,  
wyposażonego w pompę ssącą pobierającą wodę ze zbiornika 
podziemnego oraz pompę wody obiegowej.z filtrem piaskowym. 
Moduł dozowania chemii składający się z pompek pneumatycznych 
dozujących szampon i wosk. 
Miejsce montażu zbiorników do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Wymiary pojazdów 
(które myjnia 

obsługuje): 

Maksymalna szerokość pojazdów wynosi 2,60m, min. szer. 2,37m, 
wysokość 3,6m, długość 18,75. 

Zakres mycia: 
 

Pojazdy myte są na całej wysokości – od ok.0,2m do wys. 3,6m. 

Czas mycia 
autobusu 

 

12m – maxymalnie - 90 sekund 
18,75 – maxymalnie – 120 sekund 

Docisk szczotek 
 

Docisk szczotek regulowany jest elektronicznie przy użyciu panelu 
sterowania. 

Regulacja proporcji 
dozowania i stref 

aktywowania 
detergentu/wody 

Myjnia posiada regulację proporcji detergentu jak i ustawienie stref 
dozowania wody oraz detergentu 

Dysze natryskowe 
 

Dysze natryskowe są niezależne i każda może być osobno 
wymieniona. 

Kompatybilność 
 

Urządzenie myjni jest kompatybilne z istniejącą instalacją wodną, 
pneumatyczną oraz elektryczną istniejącego budynku. 

Osłony szczotek 
 

Osłony szczotek wykorzystane z obecnie eksploatowanej myjni . 

Instalacja zasilająca 
 

Instalacja wodna, elektryczna, pneumatyczna i sterująca umożliwia 
wykorzystanie istniejącej infrastruktury budynku obsług 

codziennych 

  

Zabezpieczenie 
pracy bez wody 

 
Myjnia automatycznie się zatrzymuje gdy woda nie jest dozowana 

Panel sterowania  

Dotykowy, kolorowy  
Sterowanie procesem mycia, pracą urządzeń zaplecza technicznego, 

konfiguracja parametrów myjni. 
Posiada funkcje obsługowe, komunikaty awaryjne, wizualizacje 
procesu mycia, funkcje statystyczne, funkcje serwisowe, funkcje 

zdalnego dostępu serwisowego.  

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

System odwróconej 
osmozy 

System produkcji wody osmotycznej o wydajności 1m3/godz. 
wyposażony w 4 membrany osmotyczne wraz z dwukolumnowym 
zmiękczaczem o wydajności 3m3/godz. System wyposażony jest w 

automatyczne płukanie filtrów. 
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Stanowisko do 
mycia silników 

Zaprojektuj i wybuduj (wraz z uzyskaniem niezbędnych prawem 
pozwoleń lub zgód – jeżeli są wymagane) – konstrukcja wg. potrzeb 

zamawiającego i po wizji lokalnej przed złożeniem oferty. 

Prace budowlane (towarzyszące) 

Pomieszczenie 
techniczne 

We wskazanym pomieszczeniu wydzielić miejsce poprzez 
postawienie ściany, wykonanie przejścia do hali OC, malowanie 

pomieszczenia i adaptacja do zamontowania urządzeń sterujących 
pracą myjni 

Hala OC Przed zamontowaniem myjni należy pomalować całą halę OC 

Gwarancja 

Gwarancja 

 
Gwarancja min. 24 miesiące na myjnie z przeglądami i materiałami 
eksploatacyjnymi (bez szczotek) 
Dostępność części min. 10 lat od zakończenia gwarancji 

 

Parametry techniczne i wymiarowe 

Wysokość mycia m 3,8 

Szerokość autobusów m 2,55 

Całkowita długość autobusu m 18,75 

Maksymalna wysokość mytego 
pojazdu 

m 3,5 

Długość stanowiska myjni m 14 

Wymagane ciśnienie powietrza bar do 8 

Przyłącze energii Typ 
400V - 50Hz – Trzy fazy + Neutralny  

+ Uziemienie 


