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OFERTA 

MYJKA KONTENEROWA 

1. Wersja mobilna z ciepłą wodą 
 Firma Komunal Partner oferuje niezależną zabudowę do mycia pojemników zamontowaną na 

dowolnie wybranym podwoziu. 

         
Urządzenie myjące zainstalowane na hakowcu 18DMC 

Urządzenie to może być zainstalowane na samochodzie ciężarowym o DMC15t  z 

możliwością dostosowania do sam. hakowego 

Zalety takiego urządzenia to: 

1. mycie pojemników w systemie mobilnym z wykorzystaniem samochodu  15 – 18 t. 

2. możliwość mycia pojemnika 110,120,240, 360,700l, 1100l, 

3. możliwość dezynfekcji pojemników wysokim ciśnieniem,  

4. zbiornik wody o poj. od 5000 do 8000 litrów umożliwi jednorazowo wymycie od 

2500 do 4000 szt pojemników, 

5. wysokie ciśnienie robocze do 150 bar pompy wody, pozwoli wymyć i zdezynfekować 

mocno zabrudzone pojemniki, 

6. mycie i dezynfekcja pojemników odbywa się wewnątrz i zewnątrz w cyklu 

zamkniętym, 

7. dodatkowy dozownik do dezynfekcji pojemników środkiem bakterio i wirusobójczym.  

 

Wersja podstawowa składa się z: 
1. zbiornik na wodę czystą / brudną (pojemność dostosowana do warunków zabudowy w 

podwoziu od 4000 do 8000 litrów), 

2.  pompa wysokociśnieniowa do 120 bar i wydajności około 25l/min, 

3. instalacja odprowadzająca brudną wodę do zbiornika z przestrzeni mycia, 

4. pulpit do załączania mycia pojemników z możliwością wyboru czasu mycia, 

5. instalacja wodna do mycia pojemników z zewnątrz, 

6. 2 głowice wirujące z dwoma dyszami myjące w trzech płaszczyznach, 

7. pokrywa  wykonana z blachy nierdzewnej. 
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            Wersja mobilna pod hakowca                                      Wersja na podwoziu 

Opcje dodatkowe: 

1. centralne smarowanie, 

2. automatyczne mycie z regulacją czasu mycia (możliwość wyboru różnego czasu 

mycia), 

3. zwijak z lancą o długości do 10m, 

4. kontrolka braku czystej wody w zbiorniku, 

5. silnik spalinowy Diesla (wersja na hakowca), 

6. osprzęt sugerowany przez użytkownika, 

 

Cena wersji  podstawowej     - 245 000,00 zł netto 

Cena wersji z silnikiem spalinowym    - 265 000,00 zł netto 

Cena wersji stacjonarnej woda z sieci1   - 184 000,00 zł netto 

Agregat do ciepłej wody w wersji mobilnej    - 32 000,00 zł netto 

 

Opcje dodatkowe wyceniane indywidualnie w zależności od podwozia lub potrzeb klienta. 
 

Gwarancja standardowa – 24 miesięcy od wydania pojazdu. 

Płatność: 40% przy zamówieniu 60% w dniu odbioru. 

Odbiór – Loco Komunal Partner 

Przewidywany termin montażu – do uzgodnienia. 

Oferta ważna do wyczerpania zapasów. 

 

 

 
Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 
71kc.). 
 

 


