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TECHNOLOGIA
Szybkość dostaw oraz serwis przed- i posprzedażowy

HYDROPRESS

to silne strony charakteryzujące naszą firmę, dzięki
którym nieustannie się rozwijamy nie tylko w Polsce ale
innych krajach Europy.
Oferujemy wiele nowości technologicznych, których celem
jest zwiększenie atrakcyjności naszej oferty na tle konkurencji
w kraju i za granicą. Współpracując z nami możesz liczyć
na doradztwo technologiczne, budowlane oraz obsługę

Hydropress Sp. z o.o. to kompleksowy dostawca technologii i usług na rynku samoobsługowych,

prawną całego zlecenia.

bezdotykowych myjni samochodowych. Spółka realizuje usługi z zakresu produkcji, montażu,
serwisu oraz zarządzania myjniami. Z powodzeniem działa na rynku od 12 lat, ciesząc się
uznaniem zarówno inwestorów jak i klientów.
Nasz zespół tworzą inżynierowie, konstruktorzy oraz specjaliści z branży hydrauliki siłowej.
Wyspecjalizowana kadra pracownicza zapewnia profesjonalne doradztwo techniczne w procesie
realizacji każdego indywidualnego projektu. Naszym atutem jest kompleksowa obsługa zleceń
od etapu projektu poprzez jego realizację i monitoring, aż po pełno zakresową obsługę serwisową
podczas eksploatacji myjni.

To co nas
wyróżnia
na tle innych:

Wysoki poziom
OSZCZĘDNOŚCI kosztów
eksploatacji myjni

Zintegrowany system
PŁATNOŚCI

ELASTYCZNOŚĆ oferty
oraz dostosowanie się
do indywidualnych potrzeb klienta

Szeroki wybór
TECHNOLOGII
dostarczania ciepła

Innowacyjne rozwiązania
dla SIECI MYJNI dostępne
dla klientów indywidualnych

LIDER na polskim rynku
w stosowaniu pneumatyki

NAJWIĘKSZY na rynku
wybór programów
mycia
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WERSJE

MYJNI

KOLORYSTYKA MYJNI

Technologia myjni wbudowana jest w moduł wykonany ze stali nierdzewnej.
Wymiary modułu to: długość 3,8 m / szerokość 1 m / wysokość 2,4 m.

MODUŁOWA (box technologiczny)

MYJNIE MODUŁOWE

Rozwiązania modułowe myjni zostały zaprojektowane z myślą, aby system mógł być
dostosowany do indywidualnych wymagań. Pozwala to na dużą oszczędność miejsca
w przypadku, gdy przyszła lokalizacja myjni jest o małym obszarze.

CW 1

CW 2

MYJNIE KONTENEROWE
Technologia myjni umiejscowiona jest w kontenerze wykonanym z płyt warstwowych o grubości
75 mm. Wewnątrz kontenera umieszczono następujące urządzenia techniczne myjni:
•

system sterowania,

•

•

zespół pomp wysokiego ciśnienia, •

system zasysania monet z paneli sterujących

•

urządzenia do zmiękczania wody,

oraz sejf, do którego trafia nadwyżka monet.

•

urządzenia odwróconej osmozy,

KONTENEROWA

system podgrzewania wody,
CW 4

CW 5

CW 3

CW 3+1

Rozwiązania myjni kontenerowych mają szereg istotnych zalet. Umiejscowienie technologii
w kontenerze daje swobodny dostęp do urządzeń w celu ich serwisowania, renowacji czy
naprawy. Kontener to idealny magazyn na dodatkowe środki eksploatacyjne.
CW 4+1

CW 5+1

CW 6 + 1

CW 8
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BUDOWA

MYJNI
JAK ZROBIONA JEST MYJNIA

WYPOSAŻENIE
STANOWISK

STANOWISKO ZEWNĘTRZNE
DLA POZAWYMIAROWYCH POJAZDÓW

ATTYKA
Konstrukcja aluminiowa, malowana proszkowo, utwardzana

RAMIONA OBROTOWE

piecowo. Podświetlane napisy.
PANELE OPERATORSKIE
KONTENER TECHNOLOGICZNY

Wykonane ze stali nierdzewnej, posiadają

Wykonany z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej

zabezpieczenie przeciwwilgociowe, wyświetlacz

o grubości 75 mm, spełnia funkcję pomieszczenia magazynowego.

z przyciskami. Każda szafka jest ocieplona i posiada
grzałkę o mocy 25W, co zabezpiecza przed niskimi
temperaturami. Wrzutniki w standardzie

KONSTRUKCJA

programowanym na monety 2/5 i żetony.

Posiada kształtowniki HEA, ceowniki, rury wykonane ze stali
węglowej i ocynkowanych ogniw. Dach – blacha trapezowa ocynkowana
i pomalowana proszkowo. Rynny stalowe ocynkowane i malowane.

PISTOLET Z LANCĄ
POJEMNIK NA PISTOLET

ROZMIENIARKA INTEGRO

SZCZOTKA Z LANCĄ
POJEMNIK NA SZCZOTKĘ
TRZEPACZKA DO DYWANIKÓW

A.O. SMIT
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UKŁAD PODGRZEWANIA WODY
Myjnie Hydropress w większości pracują przy otwartym obiegu wody, pobierana woda na bieżąco z sieci wodociągowej to ochrona
przed bakteriami, jakie wytwarzają się w stojącej wodzie. Moduł grzewczy zastosowany na myjniach to podgrzewacze produkcji
belgijskiej firmy A.O. SMITH – lidera w tej branży.
A.O. SMITH o mocy 45 - 55 kW - używany do myjni 2 i 3 stanowiskowych,
A.O. SMITH o mocy 60 - 80 kW - używany do myjni 4 i 5 stanowiskowych,
A.O. SMITH o mocy 80 - 100 kW - używany do myjni 6 stanowiskowych.
Odpowiednie zbilansowanie czynników technicznych takich jak: wielkość poboru ciepłej wody użytkowej w poszczególnych programach, ilość stanowisk,
wydatek pomp czy specyfikacja obiektu wpływa na dobór kotła, który ma zapewnić sprawną i ekonomiczną pracę urządzeń. Temperatura wody
zgromadzone w kotle sięga 70-80 °C, następnie miesza się ona z wodą pobieraną z sieci, aby dla bezpieczeństwa uzyskać temperaturę nie wyższą niż 55 °C.
ZALETY KOTŁÓW PRODUKCJI A.O. SMITH:
• Minimum kosztów, max wydajności,
• Zwiększona odporność na osadzanie się kamienia,
• Szybkie podgrzewanie wody.
Specjalna warstwa emalii, jaką pokrywamy nasze podgrzewacze wody wraz z warstwą ochronną PermaGlas Ultra Coat zapewnia wyjątkową
trwałość naszych produktów w dodatku znakomicie chroni przed korozją. Specjalistyczny proces powlekania jest znakiem firmowym A.O. Smith.
Od piętnastu lat, standardem w A.O. Smith jest wykorzystywanie bardzo wydajnej technologii kondensacji używanej w procesie produkcji.
To dlatego nasze urządzenia zapewniają wysoki poziom komfortu i sprawności energetycznej.
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SYSTEM ODZYSKIWANIA
I ZMIĘKCZANIA WODY WATER OSMOZ
System odwróconej osmozy pozwala uzyskać wodę oczyszczoną ze wszystkich rozpuszczalnych
w wodzie związków chemicznych nawet w 95,8%. Wodę przepuszczoną przez filtry odwróconej
osmozy stosuje się tylko do programu „nabłyszczanie”. Dzięki temu, że woda zdemineralizowana
ma tak wysoki stopień czystości po wyschnięciu na lakierze nie pozostawia żadnych śladów.
W skład systemu wchodzi też dwukolumnowy, sterowany elektronicznie, z automatyczną
regeneracją układ zmiękczaczy wody zasilającej. Twarda woda z dużą zawartością wapnia
i magnezu powoduje powstawanie kamienia i osadów. Zmiękczanie zabezpiecza przed
nadmiernym zużyciem elementów wykonawczych oraz armatury, a równocześnie
zdecydowanie poprawia jakość mycia.
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UKŁAD

STEROWANIA I AUTOMATYKI
Na innowacyjność systemów automatyki i sterowania firmy Hydropress ma wpływ

Po zalogowaniu się do panelu operatorskiego, zyskujemy możliwość pełnej kontroli

zastosowanie najwyższej klasy elementów elektronicznych takich światowych

nad procesami, jakie zachodzą podczas pracy urządzenia (pełna możliwość

koncernów jak: EATON i MELLER.

zmiany nastaw poszczególnych parametrów pracy), jak i na szybkie reagowanie
w przypadku wystąpienia usterki.

Dzięki odpowiednio zaprojektowanej rozdzielnicy mamy możliwość w bardzo
łatwy sposób rozbudować myjnię o kolejne stanowiska, jak i doposażyć istniejącą

Jeśli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, inwestor

technologię o dodatkowe programy użytkowe procesu mycia jak np. OPRYSK FELG

automatycznie jest o tym informowany SMS-em wygenerowanym i wysłanym

czy też OPRYSK NA INSEKTY.

przez system automatyki.

Możliwości te mają ogromny wpływ na zwiększenie atrakcyjności usługi mycia
dla klientów, co w efekcie przekłada się bezpośrednio na zwiększenie rentowności
biznesu.
Olbrzymią zaletą naszych systemów automatyki jest również możliwość zdalnego
sterowania parametrami pracy myjni poprzez sieć internetową.
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PROGRAMY

1

MYJĄCE

NOWOŚĆ

Pianowanie. Dodatkowy program mycia, niewątpliwie jedną z największych
innowacji opracowanych przez firmę Hydropress jest poszerzenie swojej oferty

2

z dodatkiem mikroproszku Powder Spa.

mycia o kolejny program o nazwie PIANOWANIE. Przy użyciu specjalnego

W trakcie tego cyklu, podgrzana woda miesza się z mikroproszkiem. Woda pod

systemu

ciśnieniem 105 barów idealnie usuwa takie zabrudzenia jak błoto czy piasek.

niskociśnieniowego

na

samochód

nanoszona

jest

gęsta,

napowietrzona piana, której zadaniem jest zmiękczenie brudu przed myciem
zasadniczym. Przy zużyciu zaledwie 4 litrów wody i środka myjącego Ultra Foam

3

Mycie szczotką z aktywną pianą. Program dla każdego, charakteryzuje się
łatwością obsługi. Wystarczy wybrać program i za pomocą szczotki dokładnie zmyć

Spa uzyskujemy rewelacyjne efekty mycia.
ZNAJDŹ NAS NA:

Mycie proszkiem polega na spłukaniu samochodu zmiękczoną wodą w temp. 45 st.

zabrudzenia osiadłe na karoserii. Program wykorzystuje jedynie 4 litry ciepłej wody

myjnie Hydropress

na minutę. Program polecany jest w przypadku trudnych do usunięcia zaschniętych
Proces mycia bezdotykowego za pomocą technologii Hydropress podzielony jest na 6 etapów w najbardziej rozbudowanej konfiguracji,

zabrudzeń. Odpowiednio użyte środki zapewniają konserwację lakieru. Stężenie

które uruchamia się kolejno na panelu operatorskim. Urządzenie uruchamia się automatycznie po dokonaniu opłaty, wówczas na

środka myjącego w przypadku użycia szczotki Ultra Foam Spa to 5-10 ml/auto.

wyświetlaczu widać, ile czasu pozostało na umycie samochodu.
Każdy program można zatrzymać w wybranym momencie poprzez naciśnięcie przycisku STOP.

4

Płukanie, odbywa się z wykorzystaniem wody z sieci wodociągowej. Jest to jedna
z ważniejszych czynności przed woskowaniem. Wystarczy starannie spłukać pianę
z samochodu zimną wodą za pomocą lancy podstawowej.

5

Woskowanie, ten program wykorzystuje gorącą wodę z dodatkiem polimeru,
tzw. środkiem woskującym Wax Spa. Ta kombinacja pozwala zaraz po wyschnięciu
osiągnąć połysk. Efektowny wygląd jest jednocześnie połączony z ochroną
lakieru. Zawarte w polimerze środki dodatkowo spowalniają ponowne
zabrudzenie pojazdu. Warstwa wosku sprawia, że woda deszczowa spływa po
szybach i karoserii, co zdecydowanie wpływa na komfort i bezpieczeństwo.

6

Nabłyszczanie, to program, który łączy w sobie funkcję polerowania i suszenia.
Całość odbywa się z wykorzystaniem odwróconej osmozy. Woda z dodatkiem
polimeru nabłyszczającego ścieka po karoserii eliminując w ten sposób
konieczność wycierania i suszenia.
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CO WYRÓŻNIA HYDROPRESS NA TLE KONKURENCJI?

INNOWACYJNOŚĆ
ZNAJDŹ NAS NA:

myjnie Hydropress

1. STEROWANIE PNEUMATYCZNE
Firma Hydropress kładąc bardzo duży nacisk na rozwój technologiczny, jako pierwsza i jedyna na rynku producentów myjni, opracowała
system sterowania pneumatycznego w swojej technologii mycia. System ten został wprowadzony jako kolejny etap dynamicznego rozwoju
produktu, jakim jest myjnia samoobsługowa, wypierając rozwiązania w postaci elektrozaworów membranowych, które charakteryzują się
znacznie większą awaryjnością i dużymi kosztami eksploatacyjnymi. Innowacyjność tego systemu polega na zastosowaniu sprężonego powietrza
jako nośnika energii do przesterowywania zaworów poszczególnych programów procesu mycia, jak i zasilania systemu dozowania chemii.
Sprężone powietrze wykorzystywane w całym procesie sterowania wytwarzane jest za pomocą sprężarki. Jest to rozwiązanie
charakteryzujące się bardzo dużą niezawodnością pracy, trwałością poszczególnych elementów składowych układu. Niewątpliwie do
największych zalet sterowania pneumatycznego możemy zaliczyć również:
•

Szybkość i precyzję działania zaworów dozowania chemii zasilanych powietrzem,

•

Bardzo małe zużycie powietrza podczas procesu sterowania,

•

Zawory dzięki swojej konstrukcji nie wymagają obsługi personelu,

•

Zastosowane uszczelnienia są odporne na „agresywne” środki chemiczne.

2. AUTOMATYCZNE ODCINANIE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO NA POSZCZEGÓLNYCH MYJNIACH
- bardzo energooszczędny system, którego praca polega na automatycznym odstawianiu poszczególnych stanowisk mycia podczas okresu
zimowego, gdy temperatura spada poniżej temperatury nastawionej w automatyce myjni np. - 10 stopni.
3. KOTŁY KONDENSACYJNE DLA ZASILANIA GAZOWEGO
- wysoka sprawność - kotły wykorzystywane do systemu grzewczego na naszych myjniach, dzięki swojej technologii wykonania, mają ogromny
wpływ na oszczędności zużywanego gazu.
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4. PNEUMATYCZNY ODCIĄG PIENIĘDZY
- pneumatyczny system transportu monet, z paneli operatorskich umiejscowionych na stanowisku mycia pojazdu, do sejfu w kontenerze
technologicznym. Transport monet realizowany jest poprzez turbinę, która wytwarzając podciśnienie zasysa je do sejfu lub rozmieniarki, tworząc
zamknięty obieg monet.

5. NAJWYŻSZEJ KLASY KOMPONENTY SKŁADOWE TECHNOLOGII
- pompy wysokociśnieniowe CAT, silniki SIEMENS, pompy obiegowe WILO, GRUNDFOSS, zawory OMAL, automatyka EATON.
6. NIERDZEWNE ZBIORNIKI
- na wodę zdemineralizowaną, proszek i mieszalniki poszczególnych chemii jak: WOSK, NABŁYSZCZACZ, PŁYN DO SZCZOTEK, PŁYN DO OPRYSKU
FELG, PŁYN NA INSEKTY, PŁYN DO AKTYWNEJ PIANY.
7. ARMATURA MIEDZIANA
- cała instalacja wodna i grzewcza wykonana jest z miedzi i mosiądzu.
8. LEKKIE KONTENERY TECHNOLOGICZNE
- kontenery wykonane w technologii lekkiej - szkieletowej. Poszczególne elementy składowe technologii zamontowane są w specjalnie do tego
zaprojektowanych miejscach konstrukcji kontenera, co pozwala na łatwy do nich dostęp podczas czynności serwisowych jak i dużą oszczędność
miejsca wewnątrz kontenera.
9. LAMINOWANE BANERY REKLAMOWE
- banery wykonane w technologii backlight z możliwością podświetlania, są dodatkowo laminowane, dzięki czemu znacząco wzrasta ich
odporność na czynniki zewnętrzne panujące na myjni.
10. SYSTEM GRZEWCZY ZASILANY PELLET NOWOŚĆ
- szczegółowy opis tej technologii na stronie nr 23.
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11. DODATKOWY PROGRAM MYCIA „AKTYWNA PIANA”
- wysoko wydajna piana nanoszona pod niskim ciśnieniem o odpowiednio dobranych proporcjach mieszaniny wody i powietrza.
Program, którego innowacyjność polega na bardzo małym zużyciu wody i produktów chemicznych, przy zachowaniu najwyższej jakości mycia.
12. STEROWANIE PRZEZ INTERNET ZA POMOCĄ SMARTFONA I KOMPUTERA
- system zdalnego podglądu i zmiany parametrów pracy myjni poprzez sieć internetową. Dzięki zastosowaniu systemu powiadamiania SMS,
jesteśmy informowani o potencjalnych usterkach w pracy urządzenia.
13. ZINTEGROWANY SYSTEM PŁATNOŚCI I ROZMIANY PIENIĘDZY INTEGRO
Rozmieniarka „INTEGRO” zaprojektowana i wykonana przez firmę Hydropress stanowi niewątpliwie największą innowacyjność tego systemu.
W pełni zintegrowana z systemem zasysania monet z paneli operatorskich, pozwala na samouzupełnianie się w trybie ciągłym.
System automatyki myjni jest zintegrowany z rozmieniarką i stale przesyła informacje na temat ilości poszczególnych monet, które
są transportowane z paneli operatorskich wprost do rozmieniarki. Rozmieniarka w trybie pełnej automatyki zasila się sama w ilości monet,
które wydała w formie rozmiany banknotów. Nadwyżka monet zostaje automatycznie zrzucona do sejfu.
14. PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI
Opracowanie terminali płatniczych dla lepszej wygody kierowców ukazuje troskę o klientów. Zaprojektowany i opracowany system płatności
obsługuje karty VISA i MasterCard. Kolejność operacji płatniczej rozpoczyna się od wyboru stanowiska mycia i wprowadzeniu odpowiedniej
wybranej przez klienta kwoty w panelu płatniczym. Po zatwierdzeniu tej kwoty, następnym etapem jest dokonanie zapłaty poprzez
zbliżenie lub bezpośrednie wprowadzenie karty płatniczej do terminala. Kwota do zapłaty automatycznie pojawia się na stanowisku mycia.
Terminal spełnia wszelkie wymagania prawne i dostosowany jest do standardów i wymagań transakcji bezgotówkowych. Innowacyjne
rozwiązanie to oszczędność czasu. Rozwiązanie bardzo przyjazne dla większości kierowców, obsługę ułatwia prosty w obsłudze Interface.
15. WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ SYSTEMU STEROWANIA
Łatwość dostosowania pod indywidualne wymagania użytkownika i dodawania nowych funkcji - nasze myjnie zaprojektowane są w sposób
umożliwiający bardzo łatwą ich rozbudowę o kolejne stanowiska i systemy mycia.
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INNOWACYJNOŚĆ SYSTEMU

NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ

GRZEWCZEGO PELLET

NA FAKT, ŻE...

Pellet to paliwo z biomasy wykorzystywane do ogrzewania wody i posadzki w myjniach naszej produkcji.

2,0 kg pelletu zastępuje 1 litr oleju opałowego, z 1 tony spalonego pelletu zostaje około 4 kg popiołu - zmiana paliwa na pellet to zmniejszenie emisji CO2 o 2,5 kg
na każdym zaoszczędzonym w ten sposób litrze oleju opałowego. 2 m sześcienne drewna to 5 metrów przestrzennych zrębków, a to daje 1 tonę pelletu.

SYSTEM SKŁADA SIĘ Z:
3

•

zasobnika o wielkości 2 m ,

•

kotła na pellet o mocy 60-100 kW ,

•

Z korzyścią dla portfela
Szacuje się, że zasoby paliw kopalnych (oleju i gazu ziemnego) będą kończyły się w ciągu życia użytkownika. Zwiększony popyt przy zmniejszającej się z czasem podaży

3

bufora ciepłej wody 0,8-1 m wykorzystywanej w procesie mycia pojazdów.

będzie powodował duży wzrost cen. Paliwa kopalne będą stawały się coraz trudniej dostępne dla mniej zasobnych społeczeństw. Wzrastające ceny oleju i gazu, będą
powodowały nieopłacalność stosowania tego paliwa w małych kotłach. Odwrotnie natomiast będzie kształtował się rynek biopaliw stałych, który jest rynkiem
lokalnym. Zwiększone zużycie będzie powodowało zwiększoną produkcję. Większa produkcja sprzyja zmniejszeniu kosztów jednostkowych. Cena biopaliw

Jest to system od podstaw stworzony przez firmę Hydropress i oparty na pełnej automatyce działania.

powinna kształtować się w oparciu o koszty i stawać się niezależną od zmian cen paliw kopalnych na rynkach światowych.

Surowiec w postaci pelletu zgromadzonego w zasobniku, dozowany jest w sytemie automatycznym do kotła. Węzeł
cieplny zasilany paliwem pellet działa w trybie w pełnym automatycznym. Cykliczna obsługa sprowadza się tylko

Z korzyścią dla środowiska

do uzupełniania paliwa z zasobniku. Pozwala to na optymalne zużycie surowca do grzania co przekłada się na duża

Oprócz ograniczenia emisji CO2 , zastosowanie biopaliw przyczynia się również do znaczącego zmniejszenia emisji innych gazów i pyłów, która odbywa się z niskich

redukcję kosztów eksploatacyjnych.

kominów. "Niska emisja" oznacza, że wszystkie zanieczyszczenia dostające się do powietrza, które jest przez nas wdychane występują w mniejszym stężeniu.

Pellet produkowany jest z suchej trociny za pomocą granulatorów - działanie ciśnienia i pary. Do pelletu nie jest dodawane

Hydropress po raz kolejny udowadnia, że ekologiczne podejście do tego, co tworzymy nie jest nam obce.

żadne lepiszcze, gdyż drewno posiada samo w sobie ligninę, naturalny składnik kleisty powodujący tworzenie formy pelletu.
Ze względu na właściwości energetyczne oraz wygodę dla użytkownika, jest zaliczany do najbardziej efektywnych źródeł
energii. Jest też paliwem ekologicznym - emisja dwutlenku węgla podczas spalania jest równa ilości dwutlenku węgla
pochłoniętego przez drzewo podczas jego wzrostu, a pozostała po spaleniu niewielka ilość popiołu (poniżej 0,5 procent
dla pelletu produkowanego przez Stelmet) może zostać użyta jako nawóz.
Właściwości pelletu przekładają się na dynamiczny wzrost popytu na to odnawialne źródło energii. O ile w 2002 r.
w Europie produkcja pellet wyniosła 1,3 mln. ton, w 2006 r. 5 mln. ton, to w 2010 już 10 mln. ton.
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RENTOWNOŚĆ

MYJNI BEZDOTYKOWEJ
W zależności od rodzaju myjni (STANDARD, PREMIUM), liczby stanowisk,

RENTOWNOŚĆ BEZDOTYKOWEJ MYJNI SAMOCHODOWEJ / ŹRÓDŁO AUTOSPA

zastosowanego wyposażenia oraz zakresu prac projektowo – budowlanych,

NA RENTOWNOŚĆ MYJNI SKŁADAJĄ SIĘ KLUCZOWE CZYNNIKI, KTÓRE DECYDUJĄ

PROWADZONY PRZEZ SPÓŁKĘ MODEL BIZNESOWY CHARAKTERYZUJE SIĘ

O WYŻSZYM WSPÓŁCZYNNIKU RENTOWNOŚCI. TO GŁÓWNIE:

NASTĘPUJĄCYMI CECHAMI:

•

•

Wszechstronne doświadczenie w zarządzaniu rozwojem sieci własnych na rynku polskim.

•

Oferowanie usług na wysokim poziomie wraz z przejrzystym rozliczaniem przychodów.

•

Realizacja kontraktów umożliwiających dalszy dynamiczny rozwój (PKN Orlen, Tesco).

•

Wdrażanie koncepcji rozwoju na rynkach zagranicznych poprzez już podpisane kontrakty

koszt budowy myjni zawiera się w granicach od 0,5 mln. zł wzwyż.
Przykładowo koszt 3-stanowiskowej myjni STANDARD z minimalnym
sięgający 0,5 mln. złotych. Natomiast koszt 6-stanowiskowej myjni

koszty najmu + podatek

PREMIUM z pełnym wyposażeniem, budowanej od podstaw wyniesie
19 %

ponad 1,2 mln. zł.
Pomimo kosztów inwestycji prowadzenie myjni bezdotykowej
charakteryzuje się bardzo wysoką rentownością EBITDA, dlatego też

w szczególności w zakresie wyboru lokalizacji oraz zwiększania wydajności operacyjnej.

koszty mediów

wyposażeniem, budowanej na wstępnie przygotowanym terenie, to koszt

Nieustanne zdobywanie doświadczenia w i poza Europą Środkową i Wschodnią od 2010 r.,

•

Posiadanie własnych oraz planowanie najlepszych lokalizacji pod myjnie w pobliżu centrów
handlowych (Tesco), na stacjach benzynowych (PKN Orlen) oraz innych obiektach o wysokim

koszt serwisu + chemia + części

potencjale.

koszty osobowe i administracyjne

46 %

•
pozostałe koszty

inwestorzy chętnie decydują się na inwestycję w bezdotykowe

18 %

myjnie samochodowe. Zgodnie z szacunkami Grupy Auto-Spa,
marża EBITDA sięga nawet ponad 45%. Szacowana struktura kosztów,

żywotnością, bardzo dobrą jakością wykonania dzięki zastosowaniu materiałów najlepszej
jakości.

•

Wysoce rentowny i sprawdzony koncept biznesowy.

Jakość i wydajność oferowanych programów, opartych na najnowszej technologii,
opracowanej zgodnie z najwyższymi standardami ekologicznymi i energooszczędnymi

•

Bardzo atrakcyjne lokalizacje pod myjnie.

oraz produkowanymi przez firmę Hydropress.

•

Nowoczesne urządzenia myjące i zaawansowane technologicznie rozwiązania.

•

Optymalizowanie przychodu przy minimalnych kosztach stałych.

•

Rozpoznawalna marka.

•

Przewidywalność i dochodowość.

•

Wysokie standardy obsługi klienta.

jakie poniesie inwestor została przedstawiona na wykresie poniżej.
8%
7%

na realizację nowych myjni.

MARŻA EBITDA
•

2%

Niska awaryjność urządzeń - proponowana przez nas technologia charakteryzuje się wysoką
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OFERTA DLA INWESTORÓW NIEPOSIADAJĄCYCH

DZIAŁKI
PODSTAWĄ DO POMYŚLNEGO PROWADZENIA MYJNI SAMOCHODOWEJ JEST, OPRÓCZ ODPOWIEDNIEJ
TECHNOLOGII, WYBÓR WŁAŚCIWEJ LOKALIZACJI. Naszym klientom, z kręgu inwestorów oferujemy więc unikatowe
rozwiązanie, w postaci pakietu kompleksowego, który stanowi wartość dodaną ich inwestycji, oszczędza ich czas
i obniża koszty początkowe związane z realizacją biznesplanu przedsiębiorstwa.
W RAMACH PAKIETU KOMPLEKSOWEGO DOSTARCZAMY KLIENTOM UNIKATOWĄ TECHNOLOGIĘ MYCIA
BEZDOTYKOWEGO wraz ze wskazaniem optymalnej lokalizacji pod myjnię, dodatkowo nasz zespół załatwia sprawy

Oferujemy wyłącznie miejsca w pobliżu dużych osiedli,

administracyjne - pozwolenie na budowę oraz podbudowę.

w obrębie supermarketów i hipermarketów, przy
ruchliwych drogach lub w sąsiedztwie stacji paliw oraz

PRZED WYBOREM ODPOWIEDNIEJ LOKALIZACJI HYDROPRESS PRZEPROWADZA AUDYT POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJI
i bada ich potencjał handlowy. Wybieramy tylko takie miejsca, które gwarantują przyszły zysk i szybki zwrot
poniesionych nakładów.

w podobnych atrakcyjnych lokalizacjach.
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PROCESU INWESTYCYJNEGO
1. DECYZJA

Jednocześnie odpowiednie oznakowanie i reklamowanie sprawi, że Twoja
myjnia przyniesie Tobie satysfakcjonujące przychody. Znajdź kilka potencjalnych

Od niej zaczyna się cały proces planowania inwestycji. Co musisz zrobić, aby zainwestować w myjnię?

lokalizacji, a my doradzimy, która z nich ma odpowiedni potencjał biznesowy.

Zobacz nasze myjnie, sprawdź jak działają a następnie umów się na spotkanie z naszym
przedstawicielem.

4. USTALENIE KONFIGURACJI MYJNI

2. SPOTKANIE I PREZENTACJA OFERTY

Po weryfikacji potencjalnego miejsca inwestycji nasz przedstawiciel
pomoże odpowiednio skonfigurować myjnię. Optymalny dobór programów

Nasz przedstawiciel zapozna przyszłego inwestora z wszystkimi możliwymi rozwiązaniami

jest jednym z kluczowych elementów wpływających na atrakcyjność

technologicznymi naszych myjni. Dzięki naszemu kompleksowemu wsparciu i doświadczeniu,

i funkcjonalność myjni. W produktach Hydropress mamy dostęp do szeregu

pomożemy Ci zaplanować i przeprowadzić cały proces inwestycyjny, począwszy od analizy

profesjonalnych technologii mycia takich jak:

potencjalnej lokalizacji, poprzez wszystkie poszczególne etapy jej realizacji aż po dostarczenie
środków koniecznych do eksploatacji myjni.

•

PIANOWANIE - AKTYWNA PIANA

•

SZCZOTKOWANIE

•

MYCIE PROSZKIEM

•

OPRYSK FELG

•

SPŁUKIWANIE

•

OPRYSK NA INSEKTY

Wybór odpowiedniego miejsca pod tego typu inwestycję jest decydujący. W poszukiwaniu

•

WOSKOWANIE

dobrej lokalizacji kierujemy się czynnikami, które mają kluczowy wpływ na jej późniejsze

•

NABŁYSZCZANIE

3. ANALIZA I AKCEPTACJA LOKALIZACJI

Opcjonalnie :

funkcjonowanie i rentowność. Takimi czynnikami niewątpliwie są:
zaludnienie (lokalizacja przy centrach handlowo-usługowych), bezpośrednia bliskość osiedli

Ważne jest również ujęcie w danym zestawieniu wyposażenia uzupełniającego

mieszkaniowych, dobrze skomunikowana infrastruktura.

(np. rozmieniarki czy panelu do płatności kartą) co niewątpliwie dodatkowo
zwiększy profesjonalizm obsługi klienta w twojej myjni. Firma Hydropress

Myjnie Hydropress w większości lokalizowane są przy dużych centrach handlowych. Mogą być również

w standardowej ofercie posiada kompletne projekty myjni wielostanowiskowych

atrakcyjnym uzupełnieniem usług stacji benzynowych, gazowych jak i stacji diagnostycznych.

(2, 3, 4, 5, 6, i 8 stanowisk).

Taka lokalizacja sprawia, że myjnia jest widoczna i ogólnie dostępna dla kierowców.
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5. REALIZACJA PROJEKTU TECHNICZNEGO

8. URUCHOMIENIE OBIEKTU. SZKOLENIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Inwestor otrzymuje od nas merytoryczne
wsparcie w pełnym zakresie prowadzenia tej

W naszej ofercie znajdują się gotowe projekty myjni o dowolnej konfiguracji. Nasz zespół

Kolejnym etapem są prace mające na celu skonfigurowanie i skalibrowanie wszystkich

formy działalności gospodarczej.

przygotuje kompletną dokumentację techniczną dla danej lokalizacji, w postaci projektu

systemów składowych technologii mycia, począwszy od systemu grzewczego, systemu

Dostarczamy klientom myjni mechanizmy i wiedzę

architektoniczno-budowlanego. Materiał ten zawiera kompleksową i precyzyjną informację na

dozowania chemii, systemu zmiękczania wody i odwróconej osmozy po system sterowania

jak odpowiednio korzystać z programów myjni.

temat infrastruktury podziemnej, jak i naziemnej inwestycji.

automatyką Hydro Net czy wcześniej powiadamiania SMS. System automatyki myjni

Wspieramy inwestora w różnorodnych formach

Załącznikami do projektu są opracowania przyłączeń do sieci kanalizacyjnych, gazowych,

zintegrowany jest z rozmieniarką „INTEGRO” czy terminalem płatniczym. Pełna funkcjonalność

działalności reklamowej, której celem jest

wodociągowych czy elektroenergetycznych, wykonane przez projektanta i naniesione na mapę

tych systemów wymaga, aby myjnia podłączona była do Internetu.

pozyskanie maksymalnej ilości nowych
zadowolonych klientów.

do celów projektowych.
Szkolenie obsługi technicznej myjni polega na opanowaniu przez nią sytemu w stopniu

11. OPIEKA SERWISOWA

Pozwolenie na budowę na bazie odpowiednio opracowanego projektu technicznego uzyskasz,

umożliwiającym poprawne jej administrowanie. Kompleksowe narzędzia diagnostyczne

gdy zwrócisz się z wnioskiem do odpowiedniego urzędu. Wniosek musi zostać poparty odpowiednimi

w myjniach Hydropress sprawiają, że informacje o zakłóceniach mogą być szybko i precyzyjnie

opiniami, pozwoleniami, uzgodnieniami, które opracowuje i dostarcza projektant.

generowane i przekazywane do obsługi technicznej za pośrednictwem nowoczesnej magistrali

Eksploatowana myjnia jest pod stałą opieką

Hydropress wykona część pracy za inwestora, aby przyśpieszyć realizację całej inwestycji. Nasze

komunikacyjnej, jaką jest System Powiadamiania SMS. System generując hasło SMS powiadomi

naszego działu Wsparcia Technicznego i Serwisu.

doświadczenie pozwoli nam na przygotowanie kompletnej dokumentacji szybko i bezbłędnie.

o alarmach wymagających nagłej interwencji. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT

Dział ten zajmuje się m.in. planowaniem

administratorzy myjni mogą sterować i konfigurować urządzeniami myjni na odległość,

przeglądów jak i kompleksowym doradztwem

6. REALIZACJA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

wykorzystując do tego komputer czy telefon z dostępem do Internetu.

technicznym z zakresu funkcjonalności urządzenia.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczyna się realizacja zakresu obejmującego

9. PRZEKAZANIE NOWEGO OBIEKTU

W trosce o środowisko przy jednoczesnym
zapewnieniu najwyższej jakości oferowanych

infrastrukturę podziemną projektu. W skład jej wchodzą: wykonanie płyty posadzkowej,
umieszczenie w niej ogrzewania podłogowego, instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej

Zakończenie całego procesu budowy wymaga zgłoszenia odbioru inwestycji w odpowiednim

usług Hydropress dostarcza swoim klientom

ujętych w projekcie.

urzędzie administracji państwowej. Po otrzymaniu pozytywnej opinii i pozwolenia na

własne proekologiczne środki chemiczne.

Nasza ekipa budowlana zajmie się przygotowaniem i wykonaniem całości tego zakresu prac.

użytkowanie można zacząć eksploatację. Po dokonaniu tych formalności myjnia przekazywana
jest inwestorowi do użytkowania.

7. MONTAŻ NOWEGO OBIEKTU TECHNOLOGIA MYJĄCA I KONSTRUKCJA
10. EKSPLOATACJA
Montaż technologii i konstrukcji następuje po zakończeniu prac ziemnych. Przygotowany
wcześniej kontener lub moduł techniczny i metalowa konstrukcja wiaty (obejmująca również

Przekazany obiekt myjni zostaje udostępniony klientom w pełnym zakresie funkcjonalności.

elementy reklamowe w postaci attyki i banerów) zostają odpowiednio zainstalowane i przygotowane

Dostępne są dla nich nowatorskie technologie takie jak: programy myjące, rozmieniarka czy

do rozruchów technologicznych. Prace te przebiegają sprawnie, gdyż przygotowana konstrukcja

system płatności kartą.

jest jedynie montowana w całość i przymocowana do podłoża.
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PRZYKŁADOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA MYJNI HYDROPRESS
4 STANOWISKOWEJ W WERSJI KONTENEROWEJ
1. TECHNIKA MYCIA BEZDOTYKOWEGO
HYDROPRESS

Akumulator antypulsacyjny – P&A 250 BAR
•

tłumi skoki ciśnienia co przekłada się na wydłużenie
żywotności elementów wysokociśnieniowych.

Pompa wysokociśnieniowa CAT 350
•

wydajność 10-12 l/min przy 940 obr/min,

•

ciśnienie 95-105 bar,

•

wydatek wody 660 l/h (z każdego stanowiska).

Pneumatyczne zawory sterujące - VIP
•

wysoka odporność chemiczna oraz sterowanie,
pneumatyczne zapewniają wysoką niezawodność
i trwałość,

Zawór przelewowy – P&A 250 BAR

•

całkowita szczelność i brak konieczności stosowania

•

wykonanie mosiężne,

•

sprężyna nierdzewna,

•

uszczelnienia Viton,

•

ciśnienie pracy do 250 bar,

•

sterowanie pneumatyczne, precyzyjne dozowanie,

•

płynna regulacja ciśnienia.

•

uszczelnienia i membrana odporna na działanie wosku

zaworów zwrotnych.
Pompa dozująca – pneumatyczna LANG 3 L/H

i nabłyszczacza.
Silnik elektryczny Siemens
•

moc 2,2 kW,

•

prędkość obrotowa 940 obr/min.
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Kocioł A.O. SMITH
•

moc 60 kW,

Pompa wirowa, wielostopniowa
•

moc 2,2 kW,

•

prędkość obrotowa 2900 obr/min,

89% dla kotła olejowego,

•

wydajność do 4,3 m³/h,

•

pojemność zasobnika ciepłej wody – 368 litry,

•

ciśnienie do 25 bar,

•

temperatura wody – 30-70 ºC,

•

wykonanie nierdzewne.

•

komin nierdzewny– do dł. 3 mb,

•

pompy obiegowe.

• sprawność do 108% dla kotła gazowego,

Podajnik proszku, ślimak – wykonanie nierdzewne.

2. UKŁAD OSMOZY I ZMIĘKCZANIA WODY
System odwróconej osmozy
•

system presostatów zabezpieczających układ

•

w przypadku braku wody,

kontrola przepływu za pomocą rotametrów,

•
•

4. KONTENER, KONSTRUKCJA, WYPOSAŻENIE

3. UKŁAD STEROWANIA I AUTOMATYKI

•

•

zabezpieczenie przeciwwilgociowe wrzutnika,

mycia.

automatyczna kontrola procesu technologicznego

system cyklicznego płukania membran,

•

zmiękczania wody za pośrednictwem procesora,

•

•

płyty warstwowe,

•

drzwi antywłamaniowe.

•

kontrola dochodów.
Sterowanie przez internet

•

szczotki VIKAN – 4 sztuki.
Pistolet+lanca – P&A RL30
Nierdzewna lanca izolowana – długość 700 mm,

Każda szafka jest ocieplona i posiada grzałkę o mocy

•

dysza ceramiczna 60º o podwyższonej trwałości,

25 W co zabezpiecza przed niskim temperaturami

•

osłona dyszy,

i kondensacją wilgoci,

•

pistolet z zaworem przeciwzamarzeniowym.

•

wyłącznik awaryjny stanowiska,

•

podświetlane przyciski wyboru programów mycia:

5. SYSTEM ZASYSANIA MONET

1) mycie bezdotykowe proszkiem (oryginalna

6. SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ODSTAWIANIA

technologia Hydropress) wysokim ciśnieniem,

kształtowniki HEB, ceowniki, rury stal węglowa –

3) spłukiwanie zimną wodą z sieci,

ocynkowane ogniowo,

4) konserwacja polimerem gorącą zmiękczoną wodą,

dach – blacha trapezowa ocynkowana

5) nabłyszczanie wodą zdemineralizowaną

i pomalowana proszkowo,
rynny stalowe ocynkowane i malowane,

pojemność zbiornika osmozy 300 litrów,

(za wyjątkiem autonomicznego pieca i systemu

•

płaski dach.

kontrola poziomów za pomocą 3 zaworów pływakowych.

zmiękczania wody).

z nabłyszczaczem i osuszaczem.

STANOWISK W ZIMIE
7. TRZEPACZKA STANOWISKOWA DO DYWANIKÓW
ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA
1. Przyłącze gazowe (propan-butan) – 1 1/2” ,
opcjonalnie olej opałowy,

Ramiona obrotowe

2. Przyłącze wodne - 1 1/2”, min. 3 bary przy 80 l/min,

•

wykonanie nierdzewne – Hydropress,

3. Odprowadzenie ścieków z maszynowni

Attyka

•

złącza obrotowe proste i kątowe nierdzewne – Mosmatic,

Elementy automatyki i sterowania

•

podświetlone napisy LED,

•

długość 1,75 m,

wrażliwa elektronika znajduje się w dobrze

•

wizualizacja zgodna z brandem Hydropress.

•

kąt obrotu – 360º.

zmienna temperatura i wilgoć.

wykonanie nierdzewne – Hydropress,

•

2) mycie szczotką z aktywną pianą,

•

chronionym kontenerze, a nie w szafkach, gdzie panuje

•

wyświetlacza i przycisków (stopień ochrony IP67),

Konstrukcja

sterowanie centralne wszystkimi podzespołami myjni

•

•

Pojemniki na szczotkę

gorącą wodą zmiękczoną,

•
•

wykonanie nierdzewne – Hydropress.

Kontener - Hydropress

możliwość zmiany nastaw podajnika proszku,
czasu pracy itd.,

•

wizualizacja zgodna z brandem Hydropress.

wykonanie nierdzewne,

programu mycia i gaśnie po 2 minutach po zakończeniu

panel kontroli parametrów.

•

•

w pełni automatyczna kontrola nad procesem

Uchwyty na lance

promieni UV, zewnętrzne warunki atmosferyczne,

Czujniki zmierzchowe i system sterujący oświetleniem

•

•

Wysokiej jakości banery PCV odporne na działanie

Panele operatorskie - Hydropress

główne oświetlenie stanowiska włącza się po wybraniu

zbiornik soli 100 litrów,

•

zmniejszana w miarę wzrostu temperatury zewnętrznej.

•

ciągła kontrola przewodności wody,

•

moc kotła przeznaczona na podgrzewanie posadzki jest

wydajność zmiękczaczy 2,5 m³/h,

•

filtr wody na wlocie do osmozy o dokładności 5μm,

•

•

•

Banery

zewnętrznej,

Oświetlenie reklamowe włącza się po zachodzie słońca,

Autonomiczny nowoczesny sterownik PLC – pełna

•

Regulują pracę pieca w zależności od temperatury

•

na wodę z sieci,

wydajność 650 l/h (przy temp. 10 ºC),

•

Dwukolumnowy układ zmiękczaczy 2 x 85 litrów

w przypadku awarii układ automatycznie przełącza się

•

Czujniki pogodowe

– rura fi 80 w studzience,
4. Zasilanie elektryczne – prąd 3-fazowy 400 V – 32 kW.

PRZYKŁADOWE

REALIZACJE HYDROPRESS

ZAKŁAD PRODUKCYJNY:
HYDROPRESS SP. Z O.O.
MISZEWKO, UL. SŁONECZNA 43
80-297 BANINO
NIP: 589-201-30-25

