T.C.
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TAŞIT İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ARAÇ YIKAMA MAKİNESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Araç yıkama makinesi; alüminyum, polikarbon, paslanmaz çelik gibi korozyona dayanaklı
malzemelerden üretilmiş olacaktır.
2. Araç yıkama makinesinin gövdesi galvanizli olup, fosfatla kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya ile
fırınlanacaktır.
3. Araç yıkama makinesinin otomasyon sistemi bilgisayar kontrollü üniteler (PLC) den oluşacaktır.
4. Selenoid valf, elektrik-elektronik malzeme ve Redüktör gibi parçalar birinci kalite olacaktır.
5. Araç yıkama makinesi, dozaj pompalı şampuan püskürtme sistemine sahip olacaktır.
6. Araç yıkama makinesi, fırça gruplarının dönüş hareketini sağlayan dişli kutularında çabuk aşınmayı
önleyen yumuşak hareketlenme – yumuşak durma ( SOFT START-SOFT STOP ) sistemi mevcut
olacaktır.
7. Araç yıkama makinesi, gövde yürüyüş hareketini sağlayan yürütme tekerlerinin ve raylarının, çabuk
aşınmasını önleyen ve cihazın yürüyüş hızını değiştirebilen hız kontrol (FREKANS İNVERTERİ )
sistemi mevcut olacaktır.
8. Araç yıkama makinesi, kış şartlarında suyun donmaması için borulardaki kış boşaltma sistemi
mevcuttur.
9. Araç yıkama makinesinde, Dik fırça grubu yıkanacak aracın boyutuna göre “ küçük araç - büyük araç”
seçeneklerine sahip olacaktır. Bu özellik kullanıcı personel tarafından manuel olarak seçilebilme
özelliğine sahip olacaktır. Bu seçim yapıldıktan sonra yıkama işlemi salıncaklı sistemle yapılacaktır.
10. Yatay fırçanın iniş – çıkış hareketi “zincir ve elektrik motoru “ ile sağlanacaktır.
11. Yatay fırçanın araç üzerindeki baskısı üç yerden kontrol edilecektir.
a) Elektronik; güç kontrol sistemi
b) Elektrik; meyil swich sistemi
c) Mekanik; ağırlık denge sistemi
12. Bu kontrollerle yatay fırçanın araca baskısı üç ayrı sistemle emniyete alınarak,
13. Oluşabilecek hatalar en asgari düzeye indirilecektir.
14. Makine üzerindeki giydirme ve su kalkanları alüminyum, şeffaf polixglass malzemeden imal edilecek,
elektro statik toz boya ile boyanacaktır.
15. Yıkanacak araçların, güvenli bir şekilde otomatik yıkama makinesine girebilmesini sağlayan istikamet
boruları, araç yıkama makinesinde mevcut olacaktır.
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16. Kumanda direği ve operatör kumanda paneli standart teçhizatlar içerisinde olacaktır.
17. Araç yıkama makinesinde, aşırı rüzgârda ve doğal afetlerde devrilmeye karşı engelleyici sistem
bulunacaktır.
18. Araç yıkama makinesi CE veya TSEK belgeli, 2 yıl veya 30.000 araç yıkama garanti kapsamında
olacaktır. Araç yıkama makinesi arıza yaptığında, yüklenici firma en kısa sürede (2 iş günü) servis
sağlayacaktır.
19. Araç yıkama makinesinde, elektrikli topraklama sistemi olacaktır.
20. Yıkama makinesine ilave olarak 7 bidon şampuan alınacaktır.
21. Makine alt yapısı yüklenici firma tarafından makineye uygun olarak yapacaktır.
22. Mevcutta bulunan yıkama makinesinin sökülme işini de yüklenici yapacaktır.
23. Teklif verecek firmalar işin yapılacağı yeri görecektir.
24. Yüklenici, makinayı kurulum aşamasında ODTÜ den hiçbir şekilde araç ve malzeme talebinde
bulunmayacaktır. Anahtar teslimi yapacaktır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
ÖZELLİKLER
Maksimum Makina Genişliği
Maksimum Makina Yüksekliği
Maksimum Araç Yıkama Yüksekliği
Maksimum Araç Yıkama Genişliği
Raylar Arası Mesafe
Ray Uzunluğu
Makinanın Kurulu Gücü
Makinanın Yıkama Süresi
Hava Basıncı
Su Basıncı
Hava Sarfiyatı
Su Sarfiyatı
Elektrik Sarfiyatı
Şampuan Sarfiyatı
Fırça Adedi Yatay-Dikey

BİRİM
Cm
Cm
Cm
Cm
Cm
mt
kw
dak / araç
Bar
Bar
lt / araç
lt / araç
kW / araç
gr / araç
Adet
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ÖLÇÜLER
444 ~ 448
442 ~ 448
357 ~ 362
278 ~ 285
367 ~ 373
7 ~ 24
3.31 ~ 3.34
2.3 ~ 2.7 – 3.8 ~ 4.2
4~8
3-5
98 ~ 102
80 - 135
0.14 - 0.22
10 - 20
1+2

