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• Sílící tlaky na ochranu životního prostředí 

 

 

• Čím dál tvrdší podmínky diktované legislativou 

 

 

• Neustále rostoucí náklady na splnění podmínek EMS (enviromental 
management systém) 

 

MYŠLENKA : 

 

 

„Nová služba a tím další přidaná hodnota pro naše klienty“  
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Co nás vedlo k myšlence tohoto projektu ? 



• Víte například o tom, že poslanecká sněmovna úspěšně poslala 

ve druhé polovině r.2018 do dalšího čtení zákon, který bude 

zpřísňovat kontroly a sankce za likvidaci odpadních vod ? 

• V posledních letech všichni sledujeme problémy s dostupností 

pitné vody, což logicky vede k sílícímu tlaku ze strany 

Evropské unie směrem na naše zákonodárce na téma jak 

nakládáme s odpadními vodami a s odpady, které do nich při 

svých činnostech vypouštíme. 

• Víte například o tom, že Vám za neoprávněnou likvidaci 

odpadních vod nebo znečištění vodních toků hrozí pokuty    od 

několika statisíců až po několik miliónů CZK ? 

• Nenabízí se zde myšlenka, že ochrana a čistota životního 

prostředí by měla být naše společenská zodpovědnost pro 

zachování hodnot pro naše budoucí generace ?! 

 

Několik zajímavých informací k legislativě : 
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Několik příkladů k uděleným pokutám za únik 
zakázaných látek do odpadních vod : 
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Několik příkladů k uděleným pokutám za únik 
zakázaných látek do odpadních vod : 
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Několik příkladů k uděleným pokutám za únik 
zakázaných látek do odpadních vod : 
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Několik příkladů k uděleným pokutám za únik 
zakázaných látek do odpadních vod : 
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 nejste po přečtení 

těchto příkladů v 

ohrožení i Vy ? 
 

 

Několik příkladů k uděleným pokutám za únik 
zakázaných látek do odpadních vod : 
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Připravili jsme pro Vás řešení :                               
mobilní mytí Vaší manipulační techniky – foto č.1 
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Připravili jsme pro Vás řešení :                               
mobilní mytí Vaší manipulační techniky – foto č.2 

RX 70 Hybrid 

Stručný popis obrázku, Arial 10 -12 

Hotel a kancelář v  
jednom 

Plně automatizovaná  
ČOV Provozní část – mytí vozíků 
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Připravili jsme pro Vás řešení :                               
mobilní mytí Vaší manipulační techniky – foto č.3  

 

Zařízení je po příjezdu do 20 
minut schopné zahájit mytí 

vozíků 



• Jedná se o jedinečné technické zařízení na trhu, které umožní mytí  čelních 

elektrických a spalovacích vozíků přímo u zákazníka bez dopadu na životní 

prostředí a bez dalších potřebných nákladů klienta na převoz vozíků k externímu 

mytí = časový komfort. 

• Toto mobilní zařízení vyžaduje pouze místo pro provoz mytí vozíků a to o 

velikosti 25m x 6m. Jinak je toto zařízení naprosto nezávislé, tzn. že nepotřebuje 

elektrický proud a nepotřebuje připojení na vodovodní řád, vše je přímo 

integrované do tohoto mobilního zařízení. 

• Mobilní myčka má zabudované výsuvné nerezové nádrže, které pojmou až 3000 

litrů vody, vlastní čističku odpadních vod a vše je koncipováno a navrženo jako 

vozidlo s označením ADR pro provoz na veřejných komunikacích. Z toho tedy 

plyne, že se o veškeré odpady vzniklé z mytí vozíků stará firma STILL. 

• Denní kapacita umytých vozíků se plánuje až na 25 ks / den 

• O mytí se stará tým dvou zkušených pracovníků, kteří byli za dohledu trenérů 5 

měsíců trénováni, jak mají elektrické a spalovací vozíky umýt, aby nedošlo k 

poškození stroje při tlakovém mytí, kde se bude používat standardně 45 stupňů 

teplá voda, avšak teplota se dá dle potřeby regulovat i výše. 

• Dle standardu ISO 14001  byl vytvořen systém pracovních návodek, které přesně 

popisují postupy, jak má obsluha postupovat při mytí vozíků 

 

Informace ke službě mobilní myčky : 
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• Mytí vozíku obsahuje oplach nečistot z podvozku, kabiny, stožáru a přídavného 

zařízení za pomoci tlakové vody obsahující chemické čistící prostředky, 

následovat bude vysátí nečistot v kabině řidiče, vyleštění oken, ošetření plastů u 

vozíku ochrannými přípravky a na závěr dojde k promazání stožáru a náprav 

 

• MYTÍ NA PŘÁNÍ : 

• Při mytí na přání je možné do služby zahrnout mytí motorové části u spalovacího 

vozíku, což obsahuje vymytí motorového prostoru a motoru, likvidace vzniklého 

odpadu z mytí motorového prostoru 

 

• Při mytí na přání je možné do služby zahrnout mytí baterie, což obsahuje 

očištění trakční baterie parním čističem, odsátí vyteklého elektrolytu z vany 

baterie, likvidace vzniklého odpadu z mytí a čištění trakční baterie 

 

Informace ke službě mobilní myčky : 

13 



• Udržování manipulační techniky v čistém stavu 

 

 

• Vyšší tlak na operátora starat se dobře o VZV 

 

 

• Předpoklad menší poruchovosti / údržby / oprav 

 

 

A to celé povede : 

 

K vyšší efektivitě VZV a operátora / K nižším nákladům 
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Jaký další pozitivní dopad může mít mytí VZV ? 



• Zavolat na náš servisní dispečink :  

  tel. 271 001 456 

nebo 

• Napsat požadavek na e-mail :  

  mycka@still.cz 

nebo 

• Rovnou objednat v elektronickém objednávkovém formuláři na : 

www.mobilnimycka.still.cz 

 

…… roztočí se spirála bleskových úkonů a 

na jejím konci je Váš čistý vozík 

 

Pokud jsme Vás zaujali, tak nyní jen stačí : 
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Děkuji za Vaši pozornost 


