Ełk dnia 18-11-2016r.

Zakres prac
naprawy wagonu nr 1
1. Naprawa dachu polegająca na uzupełnieniu brakujących elementów blachy i uszczelnieniu,
wymianie uszkodzonych desek, pomalowaniu całości farbami antykorozyjnymi na kolor
wskazany przez MHE.
2. Usunięciu z wnętrza wagonu wszystkich ścian wewnętrznych oraz płyt wewnętrznych ścian
bocznych i sufitu usunięcie starej izolacji cieplnej.
3. Oczyszczeniu i pomalowaniu farbami antykorozyjnymi podwozia wagonu wraz z zestawami
kołowymi.
4. Naprawa i malowanie na kolor wskazany przez MHE poszycia zewnętrznego wagonu
polegająca na wymianie pojedynczych uszkodzonych desek. Naprawie i oszkleniu starych
okien a wyrazie konieczności wykonanie nowych w tym samym stylu i rozmieszczenie je
symetrycznie po 3 z każdej strony wagonu. Naprawa pomostu wejściowego, wykonanie
i pomalowanie schodów wejściowych z poręczami bocznymi w miejscu wskazanym przez
MHE.
5. Naprawie drzwi wejściowych od strony pomostu i wykonanie drugich jako przejście
do następnego wagonu w stylu poszycia wagonu. Drzwi powinny zamykać się na zamek
z wkładką.
6. Naprawa skrzyni pod wagonem, wykonanie drzwiczek.
7. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej 3 lampy jarzeniowe i umieszczenie
sześciu gniazd wtykowych w miejscach wskazanych przez MHE. Instalacja powinna posiadać
dwa odrębne obwody elektryczne, wyprowadzone do skrzyni pod wagonem gdzie należy
umieścić skrzynkę bezpiecznikową, bezpieczniki automatyczne 16A.
8. Wykonanie nowego ocieplenia wagonu wełną mineralną pokrytą folią paroizolacyjną,
pokrycie ścian bocznych i sufitu płytą laminowaną wodoodporną wraz z o listwowaniem kolor
i typ płyty uzgodniony z MHE.
9. Naprawa podłogi polegająca na oczyszczeniu ze starych laminatów miejscowej wymianie
uszkodzonych desek oraz położeniu paneli podłogowych na piance izolacyjnej i o listwowanie
kolor i typ paneli uzgodniony z MHE.
10. Wymiary wewnętrzne wagonu:
Dłuość-8730mm.
Szerokość-2740mm.
Wysokość przy ścianie bocznej-2070mm.
Wysokość w łuku sufitu-2500mm
11. Wymiary zewnętrzne wagonu:
Długośc-9630mm.
Szerokość-2970mm.

Uwaga! Wagony można oglądać od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 700do 1500na
terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej ul. Wąski Tor 1 19-300 Ełk, zgłosić się do
kierownika EKW.

