
Manta jest to profesjonalne narzędzie do 
mycia i czyszczenia wszelkich powierzchni. 

Znajduje zastosowanie tam, gdzie potrzebna 
jest praca ciągła przy maksymalnym 
obciążeniu, dla tych, dla których produkt 
konsumencki nie jest urządzeniem 
wystarczającym.
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Date of establishment: 1992 MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA
MANTA

– czyszczenie powierzchni z brudu, piasku, mułu
– mycie maszyn rolniczych, ciągników, wywrotek jak i samochodów
– mycie elewacji domów i gospodarstw
– mycie maszyn z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń
– zdrapywanie zaschniętego betonu lub pozostałości po pracach remontowo – budowlanych
– zdrapywanie farby przed kolejnym malowaniem
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ZASTOSOWANIA

– produkt przystosowany do pracy na morzu, gdzie urządzenia muszą spełniać najwyższe standardy w kwestii 
wytrzymałości konstrukcji, bezawaryjności i prostoty w serwisie
- możliwość pracy na wodzie słonej przy zachowaniu czynności oznaczonych w instrukcji.
– wszystkie komponenty zostały wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej
– krótki termin dostawy, wszystkie części zmienne dostępne prosto z magazynu
– prosta konstrukcja, kompaktowe wymiary
– maszyna bardzo łatwa w obsłudze
– pokrywa i końcówki węża ze stali nierdzewnej
– 3-fazowy silnik elektryczny lasy F z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i przegrzaniem
– wytrzymała pompa tłoczkowa z głowicą z brązu
– automatyczny start/stop
– regulacja ciśnienia z poziomu lancy
– pomoc z doborze ciśnienia aż do 1200bar
– każda z myjek w opcji mobilnej z kołami
– bardzo długa żywotność przy pełnym i ciągłym obciążeniu 1450/1740 rpm
– możliwość pracy przy temperaturze wody do 65 stopni C
– każda myjka przed wysyłką przechodzi testy
– wysyłka do każdego miejsca na świecie – nasza firma posiada doświadczenie w logistyce międzynarodowej od 
1992 roku
– doświadczenie w urządzeniach wysokociśnieniowych od 1992 roku

Poznaj Mantę!

ATUTY



WIELE DODATKÓW OTRZYMUJESZ Z URZĄDZENIEM!

DANE TECHNICZNE (STANDART DOE)
– Ciśnienie – do 500 bar
– Wydajność od 11 l/min do 30 l/min
– Moc silnika od 5 kW do 15 kW
– Napięcie 3-fazowe 380/400V 50Hz i 440V 60Hz

inne ciśnienia, wydajności lub moc dostępne na życzenie.

DANE TECHNICZNE

Standardowa dostawa zawiera:
– kompletne, przetestowane urządzenie
– dokumentację i instrukcję obsługi
– 20m 3/8” wąż wysokociśnieniowy z obrotową, nierdzewną złączką
– 20m kabel 3-fazowy wysokiej jakości, zakończony złączem, odporny na olej.
– złączne elektryczne certyfikowane CE
– lancę z dwoma dyszami (wysoko i nisko ciśnieniowa)

WYKRES DOBORU - 50Hz
Którą maszynę potrzebuję?
Każda Manta dostępna jest w opcji mobilnej z kołami.

Mniejsze maszyny znajdują zastosowanie gdzie potrzebne jest mniejsze ciśnienie – do mycia powierzchni 
z brudu, błota czy innych zabrudzeń. Większe urządzenia dają ciśnienie na tyle duże, że możliwe jest 
zdrapywanie farb, lakierów czy innych warstw na powierzchni. Po prawej stronie znajduje się wykres 
ukazujący modele Manty w odniesieniu do mocy urządzenia [kW] i ciśnienia, które dana Manta osiąga [bar]. 
Poniżej znajduje się również kalkulator – wystarczy wybrać żądane zużycie wody i wymagane ciśnienie.
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ORAGE LINE
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CYAN LINE
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BLUE LINE
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WYKRES DOBORU - 60Hz
Z uwagi na zapotrzebowanie na myjki wysokociśnieniowe w różnych branżach i na różnych obiektach, 
stworzyliśmy dodatkową możliwość zamówienia urządzenia pracującego na prądzie o częstotliwości 60Hz. 
Urządzenia te mają inne charakterystyki w porównianiu do urządzeń pracujących na częstotliwości 50Hz. 

W przypadku zapotrzebowania na inny rodzaj zasilania istnieje możliwość stworzenia urządzenia specjalnego, 
dostosowanego do wymagań klienta.

water
MANTA - MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA SŁODKA LUB SŁONA WODA

3x400V 50Hz/ 3x440V 60Hz


