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Hydraulika siłowa

powered by

węże hydrauliczne
wysokociśnieniowe

szybkozłącza

Połączenia manuli

adaptery osłony na przewody

 Â jakość Manuli = większa trwałość
 Â w oplocie plecionym i spiralnym
 Â znakowanie unikalnym kodem 
identyfikacyjnym = zamawiaj kopię 
przewodu po kodzie

 Â ponad 25 rodzin produktów Manuli
 Â powłoka cynkowa Cr3+
 Â wzmacniane elementy wewnętrzne
 Â wersja suchoodcinająca zapobie-
ga utracie oleju przy rozłączeniu

 Â szeroka gama gwintów (JIC, 
ORFS, BSP, NPTF, NPSM)

 Â także wykonanie ze stali nierdzewnej
 Â możliwe wykonane na zamówienie

 Â osłona przewodów przed uszko-
dzeniami mechanicznymi

 Â osłony tekstylne zabezpiecza-
ją operatora przed wyciekami  
igiełkowymi

rury stalowe Bite-ring
połączenia rurowe

uchwyty rurowe zabezpieczenia
przewodów

Połączenia

elektrozawory zawory kulowe

siłowniki pompy i silniki
zębate, tłoczkowe, łopatkowe

chłodnice
olej/powietrze

Elementy układu

powered by

manometry

---  regenereacja  --- ---  regenereacja  ---

rozdzielaczefiltry



 Â ponad 10 typów dysz do czyszczenia kanalizacji
 Â przewody dostosowane do zwijania na będnach 
i rozwijakach

 Â długość przewodów dobierana indywidualnie - 
do 160m

Asenizacja

gotowe przewody do asenizacji z przyłączem wodnym i zamontowaną dyszą

Przewody

Smarowanie i akcesoria

systemy centralnego
smarowania

chemia, oleje i BHP narzędzia

160m
gumowe  i  termoplastyczne

do

długości

powered by

śmieciarek, wozów asenizacyjnych, zamiatarek, beczkowozów, pługów, 

odśnieżarek, maszyn do cięcia trawy, aut do zbiórki kontenerów na gruz, 

kompakterów na odpady przemysłowe, serwisu kabin WC i wielu innych... 

Rozwiązania dedykowane do:

 Â przyłącza wodne ze stali cynkowanej jak i  
nierdzewnej SS

 Â przewody z oplotem stalowym jak i tekstylnym 
dla większej elastyczności

 Â przewody wykonane z mieszanki gumowej lub 
termoplastycznej

smarownice 
ręczne i elektryczne
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do ciśnieniowego  
czyszczenia kanalizacji 

strażackie

ssawne PCV  
do wozów asenizacyjnych

węże termoplastyczne

gumowe - ssawne i 
tłoczne do brudnej wody

do odkurzaczy  
miejskich

do przesyłu mat. sypkich  
i ściernych

przemysłowe  
do wody i chemii

Węże

Dysze do kanalizacji

standard obrotowe ultra wysokie ciśnienia łańcuchowe

powered by

Camlock Stortz

Perrot 

Geka

Rotta 

Połączenia

Gullemin 

obejmyBauer 

Asenizacja



Mycie wodą

powered by

Akcesoria do myjek

Urządzenia myjące

myjka ciśnieniowa
gorącowodna

myjki
stacjonarne

myjki
z napędem spalinowym
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1. Końcówka

2. Przyłącze/szybkozłącze  
do maszyny myjącej

3. Wąż wysokociśnieniowy

4. Szybkozłącze lub 
połączenie obrotowe

5. Pistolet

6. Lanca

7. Przyłącze

8. Przedłużenie lancy

9. Dysza nisko lub 
wysokociśnieniowa

10. Podwójna lanca

11. Dysza obrotowa

12. Dysza ze zmiennym 
strumieniem

13. Głowica do 
piaskowania

Węże

gumowe  
do mycia wodą 

termoplastyczne  
do mycia wodą 

do czyszczenia  
hydrodynamicznego

bębny na węża dyszemanometry dysze obrotowe

myjka ciśnieniowa
zimnowodna

14. Szczotka 
obrotowa lub stała

15. Pistolet do piany

węże UHP do 3000bar
Ultra High Pressure



siłowniki

przewody elastyczne

instalacje pneumatczne

przygotowanie powietrza

komponenty układu hamulcowego

znakowanie przewodów

regeneracja pomp i siłowników

produkcja seryjna przewodów

kompletowanie przewodów w zestawy

fi ltracja oleju

projektowanie układów

instalacje

300 oddziałów na świecie

obecni w 30 krajach

wyłączny dystrybutor Manuli

Punkty Serwisowe

Warsztaty Mobilne

dowóz towaru

zatowarowanie dedykowane

centralna produkcja przewodów

osłony i podwiesia

testowanie przewodów

przewody wyczyszczone po produkcji 

to mniej zanieczyszczeń w układzie

zabezpieczenia przewodów

Pn
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Maszyny
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Uk
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 hydrauliczny

Kli
matyzacja Mycie i cięcie Usługi

system Manuli

80 lat doświadczenia

powtarzalność produkcji

produkcja we własnych zakładach

przewody testowane na 2 mln cykli

referencje liderów  oraz czołowych OEM

centralne smarowanie

oleje i smary

fi ltracja

węże do cięcia wodą do 1450 bar

węże i złącza do zimnej 

i gorącej wody

maszyny do produkcji przewodów

zakuwanie; cięcie; nabijanie 

końcówek; skórowanie; 

testowanie; znakowanie

pompy, silniki

siłowniki (i regeneracja)

zawory, manometry i inne

DOBÓR ZAMIENNIKÓW

3 rodzaje połączeń

węże gumowe i termoplastyczne

przewody hydrauliczne

węże przemysłowe i przesyłowe

końcówki, adaptery i szybkozłącza

rury stalowe i złącza
oszczędzaj CZAS

Kupuj 
w jednym miejscu

unikaj AWARII

Jakość
na której możesz polegać

Utrzymujemy Twoje maszyny w ruchu
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Utrzymujemy Twoje Maszyny w Ruchu

Manuli Fluiconnecto Sp. z o.o. 
ul. Brzezińska 50, 41-404 Mysłowice 

Tel: (32) 222 01 35
www.fluiconnecto.pl



www.fluiconnecto.pl

Mysłowice  Punkt Serwisowy
ul. Brzezińska 50
Tel: (32) 318 31 54
Kom: +48 609 433 464 
myslowice@fluiconnecto.pl

Tychy Punkt Serwisowy
ul. Metalowa 3
Tel: (32) 720 53 98
Kom: +48 660 665 992
tychy@fluiconnecto.pl

Gliwice Punkt Serwisowy
ul. Łabędzka 31
Tel: (32) 270 70 05 
Kom: +48 660 436 034
gliwice@fluiconnecto.pl

Częstochowa Punkt Serwisowy
ul. Wilsona 30/32 budynek E1
Tel: (34) 366 84 90
Kom: +48 609 433 446
czestochowa@fluiconnecto.pl

Wrocław Punkt Serwisowy
ul. Międzyleska 4
Tel: (71) 793 04 75
Kom: +48 606 829 773
wroclaw@fluiconnecto.pl

Lublin Punkt Serwisowy
ul. Mełgiewska 11C
Tel: (81) 441 80 42
Kom: +48 696 046 158
lublin@fluiconnecto.pl

Tarnowo Podgórne (Poznań)
ul. Poznańska 40F/1
Tel: (61) 861 59 00
Kom: +48 660 665 990
poznan@fluiconnecto.pl

Łódź Punkt Serwisowy 
ul. Wieniawskiego 1/3
Tel: (42) 684 82 70
Kom: +48 795 160 692
lodz@fluiconnecto.pl

Kraków Punkt Serwisowy 
ul. Ujastek 11 (teren Transbud NH)
Tel: (12) 642 18 29
Kom: +48 604 150 058
krakow@fluiconnecto.pl

www.manuli-hydraulics.com www.manulirubber.com

Utrzymujemy Twoje Maszyny w Ruchuw

WYPRÓBUJNAS

Manuli Fluiconnecto Sp. z o.o. 
ul. Brzezińska 50, 41-404 Mysłowice 

Tel: (32) 222 01 35
www.fluiconnecto.pl
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