
mértékegység Easy  steam Easy  steam  
vacuum 

Easy  steam  
vacuum

car wash 
Steam  max Steam  max 

vacuum

termékazonosító  70006142 70006143 70006463 70006746 70006747
tápfeszültség - frekvencia V - Hz 230 - 50* 230 - 50* 230 - 50* 230 - 50* 230 - 50*
maximális fogyasztás kW 3 3 3 3 3
áramerősség A 13 13 13 13 13
teljes felfűtési idő perc 5 5 5 5 5
kazán űrtartalom liter 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
kazán anyaga típus AISI 304 AISI 304 AI SI 304 AISI 304 AISI 304
kazánteljesítmény kW 1,5 + 1,5 1,5 + 1,5 1,5+1,5 1,5 + 1,5 1,5 + 1,5
kazánhőmérséklet szabályozás igen/nem nem nem nem nem nem 
gőzfejlesztés g/perc 110 110 110 110 110
gőz kimeneti szabályozás típus elektronikus elektronikus elektronikus kézi kézi
üzemi nyomás bar 6 6 6 6 6
gőzhőmérséklet a kazánban °C 165 165 165 165 165
víz kimeneti szabályozás igen/nem igen igen igen nem nem
víz kimenet igen/nem igen igen igen igen igen
tisztítószer kimenet igen/nem nem nem nem igen igen
víztartály űrtartalom liter 5 5 5 5 5
vízhálózattól függetlenség igen/nem igen igen igen igen igen
tisztítószer tartály űrtartalom liter - - - 2 2
készülék borításának anyaga típus pc pc pc inox inox
nettó súly kg 20 30 30 40 49
készülék méretei   h x sz x m cm 49x37x100 49x37x100 49x37x100 36x52x100 36x52x100
csomagolás méretei  h x sz x m cm 80x60x88 80x60x130 80x60x130 57x37x95 57x37x140
bruttó súly kg 37 42 42 50 50
csomagolás anyaga típus karton karton karton karton karton
vákuumos elszívás igen/nem/választható nem igen igen nem igen
szennyezett folyadék űrtartalom liter - 15 15 - 15
szívóteljesítmény kW - 1 1 - 1
vákuum nyomás kPA - 24 24 - 24
szűrőegység típus - poligenter poligenter - polyester
nedves és száraz eljárás igen/nem - igen igen - igen

mértékegység Aspirovap  plus 
2,2 kW

Vapor  prof II
ML8

termékazonosító  090006745 680006810
tápfeszültség - frekvencia V - Hz 230 - 50* 230 - 50*
maximális fogyasztás kW 2,2 2,2
áramerősség A 9,5 9,5
teljes felfűtési idő perc 5,5 5,5
kazán űrtartalom liter 2,2 2,3
kazán anyaga típus AISI 304 AISI 304
kazánteljesítmény kW 1,1 +1,1 2,2
kazánhőmérséklet szabályozás igen/nem nem nem
gőzfejlesztés g/perc 100 100
gőz kimeneti szabályozás típus elektronikus elektronikus
üzemi nyomás bar 6 6
gőzhőmérséklet a kazánban °C 165 165
víz kimeneti szabályozás igen/nem nem nem
víz kimenet igen/nem nem nem
tisztítószer kimenet igen/nem nem nem
víztartály űrtartalom liter 1,7 3,1
vízhálózattól függetlenség igen/nem igen igen
tisztítószer tartály űrtartalom liter - -
készülék borításának anyaga típus pc+abs pc+abs
nettó súly kg 13 9
készülék méretei   h x sz x m cm 54,5x37,5x37 49x34,5x30
csomagolás méretei    h x sz x m cm 56x40x52 53x40x42
bruttó súly kg 20 15
csomagolás anyaga típus karton karton
vákuumos elszívás igen/nem/választható igen nem
szennyezett folyadék űrtartalom liter 1,6 -
szívóteljesítmény kW 1,2 -
vákuum nyomás kPA 22 -
szűrőegység típus vizes -
nedves és száraz eljárás igen/nem igen -

mértékegység

termékazonosító  85006947
tápfeszültség - frekvencia V - Hz 230 - 50*
maximális fogyasztás kW 0,4
gőzfejlesztés g/perc 600
gőz kimeneti szabályozás típus nem
üzemi nyomás bar 9
gőzhőmérséklet a kazánban °C 180
víz kimeneti szabályozás igen/nem nem
víz kimenet igen/nem nem
tisztítószer kimenet igen/nem nem
víztartály űrtartalom liter 27
vízhálózattól függetlenség igen/nem igen
tisztítószer tartály űrtartalom liter nem
készülék borításának anyaga típus abs
nettó súly kg 110
készülék méretei   h x sz x m cm 70x106x102
csomagolás méretei    h x sz x m cm 80x120x105
bruttó súly kg 160
csomagolás anyaga típus karton
szennyezett folyadék űrtartalom liter -
szívóteljesítmény kW -
vákuum nyomás kPA -
szűrőegység típus -
nedves és száraz eljárás igen/nem -
gázolajfogyasztás liter/óra 3,4
üzemanyagtank űrtartalom liter 20

mértékegység Steam  master 
10 kW

Steam  master 
10 kW SH

Steam  master 
19,5 kW

Steam  master 
19,5 kW SH

Steam  master 
30 kW

Steam  master 
30 kW SH

termékazonosító 080006149 080006152 080006150 080006153 080006151 080006154
tápfeszültség - frekvencia V - Hz 400-50* 400-50* 400-50* 400-50* 400-50* 400-50*
maximális fogyasztás kW 10 10 19,5 19,5 30 30
áramerősség A 15 15 28,7 28,7 44,1 44,1
teljes felfűtési idő perc 7 7 8 8 5,5 5,5
kazán űrtartalom liter 6,6 6,6 16 16 16 16
kazán anyaga típus AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304
kazánteljesítmény kW 10 10 19,5 19,5 30 30
kazánhőmérséklet szabályozás igen/nem igen igen igen igen igen igen
gőzfejlesztés g/perc 260 260 460 460 680 680
gőz kimeneti szabályozás típus kézi kézi kézi kézi kézi kézi
üzemi nyomás bar 10 10 10,5 10,5 11 11
gőzhőmérséklet a kazánban °C 185 185 185 185 190 190
víz kimeneti szabályozás igen/nem nem nem nem nem nem nem
víz kimenet igen/nem igen nem igen nem igen nem
tisztítószer kimenet igen/nem nem igen nem igen nem igen
víztartály űrtartalom liter 11 11 25 25 25 25
vízhálózattól függetlenség igen/nem igen igen igen igen igen igen
tisztítószer tartály űrtartalom liter 11 11 5 5 5 5
készülék borításának anyaga típus inox inox inox inox inox inox
nettó súly kg 95 95 113 113 124,5 124,5
készülék méretei   h x sz x m cm 72x52x100 72x52x100 95x49x97 95x49x97 95x49x97 95x49x97
csomagolás méretei    h x sz x m cm 85x65x121 85x65x121 115x61x115 115x61x115 115x61x115 115x61x115
bruttó súly kg 132 132 157 157 168,5 168,5
csomagolás anyaga típus fa fa fa fa fa fa
vákuumos elszívás igen/nem/választható választható választható választható választható választható választható
szennyezett folyadék űrtartalom liter - - - - - -
szívóteljesítmény kW - - - - - -
vákuum nyomás kPA - - - - - -
szűrőegység típus - - - - - -
nedves és száraz eljárás igen/nem - - - - - -

measure units

Steamy  
10

Steamy  
10 SH

Steamy   
10-6 duplex

Steamy  
 10-6 duplex SH

Steamy   
10-10

Steamy 
 10-6 DU SH VAC

Steamy   
trio VAC

1 gőz-
kimenet,
10 bar 

1 gőz-
kimenet,
10 bar, 

tisztítószer
pumpa

1 gőz-
kimenet,
10 bar  

termékazonosító  80006021 80006022 80006023 80006024 80006025 80006026 80006155
tápfeszültség - frekvencia V - Hz 400 - 50* 400 - 50* 400 - 50* 400 - 50* 400 - 50* 400 - 50* 400 - 50*
maximális fogyasztás kW 10 10 10 10 10 10 + 1 10+1
áramerősség A 15 15 15 15 15 15+6 15+6
teljes felfűtési idő perc 7 7 7 7 7 7 7
kazán űrtartalom liter 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
kazán anyaga típus AISI 304 AISI 304 AlSI 304 AlSI 304 AlSI 304 AISI 304 AISI 304
kazánteljesítmény kW 10 10 10 10 10 10 10
kazánhőmérséklet szabályozás igen/nem nem nem igen igen no igen igen
gőzfejlesztés g/perc 260 260 260 260 260 260 260
gőz kimeneti szabályozás típus nem nem kézi kézi nem kézi kézi
üzemi nyomás bar 10 10 10/6 10/6 10 10 10/6
gőzhőmérséklet a kazánban °C 185 185 185/165 185/165 185 185/165 185/165
víz kimeneti szabályozás igen/nem nem nem nem nem nem nem nem
víz kimenet igen/nem igen nem igen nem nem nem nem
tisztítószer kimenet igen/nem nem igen nem igen igen igen igen
víztartály űrtartalom liter 11 11 11 11 11 11 11
vízhálózattól függetlenség igen/nem igen igen igen igen igen igen igen
tisztítószer tartály űrtartalom liter 11 11 11 11 11 11 11
készülék borításának anyaga típus fém fém fém fém fém fém fém
nettó súly kg 75 79 76 80 80 81,5 82,5
készülék méretei   h x sz x m cm 74x58x97 74x58x97 74x58x97 74x58x97 74x58x97 101x58x97 101x58x97
csomagolás méretei   h x sz x m cm 85x65x121 85x65x121 85x65x121 85x65x121 85x65x121 85x65x170 85x65x170
bruttó súly kg 117 121 118 122 122 140 140
csomagolás anyaga típus fa fa fa fa fa fa fa
vákuumos elszívás igen/nem/választható nem nem nem nem nem igen igen
szennyezett folyadék űrtartalom liter - - - - - 15 15
szívóteljesítmény kW - - - - - 1 1
vákuum nyomás kPA - - - - - 24 24
szűrőegység típus - - - - - polyester polyester
nedves és száraz eljárás igen/nem - - - - - igen igen

mértékegység Green  steam Vacuum 
Green  steam  

Vacuum 
Green  

steam plus

Green  steam 
8000

termékazonosító 081006562 081006147 081006148 081006891
tápfeszültség - frekvencia V - Hz 230-50* 230-50 230-50 230-50
maximális fogyasztás kW 3,3 3,3 3,3 3,3
áramerősség A 14 14 14 14
teljes felfűtési idő perc 7 7 7 11
kazán űrtartalom liter 3,6 3,6 3,6 3,6
kazán anyaga típus AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304
kazánteljesítmény kW 3,3 3,3 3,3 3,3
kazánhőmérséklet szabályozás igen/nem nem nem nem nem
gőzfejlesztés g/perc 140 140 140 150
gőz kimeneti szabályozás típus kézi kézi kézi kézi
üzemi nyomás bar 6,5 6,5 6,5 8
gőzhőmérséklet a kazánban °C 170 170 170 175
víz kimeneti szabályozás igen/nem nem nem nem nem
víz kimenet igen/nem nem igen igen igen
tisztítószer kimenet igen/nem igen nem igen igen
víztartály űrtartalom liter 5 20 20 5
vízhálózattól függetlenség igen/nem igen igen igen igen
tisztítószer tartály űrtartalom liter 5 - 5 5
készülék borításának anyaga típus inox inox inox inox
nettó súly kg 40 51 51 40
készülék méretei  h x sz x m cm 61x36x96 65x36x104 65x36x104 61x36x96
csomagolás méretei   h x sz x m cm 47x68x116 85x65x121 85x65x121 47x68x116
bruttó súly kg 65 91 91 80
csomagolás anyaga típus fa fa fa fa
vákuumos elszívás igen/nem/választható nem igen igen választható
szennyezett folyadék űrtartalom liter - 15 15 -
szívóteljesítmény kW - 1 1 -
vákuum nyomás kPA - 24 24 -
szűrőegység típus - poligenter poligenter -
nedves és száraz eljárás igen/nem - igen igen -

Easy  steam

Easy  steam
vacuum

Steam max

Steam max
vacuum

DI40  mobile

Green  steam 8000

Aspirovap  plus

Vapor  prof II

Steam  master

IPARI GŐZFEJLESZTŐ

IPARI GŐZFEJLESZTŐ

Green  steam

Vacuum Green  steam

PROFESSZIONÁLIS GŐZFEJLESZTŐ
ÉS VÁKUUMOS TISZTÍTÓ

IPARI GŐZFEJLESZTŐ
ÉS VÁKUUMOS TISZTÍTÓ

PROFESSZIONÁLIS 
GŐZFEJLESZTŐ
ÉS VÁKUUMOS TISZTÍTÓ

PROFESSZIONÁLIS 
GŐZFEJLESZTŐ
ÉS VÁKUUMOS TISZTÍTÓ

Steamy

Nagyhatékonyságú 
gőz pisztoly
Áramlástani kutatások 
eredményeképpen szü-
letett meg a „DESERT 
STEAM GUN” mintegy
30%-kal nagyobb gőzteljesítményt eredményez. 
A 10 bar nyomású, és 185° C-os gőz kombiná-
ciója a legjobb tisztító teljesítményt biztosítja a 
konkurens termékek között.

Különleges
kazán hűtő
A „FROSTY” egy szabadalmaztatott szellőzési rendszer, 
amely a Menikini által gyártott gépek kazánját hűti kiválóan. 
Ezzel a rendszerrel maximális biztonságot lehet elérni és az 
alkatrészek élettartama jelentős mértékben megnövekszik. A 
külső burkolat hőmérséklete nem emelkedik a veszélyes szin-
tig, így az üzemeltetőre semmilyen kockázatot sem jelent. 

Gőz felmosó szett
összehangolja a gőz tisztító erejét és zsírtalanító képes-
ségét a mikroszálas technológiával. Elektrosztatikus töl-
tésének köszönhetően képes a por és piszok felfogására. 
A gőz felmosó szett igazán praktikus megoldás bármilyen 
típusú padló vagy járófelület hatékony tisztítására.

Forgófej
Szabadalmaztatott, forradalmian új rendszer, amely 
nagy felületek és szőnyegek mély tisztítását és fertőt-
lenítését képes megvalósítani.
Ennek a különleges fúvókának számos előnye van:
• csökkenti a munkára fordított időt 
• növeli a termelékenységet 
• hihetetlenül mély és gyors tisztítást tesz lehetővé
• gépjárművek tökéletes belső és külső tisztítását 
valósítja meg
• regenerálja a kárpitozott bútorok, szőnyegek és tex-
tíliák felületét.

piacvezető a száraz gőz technológiában

1 gőz-
kimenet,

6 bar  

1 gőz-
kimenet,
10 bar, 

tisztítószer
pumpa
1 gőz-

kimenet,
6 bar, 

tisztítószer
pumpa

 2 gőz-
kimenet,

10 bar

1 gőz-
kimenet,
10 bar,
1 gőz-

kimenet,
6 bar, 

tisztítószer
pumpa,
vákuum
elszívás

gőz-
kimenet,
10 bar,
1 gőz-

kimenet,
6 bar, 

tisztítószer
pumpa,
vákuum
elszívás


