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Produktová řada OPTIMAL zahrnuje sněhové frézy, 
hydraulické sněhové frézy, sněhové pluhy a rozmetadla posypových materiálů - 

vše pro efektivní údržbu komunikací a jiných ploch.
Více informací na tel. +420 565 534 076, www.manatech.cz.

SNĚHOVÉ FRÉZY
— švédská kvalita do všech podmínek

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
120/1 Upínací rám pro tříbodový závěs, modely 120H-HY, 150H-HY
120/2 Upínací rám Trima/SMS – zařízení pro plouvoucí polohu, modely 120H-HY,150H-HY

120/3 Upínací rám přivařený, modely 120H-HY, 150H-HY

120/4 Upínací rám Flexitrac, modely 120H-HY, 150H-HY
320050 Upínací rám Trima/SMS, modely 18000H, 2002H, 2202H, 2402H
320051 Upínací rám Volvo BM, modely 1800H, 2002H, 2202H, 2402H
320052 Upínací rám navařený, modely 1800H, 2002H, 2202H, 2402H
320054 Upínací rám Volvo BM, model 2452H
320055 Upínací rám navařený, model 2452H
5-42087 Prodloužení komínu, výška 3,3 m, všechny modely od 1800 (vč. hydraulického  ovládání koncovky)
5-471811 Hydraulické ovládání koncovky vč. hadic – pro standardní délku komínu
5-42205 Elektrické ovládání koncovky vč. ovládání
473813 Boční křídlo pravé - 12,5 cm, modely 120, 150, 120H-HY, 150H-HY
42450 Boční křídlo pravé - 15 cm, modely 1800 – 2400, 1800H – 2402H, 2002H – 2402H
42451 Boční křídlo pravé - 20 cm, modely 2450, 2450HD – 2452HD
42451-1 Boční křídlo levé – 20 cm, modely 2450HD – 2452HD
42452 Boční křídlo pravé – 20 cm, modely 2600HD, 2602HD
42452-1 Boční křídlo levé – 20 cm, modely 2600HD, 2602HD
42453 Deska pro zvětšení pracovní plochy, nutná agregace bočních křídel (pravé + levé), modely 2450HD – 2452HD
42454 Deska pro zvětšení pracovní plochy, nutná agregace bočních křídel (pravé + levé), modely 2600HD a 2602HD
30856-K Opěrná kolečka, všechny modely HD vč. modelu 2450
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Optimal je volba
Švédské sněhové frézy OPTIMAL jsou konstruovány 
pro profesionální odklízení sněhu nejen v arktických 
podmínkách. Tyto velmi oblíbené frézy ve 
Skandinávii, kde pracuje více jak 10 000 strojů v 
nejrůznějších klimatických podmínkách (odklízení leh-
kého i těžkého sněhu), se staly populární i jinde 
v Evropě. 

Sněhové frézy OPTIMAL jsou nabízeny v širokém 
sortimentu pro použití před i za traktorem. 
Mohou být dle požadavku zákazníka vybaveny např. 
prodlouženým komínem, bočními křídly, opěrnými koly, 
bočnicemi a další výbavou na přání.

Zdvojenou koncovkou komínu jsou standardně vybaveny 
všechny modely. Elektricky ovládaná koncovka je k dispozici 
jako výbava na přání.

Šnekový převod je standardní výbavou u všech fréz 
OPTIMAL. Tento jedinečný prvek je samočistící a zajišťuje 
polohu komínu, i když je stroj namrzlý. Na obrázku vidíte 
šnekový převod bez ochranného krytu.

Znaky
•  Samočisticí šnekový převod zajišťuje 

polohu komínu v požadované pracovní pozici 
i v případě, že je stroj namrzlý.

• Oboustranný břit z oceli HARDOX®.
• Dvojitá koncovka komínu.
• Všechny části jsou tryskány a lakovány 

práškovou barvou pro zajištění optimální 
životnosti.

• Opěrné kluzáky z oceli HARDOX®.
• Tříbodová upínací deska s integrovaným 

A-rámem je standardní výbavou na modelech 
1800 – 2404HD a modelu 2450.

• Možnost výbavy prodloužení komínu vč. 
hydraulického ovládání koncovky (modely 1800 
– 2602HD). Výška odhozu sněhu 3,3 m – ideální 
pro odhoz sněhu na návěs.

• Boční křídla, deska pro zvětšení pracovní plochy, 
opěrná kolečka s kluzáky jsou další výbavou na 
přání.

Dvoustupňový systém
Sněhové frézy OPTIMAL mají dostatečný výkon 
pro práci i v těch nejnáročnějších podmínkách. Díky 
dvoustupňovému sytému tyto frézy lehce zvládnou 
i odklízení těžkého a mokrého sněhu. Šnek pracuje 
jako řada nožů, která rozřezává a rozbíjí led a sníh. 
Poté je sníh přesunut do turbíny a přes ejektor 
vymetán pryč.  

Všechny modely jsou vybaveny kluzáky z oceli HARDOX®.

Pevný břit z oceli HARDOX® má zdvojené otvory, které 
umožňují použít břit z obou stran, tím dochází k prodloužení 
jeho životnosti.

Komín lze nastavit do dvou odlišných pracovních rovin.

OPTIMAL –  prvotřídní 
švédská kvalita



OPTIMAL - jeden z největších skandinávských programů 
na údržbu komunikací

Sněhové frézy pro 
těžký provoz

Nástrojová schránka s držáky na střižné šrouby je standardní 
výbavou na všech HD a hydraulických modelech. Ideální pro 
střižné šrouby, nářadí, výbavu pro mazání atd.

TECHNICKÁ DATA – Modely HD
Model Pracovní 

záběr (cm)
Hmotnost 

(kg)
Pracovní 

výška (cm)
Vzdálenost 

odhazování (m)
Průměr 

šneku (cm)
Výkon 

(m3/min)
Požadovaný 
příkon (hp)

Průměr 
rotoru (cm)

Montáž 
R - T - F*

Počet 
otáček

2000HD 195 650 77 5-40 34 10-12 65-140 68 R - T - F 540-1000

2450HD 245 1 010 90 5-40 44 12-16 90-160 80 R - T - F 540-1000

2600HD 260 1 290 110 5-40 50 14-20 100-200 90 R - T - F 540-1000

2202HD 215 675 77 5-30 2 x 34 12-16 70-150 68 R - F 540-1000

2402HD 235 700 77 5-30 2 x 34 12-16 70-150 68 R - F 540-1000

2452HD 245 1 110 90 5-40 44 + 34 14-18 100-160 80 R - F 540-1000

2602HD 260 1 360 110 5-40 50 + 34 16-22 110-200 90 R - F 540-1000

2000HD-R** 195 650 77 5-40 34 10-12 65-140 68 R - T - F 540-1000

2202HD-R** 215 675 77 5-40 2 x 34 12-16 70-150 68 R - F 1000

2402HD-R** 235 700 77 5-40 2 x 34 12-16 70-150 68 R - F 1000

*)R=tlačená, T=tažená, F=čelní montáž. Sněhové frézy OPTIMAL jsou dodávány s kloubovou hřídelí a tříbodovým upínacím rámem.
**)Pro traktory Zetor: přední montáž – otáčení doprava (1000 ot./min), zadní montáž – otáčení doprava (1000 ot./min) 

Modely pro těžký provoz – 
do 1000 ot./min.
Pro náročné odklízení sněhu jsou určeny modely HD, 
které jsou doporučeny pro montáž na traktory s 1000 
ot./min. na přední vývodové hřídeli. Protože jsou tyto 
frézy určeny pro práci v těžkých podmínkách, jsou 
vybaveny pevným rámem, vyztuženou převodovkou 
a našroubovaným tříbodovým upínacím rámem.

Převodovka modelů HD je vybavena 2 hřídeli, které 
umožňují přední (1000 ot./min.) i zadní připojení 
(540 ot./min.). Díky umístění převodovky je možné 
pracovat s hřídelí ve vodorovné pozici. To přináší max. 
přenos síly a snižuje zatížení hřídele.Masivní převodovka u modelů HD pro čelní a zadní montáž 

(1000 ot./min. horní hřídel/540 ot./min. spodní hřídel).

OPTIMAL –

švédská kvalita!



Hydraulické sněhové frézy 
Hydraulické sněhové frézy OPTIMAL jsou vhodné pro 
přední montáž na většinu strojů, které mají k dispozici 
vnější hydraulický okruh s dostatečným tlakem 
a průtokem. Masivní hydraulický motor je namontován 
přímo v převodovce a zaručuje dlouhou životnost. 
Všechny modely jsou dodávány s oboustranným 
ocelovým břitem a bezpečnostním ventilem pro jištění 
šneku. Hydraulické hadice a upínací rám jsou závislé 
na modelu (nejsou ve standardní výbavě). Kontaktujte 
nás – poradíme Vám, jaká hydraulická fréza je pro 
Vás vhodná.

TECHNICKÉ ÚDAJE – mechanické modely
Model Pracovní 

záběr (cm)
Hmotnost 

(kg)
Pracovní 

výška (cm)
Vzdálenost 

odhazování (m)
Průměr šneku 

(cm)
Výkon 

(m3/min)
Požadovaný 
příkon (hp)

Průměr 
rotoru (cm)

Montáž 
R - T - F*

Počet 
otáček

120 130 305 59 5-20 34 6-8 18-50 45 R - F 540-1000

150 157 365 59 5-20 34 6-8 25-60 45 R - F 540-1000

1800 180 615 77 5-30 34 8-10 50-70 68 R - T - F 540

2000 195 630 77 5-30 34 8-10 50-80 68 R - T - F 540

2200 215 650 77 5-30 34 10-12 50-95 68 R - T - F 540

2400 235 680 77 5-30 34 10-12 65-115 68 R - T - F 540

2450 245 925 90 5-40 44 12-16 90-135 80 R - T - F 540

*)R=tlačená, T=tažená, F= čelní montáž. Sněhové frézy OPTIMAL jsou dodávány s kloubovou hřídelí a tříbodovým upínacím rámem.

Hydromotor je upevněn přímo na převodovce za 
účelem dosažení vysokého tlaku a plynulého chodu frézy 
(modely 1800H - 2452H).

TECHNICKÉ ÚDAJE – hydraulické modely
Model Pracovní 

záběr (cm)
Hmotnost 

(kg)
Pracovní 

výška (cm)
Vzdálenost 
odhazování (m)

Průměr šneku 
(cm)

Výkon 
(m³/min)

Hydraulický 
průtok (l/min)

Průměr 
rotoru (cm)

Montáž 
R - T - F*

120H-HY 130 315 59 5-20 34 6-8 45-65 45 R - F

150H-HY 157 375 59 5-20 34 6-8 45-75 45 R - F

1800H 180 580 77 5-30 34 8-12 100-120 68 R - F

2002H 195 615 77 5-30 2x34 8-12 115-135 68 R - F

2202H 215 675 77 5-30 2x34 8-16 125-165 68 R - F

2402H 235 750 77 5-30 2x34 8-16 135-195 68 R - F

2452H 245 1 110 90 5-40 34+44 12-18 145-220 80 R - F

*) R=tlačená, T=tažená, F=čelní připojení. Upínací rám není ve standardní výbavě, musí být objednán dodatečně.

Frézy OPTIMAL - modely 120-150 jsou 
určeny pro menší traktory a odklízení 
sněhu na úzkých silnicích a cestách.

Sněhové frézy OPTIMAL 2202H – 2602HD jsou vybaveny 
dvěma šneky pro snadnější odklízení vysokého sněhu. Šneky 
doslova rozbíjí vrstvy sněhu a kusy ledu.

Fréza OPTIMAL – model 2450.

Sněhové frézy OPTIMAL 
pracují ve dvou fázích

Mechanické sněhové frézy
– 540 ot./min.
Mechanické sněhové frézy jsou dostupné v několika 
modelech. Jsou konstruovány pro vývodovou hřídel 
s 540 ot./min. Montáž těchto fréz je nezávislá na 
otáčení hřídele díky vestavěnému měniči otáčení 
v převodovce. To znamená, že fréza může být tažena, 
tlačena nebo namontována čelně.

Sněhové frézy OPTIMAL 120 – 150 jsou vhodné 
k agregaci s menšími traktory a pro práci v omezeném 
prostoru (např. pro odklízení sněhu na úzkých cestách, 
v parcích atd.). Mohou být tlačeny nebo namontovány 
čelně s 540 – 1000 ot./min.

Masivní převodovka se 2 hřídelemi 
s 540 ot./min. a vestavěným 
měničem otáčení.


