
Firma Harstra Instruments zaistniała na rynku jako produ-
cent sprzętu laboratoryjnego ale od wielu lat działa na rynku 
sprzętu obsługującego rynek ochrony osobistej. 

Sprzęt firmy Harstra znajduje zastosowanie w warszta-
tach zarówno zawodowych i ochotniczych straży pożarnych, 
jak i w warsztatach obsługujący duże zakłady przemysłowe. 
Dzięki naszym urządzeniom można szybko i bezpiecznie umyć 
i wysuszyć maski pełno twarzowe, elementy masek oraz czę-
ści garderoby. 

Nasze najczęściej stosowane produkty to myjka WASH 9 
i suszarka M18.

Myjka do masek pełnotwarzowych WASH 9 idealnie nadaje 
się do mycia masek używanych z aparatami oddechowymi. Czysz-
czenie odbywa się na bazie płynnego detergentu, który jest kom-
binacją delikatnych związków alkalicznych i fosforowych, wolnych 
od chloru. Podstawę środek neutralizującego – aplikowanego po 
procesie płukania – stanowi kwas cytrynowy. W urządzeniu zasto-
sowany system zmiękczania wody. W skład wyposażenia myjki 
wchodzi koszyk wykonany z nierdzewnej stali. Ten sam koszyk pa-
suje do suszarek, typy: M18 i M45. Myjka wraz z suszarką stanowi 
idealną kombinacje. 

Nowoczesna w kształcie, w pełni automatyczna i łatwa w obsłu-
dze. Dzięki kombinacji zastosowanej elektroniki i oprogramowania, 
urządzenie samo decyduje, kiedy maski są suche i automatycznie 
wyłącza się. Można również zastosować czasowe cykle (krótsze 
i dłuższe) z możliwością ustawienia czasu od 1 minuty do 100 go-
dzin.

Dane techniczne:
Wymiary: wys. x szer. x głębokość w mm

zewnętrzne: 850 x 600 x 620

wewnętrzne: 340 x 540 x 480

Ilość czynnika myjącego: 22 litry

Cykl czyszczenia: około 22 minut

Pojemność: 9 masek

Zasilanie: 230/400 Volt, 50-60 Hz, 3 fazy, faza 0, 
uziemienie

Akcesoria: rama ze stali nierdzewnej podtrzymująca, 
koszyk wykonany z miękkiej siatki
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Ponieważ wysoka temperatura niszczy maski zastosowana 
została technologia suszenia w niskiej temperaturze, przy silnym 
przepływie powietrza.

Wewnętrzne i zewnętrzne ściany wykonane są ze stali Metalco 
(stal termo-galwaniczna). Farba zewnętrzna (RAL 9016)odporna 
na zadrapania i dodatkowo pokryta warstwą proszku o właściwo-
ściach elektrostatycznych. Ostatnią fazę obróbki stanowi wypala-
nie w piecu, które powoduje topienie się proszku na powierzchni 
z galwanizowanej stali. Pomiędzy wewnętrznymi z zewnętrznymi 
ściankami suszarki znajduje się warstwa izolacji termicznej. Ma to 
taką dodatkową zaletę, że praca suszarki jest bardzo wyciszona.

Model M18 wyposażony jest w 2 koszyki z nierdzewnej stali. Na 
spodzie suszarki umieszczona jest wykonana ze stali nierdzewnej 
taca zatrzymująca kapiącą z masek wodę.

Dane techniczne:
Wymiary: wys. x szer. x głębokość w mm

Zewnętrzne: 960 x 602 x 600

Wewnętrzne: 680 x 542 x 500

Objętość: 185 litrów

Zewnątrz wykonana z: stal Metalco, ocynkowana

Pokrycie: pokryta białym proszkiem RAL 9016

Zamknięcie drzwi: uszczelnione taśmą magnetyczną

Rotacja drzwi: w prawo lub w lewo

Zakres temperatur: do 60°C, fabryczne ustawienie do 52° C

Odczyt temperatury 
i zegar:

wyświetlacz z elektroniczny

Automatyczne suszenie: pomiar wilgotności1

Zabezpieczenie termiczne: dodatkowy termostat (max 60° C)

Licznik czasu: max 99:59 godz.2

Filtr: wewnętrzny filtr powietrza, klasa F5, EN 
779

Pojemność: 18 masek pełnotwarzowych

Ilość koszyków (fabr.): 2 koszyki wykonane ze stali nierdzewnej

Pobór mocy: 0,4 kW/godz. (z włączeniem czasu 
ogrzania)

Waga: około 80 kg

możliwość pracy:
1 w cyklu automatycznym
2 w cyklu czasowym, ręcznie ustawianym

W szerokiej gamie Harstra Instruments znajduje się wiele innych 
produktów.

Polecamy również:
Suszarka M45 do stosowania w większych warsztatach. W suszar-
ce można jednorazowo suszyć 45 masek.

M45/B  – suszarka pracująca na takich samych zasadach jak M45. 
Różni się wewnętrznym wyposażeniem, dzięki któremu można w 
niej suszyć również aparaty oddechowe.  

WASH 4 – urządzenie zaprojektowane do profesjonalnego czysz-
czenia kompletnych aparatów oddechowych (z butlami). Jednora-
zowo można wyczyścić 4 kompletne aparaty.
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