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›
MANTIS
E-CLASSIC
MANTIS E-Classic bicycle repair
stand for public use with E-bike
charging module. Equipped with high
quality tools and pump.

›
MANTIS
CLASSIC
MANTIS Classic bicycle repair stand
for public use. Equipped with high
quality tools and pump.

MANTIS products are bicycle repair
and support devices for use in public
places: along bike trails, bike parks,
campsites, in front of the hotels, city
centres and other tourist destinations,
especially popular with cyclists.
MANTIS repair devices are equipped
with high quallity tools for basic
repairs and a bicycle floor pump with
gauge.

›
MANTIS
PA R K A I R
MANTIS ParkAir bicycle parking rack
with integrated MANTIS stainless
steel pump.

MANTIS products can be painted
in custom colours of your choice,
with your brand name on desired
spot. Specification of the tools is
adjusted to your needs or the needs
of MANTIS products users. The
dimensions of the stand can also
be adjusted to your wishes. We
offer three different pump options
- Standard indoor pump, Standard
outdoor pump and special MANTIS
Stainless steel pump.

MSTAND

MANTIS Standard Repair Stand
Model: Standard
Basic color: Green RAL6018
Pump: SKS Airworks 10.0
Material: Galvanized Steel
Coating: Powder Coating
Wires: Stainless Steel, rubber coated

TOOL KITS (UNIOR Bike Tools)
MSTANDU1

Urban 1:

Adjustable wrench 150 (611928)
Set of a Hexagon wrenches 2,5-10 (610986) Crosstip screwdriver PH
2x100 (611704)
Flat scewdriver 5,5x100 (612816) Open end wrench 13/14 (615120)
Open end wrench 15/17 (615120) Metal tire lever 2pcs (623387)
MSTANDU2

Urban 2:

Three-Legged Torx wrench (624029)
Set of a Hexagon wrenches 2,5-10 (610986) Crosstip screwdriver PH
2x 100 (611704)
Flat scewdriver 5,5x 100 (612816)
Open end wrench 13/14 (615120) Open end wrench 15/17 (615120)
Metal tire lever 2pcs (623387)
MSTANDBP

Bike Park:

Three-Legged Torx wrench (624029)
Set of a Hexagon wrenches 2,5-10 (610986) Crosstip screwdriver PH
2x100 (611704) Disc brake spreader ((621889)
Rotor truing fork (619716)
Flat scewdriver 5,5x100 (612816) Metal tire lever 2pcs (623387)

COLOR

Standard colors options available
RAL 1021 Yellow
RAL3002 Red
RAL5010 Blue
RAL905 Matt Black

COLOR1

Non-standard colors available
Special RAL at your choice

DECAL

Custom design I Stickers Custom design on stands: Design work,
logos, text...

The manufacturer reserves the right to change prices without prior
notice. www.mantis-stands.com

MANTIS
TOOLER S
MANTIS Tooler S is simple bike repair
device with high quallity tools for bicycle
service, designed for wall mounting.

›

›
MANTIS
TOOLER L
MANTIS Tooler L is bike repair device for
use in public places, bicycle storage and
home garage equipped with high quallity
tools, designed for wall mounting.

PUBLIC BICYCLE STANDS

Τι είναι το σταντ Mantis;
Το σταντ MANTIS είναι βάση επισκευής ποδηλάτου για χρήση σε Δημόσιους χώρους, όπως:
ποδηλατοδρόμους, πάρκα, χώρους αναψυχής, ξενοδοχεία, κέντρα πόλεων, τουριστικούς προορισμούς,
μεγάλα δημόσια κτίρια και γενικά σε σημεία ποδηλατικού ενδιαφέροντος, στάθμευσης ή κυκλοφορίας.
Οι βάσεις είναι εξοπλισμένες με ποιοτικά εργαλεία απαραίτητα για τη βασική επισκευή του ποδηλάτου,
καθώς και με αεραντλία υψηλής πίεσης με μανόμετρο.
Πώς χρησιμοποιείται;
Η χρήση της βάσης επισκευής Mantis είναι πολύ απλή: κρεμάμε
τη σέλα του ποδηλάτου μας στην ειδική υποδοχή και με ελεύθερα
χέρια, ξεκινάμε την επισκευή!
Τα επιλεγμένα εργαλεία και τα
μακριά συρματόσχοινα, μας
παρέχουν τη δυνατότητα να
επέμβουμε σε κάθε σημείο του
ποδηλάτου. Αφού τελειώσουμε
την επισκευή, ελέγχουμε την
πίεση των ελαστικών μας και
συνεχίζουμε τη διαδρομή μας!

Περισσότερες Πληροφορίες στο www.mantis-stands.com
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα: PODILATO.EU

Σόλωνος 25 – 54644 – Θεσσαλονίκη – Τ: 2310852762 – info@podilato.eu – www.podilato.eu

Χαρακτηριστικά
Η βάση επισκευής MANTIS είναι σχεδιασμένη για
χρήση σε ανοιχτούς Δημόσιους χώρους. Για το λόγο
αυτό κατασκευάζεται από γαλβανισμένο ατσάλι και
βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή στα επιθυμητά
χρώματα. Οι διαστάσεις της είναι 150x45x65cm, το
συνολικό της βάρος 21,5kg και η βάση της είναι
ειδικά σχεδιασμένη για τη στήριξή της με μπουλόνια
στο έδαφος.
Τα υψηλής ποιότητας, επώνυμα εργαλεία προφυλάσσονται στο εσωτερικό
της
βάσης
και
αναρτώνται
από
ενισχυμένα
συρματόσχοινα
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι με
πλαστική επένδυση. Συγκεκριμένα στη βασική
έκδοση περιλαμβάνονται τα εξής εργαλεία της
Unior: μεταβαλλόμενο γερμανικό κλειδί 150,
πολυεργαλείο τύπου αλεν 2,5/3/4/5/6/8/10
mm, σταυροκατσάβιδο 2x100, ίσιο κατσαβίδι 5,5x100, κωνόκλειδα 13/14
και 15/17, 2 μεταλλικοί λευγέδες εξαγωγής ελαστικού και αεραντλία Sks
Airworx 10.0 υψηλής πίεσης (10bar/144psi) με μανόμετρο, είναι συμβατή
με όλους τους τύπους βαλβίδων και καλύπτεται με προστατευτικό περίβλημα.
Εγγύηση – Υποστήριξη
Η βάση επισκευής MANTIS έχει εγγύηση 3 ετών στο χρώμα και την οξείδωση. Τα εργαλεία καλύπτονται
από την αντίστοιχη εγγύηση των κατασκευαστών, ενώ υπάρχει διαθεσιμότητα των αποσπώμενων
μερών και του εξοπλισμού για αντικατάσταση.
Εκδόσεις – Customize
Υπάρχουν τυποποιημένες εκδόσεις βάσεων Mantis. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα custom κατασκευής,
στα χρώματα και με το λογότυπο του φορέα που πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει. Οι διαστάσεις, οι
προδιαγραφές και τα εργαλεία, μπορούν επίσης να διαμορφωθούν, σύμφωνα με τις ανάγκες χρήσης.

e-bikecharging

e-bike
charging pillar
We proudly present an electric charging pillar
for filling electric bikes, scooters, wheelchairs
and other low power devices.

OUR ADVANTAGES
• safety - manufactured according to the latest European safety standards, without electrical
power in the socket until you insert the plug
• modern look - modern design, LED lighting (built-in illumination lighting sensor)
• environmentally friendly - only electricity
• adaptable to your requirements - the ability to adjust the number of plugs, colors, graphics

e-bikecharging

e-bikecharging

TECHNICAL INFORMATION
• working voltage of each socket: 230 V / 50 Hz,
• working current of each socket: 8 A,
• type of sockets: Schuko,
• connection voltage: 400 V (230 V *) / 50 Hz,
* possibility of connection to single-phase voltage

• rated current: 16A,
• rated power: 11 kW (3.7 kW *),

* possibility of connection to single-phase voltage

• protection class: IP 44,
• material: stainless steel, powder coated,
• •dimensions: see the technical drawing.

