
E Mco achines

E Mco achines

profesionální úklidová technika a chemie

Technické údaje:

Pracovní šíøka

Šíøka sací lišty

Pracovní výkon

Rychlost stroje

Otáèky kartáèe

Motor kartáèe

Motor sání

Napìtí

Baterie

Nabíjeè

Podtlak sání

Stoupavost

Prùmìr kartáèù (poèet)

Pøítlak kartáèe

Nádrž na èisticí roztok

Nádrž na zneèištený roztok

Rozmìry stroje (délka×výška×šíøka)

Hmotnost stroje (s prázdnou nádrží)

Hmotnost stroje s bateriemi

Hmotnost provozní

Hluènost

Úroveò vibrací

510 mm 

705 mm 
2max. 1500 m /h 

max. 4 km/h

140 ot./min 

24 V/ 500 W 

24 V/ 424 W 

24 V 

2 x 12 V/118 Ah 

24 V/ 20 A 

120 mbar 

max. 2% 

510 mm (1x) 

23 kg 

40 l 

60 l 

1175 x 995 x 595 mm 

80 kg (bez baterií) 

156 kg

196 kg 

66 dB
20,75 m/s  

Antea 50B

Ètyøkolový, velmi odolný, podlahový, 
mycí stroj s chodící obsluhou o 
pracovním zábìru 51 cm. Pracovní 

2výkon 1500 m /hod. Stroj je vybaven 
jedním diskovým kartáèem o velikosti 
510 mm s pøítlakem 23 kg. Stroj má 
nízkou hladinu hluku a je velmi dobøe 
ovladatelný.

Stroj dokáže projet zúženými místy, a 
proto mùže být pøepravován výtahem.
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E Mco achines

Antea 50B

Podvozek stroje, kartáèová hlava a rám lišty jsou vyrábìny z velmi 
odolného a pod tlakem litého hliníku, který má vysokou pevnost a 
odolnost proti nárazùm.

Pouze jedno ovládací tlaèítko regulující spotøebu energie a hladinu hluku. 
To se dá ideálnì využít pøi provádìní bìžné denní údržby nebo pøi práci v 
místech, které vyžadují nízkou hluènost stroje.

4 kola zvyšují stabilitu a manévrovatelnost stroje. Navíc umožòují 
snadnìjší údržbu a parkování stroje s kartáèovou hlavou v pozici, která 
zabezpeèuje ideální podmínky pro skladování kartáèe.

Integrovaný nabíjeè umožòuje snadnìjší a rychlejší opìtovné nabíjení 
baterií stroje.

Žlutì oznaèené body pro snadnìjší provádìní denní údržby. Jednoduše 
tak lze identifikovat èásti stroje, na kterých se má provádìt denní údržba 
bez zbyteèné ztráty èasu.

Mycí a zametací verze stroje Antea 50 BTS  je vybavena zásobníkem pro 
mechanické neèistoty, který se vyprazdòuje jednoduchým vysunutím 
zásobníku do strany. 
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