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Antea 50E 
 
Čtyřkolový, velmi odolný, podlahový 
mycí stroj s chodící obsluhou o 
pracovním záběru 51 cm. Pracovní 
výkon 1250 m2/hod. Stroj je vybaven 
jedním diskovým kartáčem o velikosti 
508 mm s přítlakem 23 kg. Stroj má 
nízkou hladinu hluku a je velmi dobře 
ovladatelný. 

  

Technické údaje: 

 

  
Pracovní šířka 508 mm 
Šířka sací lišty 700 mm 
Pracovní výkon  1250 m2/hod 
Rychlost stroje max. 4 km/hod 
Otáčky kartáče 140 ot./min 
Motor kartáče 220 V/ 375 W 
Motor sání 220 V/ 450 W  
Jmenovitý výkon  825 W 
Napětí  220 V/50 Hz 
Podtlak sání 121,5 mbar 
Stoupavost max. 2% 
Průměr kartáčů (počet) 508 mm (1) 
Přítlak kartáčů 23 kg 
Nádrž na čisticí roztok 40 l  
Nádrž na znečištěný roztok 60 l  
Rozměry stroje (délka×výška×šířka)  1177 x 992 x 591 mm 

 

Stroj dokáže projet zúženými 
místy, proto může být přepravován 
výtahem. 

Hmotnost stroje (bez baterií) 80 kg 
Hmotnost stroje (provozní) 120 kg  
Hlučnost < 66 dB 
Úroveň vibrací  0,75 m/s2 
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Spolehlivost a dlouhá živostnost stroje je garantována díky 
novému designu stroje a pod tlakem litého aluminiového 
robustního podvozku.      
Podvozek stroje, kartáčová hlava a rám lišty jsou vyráběny z velmi 
odolného a pod tlakem litého hliníku, který má vysokou pevnost a 
odolnost proti nárazům. 

 

 

4 kola zvyšující stabilitu stroje 
4 kola zvyšují jeho stabilitu a manévrovatelnost. Navíc umožňují 
snadnější údržbu kartáče a také parkování stroje s kartáčovou hlavou 
v pozici, která zabezpečuje ideální podmínky pro skladování kartáče  

 

 

Příprava stroje k práci během několika minut 
Hadice pro naplnění nádrže na čistící roztok může být připojena 
k jakémukoliv vodovodnímu kohoutku, což umožňuje plnění stroje na 
kterémkoli místě.     

 

 

Správná a pravidelná denní údržba zajišťuje konstantní čistící 
účinnost  
Žlutě označené body pro provádění denní údržby. Na konci pracovní 
směny může obsluha stroje velmi rychle a jednoduše identifikovat 
části stroje, na kterých se má provádět denní údržba bez zbytečné 
ztráty času.  

 

 


