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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Τα δύο μοντέλα εργαλείων καθαρισμού ακτών με μπαταρία είναι 
κατάλληλα για καθημερινό καθαρισμό. Καθώς διαθέτουν κίνηση 
εμπρός και πίσω αλλά και πέντε (5) διαφορετικά αξεσουάρ, 
κάνουν την καθαριότητα της ακτής πολύ εύκολη. Ας σημειωθεί ότι 
δεν μολύνουν το περιβάλλον και, με τον κατάλληλο χειρισμό, 
προστατεύουν την χλωρίδα της ακτής. Επίσης, δεν θορυβούν 
(ελάχιστος  θόρυβος προκαλείται όταν χρησιμοποιείται το αξεσουάρ 
με δόνηση) και δεν απαιτούν συντήρηση από ειδικό. Επειδή τέλος 
μπορούν να διαμορφώσουν, εκτός από καθαρή, και ομοιόμορφη 
επιφάνεια στην άμμο, είναι κατάλληλα και για αθλητικές 
εγκαταστάσεις στην άμμο (Beach Tennis ή Beach Volley), 
γήπεδα γκολφ και ιππικές εγκαταστάσεις. 

ΜικρόΜεγάλο
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ΜΙΚΡΟ 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δεν μολύνει το περιβάλλον και δεν θορυβεί. 
Είναι ελαφρύ στη μεταφορά και κινείται σε οποιαδήποτε επιφάνεια: 
ξύλο, μάρμαρο, σκυρόδεμα.
Είναι ευέλικτο και ασφαλές.
Δεν έχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
Δεν απαιτεί συντήρηση από ειδικό.
Είναι εύχρηστο, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε 
γιατί είναι πολύ ελαφρύ και εύκολο στη χρήση.
Η προσαρμογή των αξεσουάρ και της μπαταρίας είναι εύκολη. 
Καταλαμβάνει μικρό αποθηκευτικό χώρο.

Κίνηση μπρος και πίσω
Τροφοδοσία λιθίου 12 Volt 18 HA  
Αυτονομία: 80 min
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 120 min
Διάμετρος κυλίνδρου οδήγησης: 120 mm
Επιφάνεια καθαρισμού: 90 cm
Βάθος καθαρισμού: MAX 5/6 cm 
(εξαρτάται από την ποιότητα της 
άμμου, υγρή ή ξηρή)
Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
Διαστάσεις: cm 90x35x25 
Βάρος: 26 kg

Aξεσουάρ

Κόσκινο με μπροστά κίνηση
Δονούμενο κόσκινο με πίσω κίνηση
Τσουγκράνα 
Ισοπεδωτής άμμου
Χτένα 

35 cm

35 cm

25 cm

90 cm

160 cm



30 cm
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ΜΕΓΑΛΟ  2 τύπων: με σταθερή ταχύτητα και διαχειριζόμενη 
ταχύτητα (διαθέτει σύστημα επιτάχυνσης)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δεν μολύνει το περιβάλλον και δεν θορυβεί. 
Είναι ελαφρύ στη μεταφορά και κινείται σε οποιαδήποτε επιφάνεια: 
ξύλο, μάρμαρο, σκυρόδεμα. Είναι ευέλικτο και ασφαλές.
Δεν έχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Δεν απαιτεί συντήρηση από ειδικό.
Είναι εύχρηστο, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε 
γιατί είναι πολύ ελαφρύ και εύκολο στη χρήση.
Η προσαρμογή των αξεσουάρ και της μπαταρίας είναι εύκολη. 
Καταλαμβάνει μικρό αποθηκευτικό χώρο.

Κίνηση μπρος και πίσω. Έχει μεγαλύτερη λειτουργική δυνατότητα 
χάρη σε κύλινδρο κίνησης με αυξημένη διάμετρο και υψηλή αυτονομία 
επειδή είναι εξοπλισμένο με πολύ ελαφριά μπαταρία λιθίου.

Τροφοδοσία λιθίου 12 Volt 26 HA
Αυτονομία: 120 min
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 140 min
Διάμετρος κυλίνδρου οδήγησης: 200 mm
Επιφάνεια καθαρισμού: 90 cm
Βάθος καθαρισμού: MAX 5/6 cm 
(εξαρτάται από την ποιότητα της 
άμμου, υγρή ή ξηρή)
Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
Διαστάσεις: cm 90x30x40   
Βάρος: 28 kg

Aξεσουάρ
Κόσκινο με μπροστά κίνηση
Δονούμενο κόσκινο με πίσω κίνηση
Τσουγκράνα 
Ισοπεδωτής άμμου
Χτένα 
Μπαταρία λιθίου 
(2000 κύκλοι, αυτονομία 105 min.)

35 cm

40 cm

90 cm

160 cm



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ 

ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
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Κόσκινο με κίνηση προς τα εμπρός        
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Κόσκινο με κίνηση προς τα πίσω        
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Τσουγκράνα με κίνηση προς τα πίσω        
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Χτένα με κίνηση προς τα πίσω        
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Ισοπεδωτής άμμου με κίνηση προς τα πίσω        
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Καμινάρη 14  Νέοι Επιβάτες 57019  Θεσσαλονίκη

14 Kaminari str.  57019 Neoi Epivates  Thessaloniki Hellas
T +30 23920 27003 / 21107   E-mail: aae@aae.gr   www.aae.gr

 


