
Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών

ρυμουλκούμενο μεσαίο 

αυτοκινούμενο μικρό αυτοκινούμενο μεσαίο

ρυμουλκούμενο μεγάλο

ρυμουλκούμενο μικρό 

made in Italy

αυτοκινούμενο μεγάλο



Ιδανικό για περιοχές που απαιτούν βαθύ 
καθαρισμό αλλά δεν είναι προσιτές σε μεγάλα 
μηχανήματα (ακτές, γήπεδα γκολφ, παιδικές χαρές, 
γήπεδα βόλεϊ)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απόδοση καθαρισμού: 
1250-2800 sq.m/h (βρεγμένη, υγρή, στεγνή άμμος)

Βάθος καθαρισμού: 
ρυθμιζόμενο από 0-10 cm από τον χειριστή ενώ η μηχανή είναι σε χρήση.

Πλάτος καθαρισμού: 75 cm

Σύστημα «δονούμενης οθόνης» για τον διαχωρισμό της άμμου από συντρίμμια και άλλα 
απόβλητα υλικά όπως όστρακα, αποτσίγαρα, μπουκάλια, θραύσματα γυαλιού, πέτρες, 
ξερά κλαδιά, φύκια κ.λπ.

Ευκόλως εναλλασσόμενες οθόνες:
δύο με διαφορετικά μάτια (4,5 και 8 ή μετά από αίτημα 12 mm). 

Κουτί αποβλήτων: 25 lt που μπορεί να βγει για εύκολο άδειασμα.

Κινητήρα βενζίνης:
5.5 HP Honda με περιορισμένο θόρυβο 
(Κατανάλωση καυσίμων: 230g/HP/hr = χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμων: 3,6 lt)
Δύο ταχύτητες προς τα εμπρός (Km/hr 2,4 + 4,0) + Όπισθεν.

Ελαστικά κατάλληλα για μεταφορά στην άμμο, αλλά ΟΧΙ σε γρασίδι ή πεζοδρόμιο.

Μπλοκέ διαφορικό βοηθά σε ήπιες συνθήκες άμμου. 

Διαστάσεις: 198 / 168* x 76 x 96 /80* (H) cm
*Αναδιπλωμένο τιμόνι

Βάρος: 195 kg

Συσκευασία: ισχυρό ξύλινο κιβώτιο 

ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΗΡΩΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ!

Εγγύηση: 12 μήνες από την ημερομηνία αποστολής

αυτοκινούμενο μικρό
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Ιδανικό για περιοχές που απαιτούν βαθύ καθαρισμό αλλά δεν είναι 
προσιτές σε μεγάλα μηχανήματα (ακτές, γήπεδα γκολφ, 
παιδικές χαρές, γήπεδα βόλεϊ)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απόδοση καθαρισμού: 1400-3200 sq.m/h 
και σε σχέση με την ποιότητα της άμμου (βρεγμένη, 
υγρή, στεγνή) και τις συνθήκες της ακτής.

Βάθος καθαρισμού: 
ρυθμιζόμενο από 0-10 cm από τον χειριστή 
ενώ η μηχανή είναι σε χρήση.

Πλάτος καθαρισμού: 85 cm

Σύστημα «δονούμενης οθόνης» για τον διαχωρισμό της άμμου από συντρίμμια και άλλα 
απόβλητα υλικά όπως όστρακα, αποτσίγαρα, μπουκάλια, θραύσματα γυαλιού, πέτρες, 
ξερά κλαδιά, φύκια κ.λπ.

Ευκόλως εναλλασσόμενες οθόνες:
τρεις με διαφορετικά μάτια (4,5 - 8 - 12 mm). 

Κουτί αποβλήτων: 20 lt που μπορεί να βγει για εύκολο άδειασμα.

Κινητήρα βενζίνης:
5.5 HP Honda με περιορισμένο θόρυβο 
(Κατανάλωση καυσίμων: 230g/HP/hr = χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμων: 3,6 lt)
Δύο ταχύτητες προς τα εμπρός (Km/hr 2,4 + 4,0) + Όπισθεν.

Ελαστικά κατάλληλα για μεταφορά στην άμμο, αλλά ΟΧΙ σε γρασίδι ή πεζοδρόμιο.

Η ΕΥΕΛΙΞΙΑ υποβοηθείται από ανεξάρτητα φρένα σε κάθε τροχό και μπλοκέ διαφορικό 
βοηθά σε ήπιες συνθήκες άμμου.

Διαστάσεις: 258 x 86 x 107/H cm

Βάρος: 280 kg

Συσκευασία: ισχυρό ξύλινο κιβώτιο 

ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΗΡΩΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ!

Εγγύηση: 12 μήνες από την ημερομηνία αποστολής 

αυτοκινούμενο μεσαίο
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Αξεσουάρ: μετά από αίτημα

τροχός          ξύστρα           κάθισμα χειριστή
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αυτοκινούμενο μεγάλο

Κατάλληλο για τον καθαρισμό οποιασδήποτε αμμώδους περιοχής (ακτές, 
γήπεδα γκολφ, παιχνίδια, γήπεδα μπιτς βόλεϊ κ.λπ.). Μεταξύ των πλεονεκτημάτων 
του, η μηχανή είναι μόνο 4 κιλά βαρύτερη και 2 εκατοστά μεγαλύτερη σε σύγκριση 
με το μηχάνημα αυτοκινούμενο μεσαίο. Επίσης, διαθέτει πιο ισχυρό κινητήρα και 
φρένα, όπως και ενισχυμένο ρελαντί, και επιτυγχάνει καλύτερη πρόσφυση και 
βαθύτερο και φαρδύτερο καθαρισμό, ενώ διαθέτει μεγαλύτερη χωρητικότητα. 
Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς CE 
(ασφαλές για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόδοση καθαρισμού: 1700-4000 sq.m/h ανάλογα με την άμμο και τις συνθήκες της 
ακτής

Πλάτος καθαρισμού: 97 cm 

Βάθος καθαρισμού: 0-12 cm 

Κόσκινα: 3 εναλλάξιμα 4,5-8-12mm

Κουτί αποβλήτων: 25 lt και 2 κάδοι 18lt έκαστος

Κινητήρας βενζίνης: Honda GX160 3,6 kW (5,8 HP)

Ταχύτητες: 2 εμπρός +2 όπισθεν

Ελαστικά: υψηλής πρόσφυσης, που δεν βλάπτει 
γρασίδι ή πλακόστρωτες επιφάνειες

Διαστάσεις: 260 x 97 x 108Υ cm

Βάρος: 284 kg 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διασύνδεση 3 σημείων με 4WD τρακτέρ (24-30HP)
εφοδιασμένο με υδραυλικό ανυψωτή. 

Απόδοση καθαρισμού: 
2400-5600 sq.m/h. Εξαρτάται από την ταχύτητα 
του τρακτέρ που καθορίζεται από τον χειριστή 
σε σχέση με την κατάσταση της άμμου, τον στόχο 
που πρέπει να επιτευχθεί όπως επίσης και το βάθος 
διείσδυσης.

Βάθος καθαρισμού: 
ρυθμιζόμενο από 0-12 cm από τον χειριστή του τρακτέρ.

Πλάτος καθαρισμού: 
115 cm

Σύστημα «δονούμενης οθόνης» για τον αποτελεσματικό καθαρισμό στεγνής, υγρής και 
βρεγμένης άμμου (ακροθαλασσιά)  και την πλήρη απομάκρυνση κάθε είδους αποβλήτων 
όπως όστρακα, αποτσίγαρα, μπουκάλια, θραύσματα γυαλιού, πέτρες, ξερά κλαδιά, 
φύκια κ.λπ.

Ευκόλως εναλλασσόμενες οθόνες:
δύο με διαφορετικά μάτια. 

Κουτί αποβλήτων:
125 lt με υδραυλική συσκευή για το άδειασμα.

Διαστάσεις:
125 x 116 x 82/H cm

Βάρος:
140 kg

Συσκευασία: ισχυρό ξύλινο κιβώτιο 

ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΗΡΩΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ!

Εγγύηση: 12 μήνες από την ημερομηνία αποστολής 

ρυμουλκούμενο μικρό 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διασύνδεση 3 σημείων με 4WD τρακτέρ (60-70HP)
εφοδιασμένο με υδραυλικό ανυψωτή. 

Απόδοση καθαρισμού: 
3500-7500 sq.m/h. Εξαρτάται από 
την ταχύτητα του τρακτέρ που 
καθορίζεται από τον χειριστή σε 
σχέση με την κατάσταση της άμμου, 
τον στόχο που πρέπει να επιτευχθεί όπως 
επίσης και το βάθος διείσδυσης.

Βάθος καθαρισμού: 
ρυθμιζόμενο από 0-15 cm από τον χειριστή του τρακτέρ.

Πλάτος καθαρισμού: 
140 cm

Σύστημα «δονούμενης οθόνης» για τον αποτελεσματικό καθαρισμό στεγνής, υγρής και 
βρεγμένης άμμου (ακροθαλασσιά)  και την πλήρη απομάκρυνση κάθε είδους αποβλήτων 
όπως όστρακα, αποτσίγαρα, μπουκάλια, θραύσματα γυαλιού, πέτρες, ξερά κλαδιά, 
φύκια κ.λπ. Η άμμος μεταφέρεται μέσα από τις οθόνες με την ταχεία περιστροφή ενός 
εμπρόσθιου κυλίνδρου με τέσσερις σειρές δοντιών από χάλυβα.

Ευκόλως εναλλασσόμενες οθόνες:
δύο με διαφορετικά μάτια. 

Κουτί αποβλήτων:
350 lt με υδραυλική συσκευή για το άδειασμα.

Διαστάσεις:
189 x 152 x 110/H cm

Βάρος:
430 kg

Συσκευασία: ισχυρό ξύλινο κιβώτιο 

ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΗΡΩΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ!

Εγγύηση: 12 μήνες από την ημερομηνία αποστολής  

ρυμουλκούμενο μεσαίο 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διασύνδεση 3 σημείων με 4WD τρακτέρ (80-90 HP)
εφοδιασμένο με υδραυλικό ανυψωτή. 

Απόδοση καθαρισμού: 
7000-15000 sq.m/h. Εξαρτάται από την 
ταχύτητα του τρακτέρ που καθορίζεται 
από τον χειριστή σε σχέση με την 
κατάσταση της άμμου, τον στόχο που 
πρέπει να επιτευχθεί όπως επίσης και το 
βάθος διείσδυσης.

Βάθος καθαρισμού: 
ρυθμιζόμενο από 0-20 cm από τον χειριστή του τρακτέρ.

Πλάτος καθαρισμού: 
190 cm

Σύστημα «δονούμενης οθόνης» για τον αποτελεσματικό καθαρισμό στεγνής, υγρής και 
βρεγμένης άμμου (ακροθαλασσιά) και την πλήρη απομάκρυνση κάθε είδους αποβλήτων 
όπως όστρακα, αποτσίγαρα, μπουκάλια, θραύσματα γυαλιού, πέτρες, ξερά κλαδιά, 
φύκια κ.λπ. Η άμμος μεταφέρεται μέσα από τις οθόνες με την ταχεία περιστροφή ενός 
εμπρόσθιου κυλίνδρου με τέσσερις σειρές δοντιών από χάλυβα.

Ευκόλως εναλλασσόμενες οθόνες:
δύο με διαφορετικά μάτια. 

Κουτί αποβλήτων:
500 lt με υδραυλική συσκευή ανύψωσης για το άδειασμα (2 μέτρα πάνω από το έδαφος).

Διαστάσεις:
197 x 213 x 153/H cm

Βάρος:
635 kg

Συσκευασία: ισχυρό ξύλινο κιβώτιο 

ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΗΡΩΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ!

Εγγύηση: 12 μήνες από την ημερομηνία αποστολής
 

ρυμουλκούμενο μεγάλο
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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

 


