
EC52
máquinas de limpeza

feito na Itália

EC52

Em questão de minutos, os EC52 varreduras, lavagens, 

seca, e  polidores de qualquer tipo de escada rolante e travellator.

Rápido, simples, eficaz e confiável

Escada rolante e

TRAVELATOR CLEANER



EC52
Escada rolante e CLEANER TRAVELATOR escadasrolantes

perfeitamente limpo em menos de uma hora!

O design revolucionário da EC52 lhe permite trabalhar em 2 fases,

seca e húmida.

O ciclo de secagem de varrimento remove pedras, areia e quaisqueroutros

depósitos dos sulcos na banda de rodagem e de entre o passo e balaustrada

lado da escada rolante. O ciclo húmida remove todas as manchas e

incrustações, graças à acção combinada da solução detergente, que é

pulverizado directamente para os passos e as escovas PPL especiaisque

garantem uma limpeza profunda sem arranhar a pintura ou revestimento

sobre as escadas rolantes ou tapetes rolantes.

Rápido, simples, eficaz e confiável

Compacto e fácil de manusear, quando em posição, o limpador de EC52 escada

rolante funciona autonomamente, deixando o operador livre para usar o tempo de

limpeza de forma mais produtiva.

O convés escova EC52 (unidade de varrimento / lavagem) é protegido por um

invólucro de aço inoxidável: protege a máquina e cria uma câmara de vácuo em

torno das escovas, o que maximiza a potência de aspiração para remover todos

os resíduos. Com sua tecnologia Edge2Edge®, as Limpa EC52 escadas rolantes

e esteiras rolantes de lado a lado, não importa quão grande eles são. De facto, a

consola de escova está equipado com espaçadores finas de um lado, que

permitem que as escovas para ser colocada alinhada com o painel lateral escada

rolante. O convés escova, em seguida, simplesmente roda 180 ° para limpar o

lado oposto da escada rolante com a mesma precisão.

FASE DE LIMPEZA A 

SECO

O ciclo seco, remove 

e aspira pequenas 

pedras, poeira, areia e 

outros pequenos 

objetos que podem 

danificar os 

mecanismos internos 

de uma escada 

rolante.

FASE DE LIMPEZA 

MOLHADA

Vaporizando uma 

substância especialmente 

formulada, é possível 

remover sujeira, manchas 

e grudadas, como 

resíduos de gordura, óleo, 

bebidas e outras sujeiras 

que não são eliminadas 

no ciclo seco.

Transporte ágil da máquina para 

o local de trabalho, em qualquer 

aplicação.

A versão EC52 TOP inclui um

rodo, tornando possível usar a

máquina para esfregar e secar

pequenas áreas ligado a um

vácuo externo.

Uma vez posicionada, a máquina 

funciona completamente autônoma, 

e o usuário pode, portanto,

realizar outras tarefas nas 

proximidades, enquanto 

supervisiona a operação.

Varrer e fases de lavagem

VÁCUO AUXILIAR OPTIONAL

Em ambientes particularmente 

empoeirados, o EC52 pode ser

conectado a um externo

Vácuo.

RODO DE ESFREGAR E SECAR

ALÇAS E RODAS PARA TRANSPORTE

FUNCIONA DE FORMA AUTÔNOMA



O invólucro protetor da plataforma da 

escova, em aço inoxidável, protege 

seus componentes contra impactos 

acidentais e cria uma câmara de 

vácuo eficiente que garante a 

captação completa de água e 

detritos.

O kit inclui uma pistola de pulverização 

para o estágio de pré-lavagem, e uma 

ferramenta para limpar os resíduos. O kit 

é padrão para a versão TOP ou está 

disponível como opcional para a versão 

BASE.

O EC52 é o limpador de escadas 

rolantes mais completo, versátil e 

competitivo do mercado.

Alonga o tempo e torna a limpeza da 

máquina após a operação mais 

simples.

KIT completo de acessórios TANQUES alta capacidade, de fácil inspeção

Escovas em PPL E TynexCâmara de vácuo em aço inoxidável

Intercambiáveis, de acordo com as 

características de

as etapas, a sujeira e a escolha do 

modo de limpeza.



EC52

CAMINHO DE LIMPEZA 510 milímetros

DESEMPENHO POR HORA 1000 m 2 / h

CAPACIDADE DO TANQUE DA SOLUÇÃO 35 L

CAPACIDADE DO TANQUE DE RECUPERAÇÃO 35 L

MOTOR 230 V / 50-60 Hz

ESCOVA MOTOR 900 W

MOTOR DE VÁCUO W 1200

CAPTAÇÃO DE ÁGUA H 2,100 milímetros 2 O

DIÂMETRO DA ESCOVA 115 milímetros

COMPRIMENTO DO RODO 780 milímetros

VELOCIDADE DA ESCOVA 400 rpm

ESCOVA DE PRESSÃO 30 kg

PESO 109 kg

DIMENSÕES - SEM RODO (L

x W x H)
1200 x 580; h = 920 milímetros

SISTEMA DE ESCOVA DUPLA / TECNOLOGIA EDGE 2 EDGE® / ALTA CAPACIDADE + FÁCIL 

DE INSPECIONAR TANQUES / TIPO CILÍNDRICO OU ESCOVAS / MANGUEIRA PPL PARA 

ELEVAÇÃO E RODAS DE TRANSPORTE / LIMPADOR DE VÁCUO EXTERNO / TRABALHO 

SEM OPERADOR / COM OPERADOR

VERSÕES

TOP (230/50; 110/60; 230/60) - opcional completo / BASE (230/50; 110/60; 

230/60)

APLICAÇÕES:

Centros comerciais, parques de estacionamento de vários andares, sistemas 

de metrô, estações, aeroportos, cassinos, hotéis e resorts, edifícios públicos e 

privados, supermercados, peças temáticas, navios de cruzeiro, museus…

SUPERFÍCIES

Escadas rolantes, viajantes, caminhos rolantes, calçadas móveis, escadas 

rolantes horizontais e pequenas áreas de piso.

TECNOLOGIA EDGE 2 EDGE®

Fechar as escadas rolantes direito até

a limpeza terminar,  independente da 

largura dos degraus.

Escova rotativa CABEÇA

MAIS

EUREKA SPA UNIPERSONALE

VIALE DELL'ARTIGIANATO N. 30/32 35013 CITTADELLA 

(PD) ITÁLIA Tel +39 049 9481800 - Fax +39 049 9481899 

INFO@EUREKASWEEPERS.COM

WWW.EUREKASWEEPERS.COM

Fone.:  (11) 3602-6500 / (31)  3833-1411
www.ecologicaequipamentos.com.br
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