MIMOŘÁDNĚ TALENTOVANÉ KOMUNÁLNÍ
ZAMETACÍ STROJE.
Pro čisté cesty a udržovanou zeleň.

KOMUNÁLNÍ ZAMETACÍ STROJE | MC 50 | MC 130

KOMUNÁLNÍ ZAMETACÍ
NOSIČE PRO
STROJE
NÁSTAVBY

JEDNODUŠE KVALITNÍ
A PRO ROZMANITÉ POUŽITÍ.

Rozhodněte se pro optimální prostor a volitelně pro jedno
– nebo dvojmístnou kabinu s ochranným rámem (ROPS).
Vsaďte na bezpečnost a neomezený 360° výhled kolem
dokola, permanentní hydraulický pohon všech kol
a brzděný hydraulický pohon nástavby.
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Komunální zametací stroj, se kterým chcete pracovat
po celý rok, musí být především jedno: spolehlivý.
A v ideálním případě: spolehlivý dle standardů Kärcher.
Robustnost našich strojů je všeobecně známá. Jejich
mnohostrannost příkladná. A jejich výkonnost je díky

inovativní technice přímo senzační. Vysoce profesionální
zametací systém strojů MC byl vyvinut mimo jiné pomocí
CFD analýz proudění vzduchu a za použití virtuální
reality. Není tedy žádná náhoda, že je tak progresivní.

3

KOMUNÁLNÍ
MC
50
NOSIČE PRO NÁSTAVBY

NEMUSÍ BÝT VELKÝ,
ABY ZVLÁDL VŠE.
Velmi úzký a kompaktní MC 50 Adv působí drobně, ale právě to ho
dělá velkým. Tento kompaktní silák je optimální pro čištění chodníků
a dostane se i na místa, do kterých nemají větší stroje přístup.
Nadchne vás také jeho schopnost obrátit se i na velmi malém prostoru.

Film:
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MC 50 Adv Comfort
Technické údaje
Pohon/motor

Čtyřtaktní vznětový motor / Yanmar

Výkon

19,2 kW / 26 HP

Rychlost jízdy

km/h

20

Stoupavost

%

25

Poloměr otáčení (vnitřní)

m

0,75

Rozměry (D × Š × V)

mm

2 960 × 1 090 × 1 970

Přípustná celková hmotnost

kg

1 750

Vlastní hmotnost

kg

850 (bez zametacího systému)

Objem zásobníku

l

500

Nádrž na čistou vodu

l

165

Pracovní šířka

mm

900–1 400

Pracovní šířka se 3. postranním kartáčem

mm

2 000

Vyprazdňovací výška

mm

1 450

Plošný výkon

m2/h

14 000

1
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Rovnoběžníkový systém zametacích kartáčů

Promyšlené řešení pro praktické použití

Kyvně zavěšený zametací mechanismus s odlehčením
a hydraulickou plovoucí polohou zajišťuje stálý
a optimální přítlak i na nerovných plochách. Tím je
vždy zajištěn vynikající výsledek zametání. Ochrana
pro nájezd na nerovnosti vpřed i vzad poskytuje
dodatečné zabezpečení.

Přímý sací kanál minimalizuje riziko zanášení.
Pro zajištění přímého přístupu a rychlého vyčištění
je možné sací trubku odpojit mezi sacím hrdlem
a zásobníkem na zametené nečistoty, a to pomocí
2 rukojetí bez použití nářadí. Čištění a odstranění
případného zanesení ještě nikdy nebylo tak snadné
a časově úsporné.
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Automatická klapka hrubých nečistot

Klapka hrubých nečistot se otevře automaticky
v případě větších předmětů např. lahví, nebo
většího množství lehkého odpadu (např. listí, obaly)
a opět se co možná nejrychleji uzavře. Pro ideální
výsledek vysávání beze zbytků.
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Inovace s podtlakem

Inovativní sací systém stroje Kärcher MC byl vyvinutý
na počítači s pomocí simulací proudění CFD. Výsledek:
nižší hladina hluku, nižší spotřeba, méně zplodin
a menší opotřebení. Robustní a nerezavějící zásobník
na zametené nečistoty s objemem 500 litrů dovoluje
úroveň naplnění až do 100 procent a lze ho snadno
vyprazdňovat.
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KOMUNÁLNÍ
MC
130
NOSIČE PRO NÁSTAVBY

VE DVOU PO CELÝ ROK.
S MC 130 získáte mimořádný zametací stroj. Do dvojmístné kabiny
se pohodlně vejde řidič i spolujezdec. Větší šířka zametání a větší
zásobník na zametené nečistoty představují základ pro velké množství
úkolů při zametání. MC 130 lze individuálně nastavit v závislosti
na druhu nečistot, množství a pracovním prostředí, například díky
samostatnému řízení pohybu zametacích kartáčů. Elektronická řídicí
jednotka provádí regulaci podle vašeho ovládání joystickem
a zobrazuje na displeji všechny důležité informace.
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MC 130
Technické údaje
Pohon/motor

Pohon všech kol / vznětový čtyřválcový motor

Výkon

36,5 kW při 2 700 ot/min (50 HP)

Rychlost jízdy

km/h

40

Stoupavost

%

25

Poloměr otáčení (vnitřní)

m

2,6

Rozměry (D × Š × V)

mm

3 950 × 1 200 × 1 990

Přípustná celková hmotnost

kg

3 500

Vlastní hmotnost

kg

2 000–2 100

Objem zásobníku

l

1 000

Nádrž na čistou vodu

l

200

Pracovní šířka

mm

1 200–2 250

Vyprazdňovací výška

mm

1 400

Plošný výkon

m2/h

24 000

1
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Multifunkční displej Kärcher

Rychlovýměnný systém

Jedinečný multifunkční displej integrovaný do volantu
se během použití stroje nachází vždy v zorném poli
řidiče a neodvádí tak jeho pozornost od okolního
provozu. Ovládací prvky na ergonomické loketní
opěrce dovolují pohodlné samostatné řízení pohybu
zametacích kartáčů.

Zásobník na zametené nečistoty lze jednoduše,
bez použití nářadí a během velmi krátké doby
namontovat/demontovat prostřednictvím hydraulicky
naklápěcího nástavbového rámu. Systém kartáčů lze
odejmout pomocí vozíku pro provádění výměny.
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Pohodlná dvojmístná kabina

Povolená celková hmotnost stroje MC 130 je nižší než
3,5 tuny. Proto nic nebrání tomu, aby byl stroj použit
i při práci na chodnících. K obsluze stačí řidičský průkaz
skupiny B.

Pohodlná kabina pro dvě osoby s výhledem 360° kolem
dokola nabízí příjemné pracovní klima. Je uložena
na čtyřech hydrodynamických tlumičích a garantuje
nízkou hlučnost a pohodlí jízdy s nízkou úrovní vibrací.
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Třída 3,5 tuny
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CENTRÁLA SPOLEČNOSTI:
KÄRCHER spol. s r.o., Modletice 141, 251 01
Tel.: +420 323 606 014, E-mail: info@karcher.cz

POBOČKY KÄRCHER:
Kärcher Center Praha: Modletice 141, Tel.: +420 323 553 001
Kärcher Center Praha 5: Vrchlického 1E, Praha 5, Tel.: +420 257 313 954
Kärcher Center Brno: Heršpická 11c, Brno-Štýřice, Tel.: +420 548 217 630-1
Kärcher Center Kolín: Havlíčkova 929, Kolín, Tel.: +420 321 716 622
Kärcher Store Teplice: Srbická 469, Teplice–Sobědruhy, Tel.: +420 474 531 000

www.karcher.cz
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