Rozmanitá kombinace síly, výdrže
a mnohostrannosti
Komunální nosiče nástaveb pro široké použití

Komunální nosiče pro nástavby | MIc 26 C  | MIc 34 C  | MIc 50 | MIc 70 | MIC 84

KOMUNÁLNÍ NOSIČE PRO NÁSTAVBY

ZAMETÁNÍ, SEKÁNÍ, ÚKLID, ÚDRŽBA.
ZVLÁDNOU VŠECHNO.

Co vznikne, když má každý zákazník jiné požadavky
a přesto dostanou všichni to, co chtějí? Naše komunální
nosiče nástaveb. Lépe řečeno vaše, protože jen pro vás
jsme vyvinuli tyto univerzální a mnohostranné,
robustní a spolehlivé vozy.
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Vaše pracovní úkoly jsou rozmanité. Od péče o zeleň
až po úklid silnic, od odklízení sněhu až po zavlažování.
Správné řešení pro vaše různé požadavky se jmenuje
MIC. Tyto inovativní nosiče nástaveb mají všechno,
poskytují všechno a dokážou všechno, co potřebujete
pro plnění svých úkolů.
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KOMUNÁLNÍ
MIC
26 C
NOSIČE PRO NÁSTAVBY

KABRIOLET KOMPAKTNÍ
TŘÍDY
MIC 26 C bez kabiny umožňuje řidiči perfektní výhled na pracovní
nástavby a okolí. To je obrovské plus, především při péči o zeleň.
Na přání lze MIC 26 C dodat také s pevně namontovanou kabinou.
S volitelným profesionálním zametacím systémem se z něj pak stává
plnohodnotný zametací stroj pro chodníky a silnice.

Video:
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MIC 26 C Adv

MIC 26 C

Pohon/motor

Čtyřtaktní vznětový motor / Yanmar

Čtyřtaktní vznětový motor / Yanmar

Výkon

19,2 kW / 26 HP

19,2 kW / 26 HP

Technické údaje

Rychlost jízdy

km/h

20

20

Stoupavost

%

25

25

Poloměr otáčení (vnitřní)

m

0,75

0,75

Rozměry (D × Š × V)

mm

2 960 × 1 090 × 1 970

2 281 × 1 069 × 1 984

Přípustná celková hmotnost

kg

1 750

1 750

Vlastní hmotnost

kg

850 (bez zametacího systému)

750

1
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Ověřená bezpečnost

Velkorysý úložný prostor

Výztužný třmen s certifikací ROPS poskytuje řidiči
spolehlivou ochranu v případě převrácení stroje.
Pro účely přepravy na přívěsu je možné třmen
ROPS jednoduše sklopit dolů.

Ukládací přihrádka pod sedadlem řidiče nabízí dostatek
prostoru pro osobní věci řidiče a podklady k vozidlu.
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Světlo a výhled

Podle potřeby lze stroj MIC 26 C vybavit osvětlením
pro jízdu a pracovním osvětlením: vždy 2 světlomety
vpředu a vzadu k osvětlení jízdní dráhy, resp. pracovní
plochy, a výstražný maják.

1
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Plus pro výkon

Jedinečný vysávací systém Kärcher se zametáním
je k dispozici buď jako volitelná výbava z výroby,
nebo ho lze kdykoli bez problémů doplnit dodatečně.
Zásobník na zametené nečistoty lze odnímat pomocí
vozíku pro provádění výměny. Postranní kartáče
lze díky rychlovýměnnému systému instalovat
nebo demontovat pouhými několika pohyby rukou.
Sací trubku lze odejmout dokonce jednou rukou.
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KOMUNÁLNÍ
MIC
34 C
NOSIČE PRO NÁSTAVBY

KOMPAKTNÍ SILÁK
Pokud hledáte kompaktní vozidlo speciálně pro práce na chodnících a parkovištích,
měli byste se důkladně podívat na MIC 34 C. Má kompaktní konstrukci a dostane
se všude, kde větší stroje nemají šanci. A díky silnému turbodieselovému motoru
s 24 kW má MIC 34 dostatečný výkon pro použití náročné na sílu, jako sekání se
sbíráním trávy nebo odstraňováním plevele v jednom pracovním kroku.

Video:
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Komfortní sedadlo s textilním potahem
Topení
Klimatizace

MIC 34 C
Technické údaje
Pohon/motor

Čtyřtaktní turbodieselový motor / Kubota

Výkon

24 kW / 34 HP

Rychlost jízdy

km/h

20

Stoupavost

%

25

Poloměr otáčení (vnitřní)

m

0,75

Rozměry (D × Š × V)

mm

2 410 × 1 080 × 1 969

Přípustná celková hmotnost

kg

1 750

Vlastní hmotnost

kg

850

1

3

Robustní přenos sil

Po zametání znamená krátce před sečením

Výkonná hydraulika přizpůsobená rovněž vysokému
výkonu motoru umožňuje sečení a sběr trávy i likvidaci
plevele a vysávání v jediném pracovním kroku.

Rychlovýměnný systém umožňuje nenáročnou
a rychlou výměnu různých nástaveb pouze
jedním pracovníkem. Za méně než 5 minut lze
stroj přestavět ze zametacího stroje na sekací
mechanismus nebo stroj pro zimní údržbu.
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Síla spojená s výdrží

Turbodieselový motor s výkonem 34 HP otevírá
různorodé možnosti použití. Pracovní hydraulika
s objemem 40 litrů pohání bez potíží i nástavby
s vysokými požadavky na sílu, jako například
sněhové frézy nebo žací ústrojí. Mnohostrannost
je dále stupňována integrací druhého
hydraulického okruhu.

1

2

V horku i v zimě

Topení a klimatizace jsou u MIC 34 C standardní
výbavou a poskytují prvotřídní pracovní komfort
v horku i v zimě.
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KOMUNÁLNÍ
MIC
50
NOSIČE PRO NÁSTAVBY

TAKTO KOMPAKTNÍ
MŮŽE BÝT SÍLA.
MIC 50 je kompaktní nosič pro nástavby v třídě 3,5 t, vyvinutý speciálně
pro komunální použití a přesvědčí na silnici stejně jako v terénu. Při sekání
je možná pracovní šířka až 3 metry. Nakonfigurujte si MIC 50 podle přání.
Pouze rám vozidla a kabina jsou stále stejné. Pohon, kola, pracovní
a pojezdovou hydrauliku lze individuálně kombinovat.

Video použití
v létě:

Video použití
v zimě:
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Dvojstupňový pohon pojezdu
H
ydraulický pohon pojezdu
vpřed a vzad
Pohon všech kol
Hydraulické servořízení






Jednostupňový pohon pojezdu
H
ydraulický pohon pojezdu
vpřed a vzad
P
ohon všech kol
Hydraulické servořízení

MIC 50 Adv

MIC 50

Čtyřválcový vznětový motor / Kubota

Čtyřválcový vznětový motor / Kubota

50

50

Stage IIIa

Stage IIIa

Technické údaje
Pohon/motor
Výkon

HP

Emisní norma
Palivová nádrž

l

50

50

Rychlost jízdy

km/h

40

30

Rozměry (D × Š × V)

mm

2 745 × 1 200 × 2 000

2 745 × 1 200 × 2 000

Hmotnost

kg

1 660

1 650

Přípustná celková hmotnost

kg

2 800/3 200

2 800/3 200

Poloměr otáčení

m

1,17

1,17

Stoupavost

%

40

40

1

3

Kvalitní součásti

Kompaktní ve všech rozměrech

Všechny důležité součásti určené pro každodenní
údržbu jsou snadno přístupné. Údržba je pak hračkou.

Malá vnější šířka při celkové výšce 2 metry umožňuje
stroji typu MIC 50 pohybovat se po cestách pro pěší.
Stroj je tak optimální k použití pro komunální služby.

2
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Přehlednost

MIC 50 poskytuje dobrý výhled na nástavby a okolní
prostředí. Nízká hladina hlučnosti a vysoký komfort
sedadla zajišťují pohodlí pro obsluhu stroje.

1

2

Možnost rychlé výměny

U stroje MIC 50 lze nástavby rychle, snadno a bez
použití nářadí měnit na 3 upevňovacích plochách.
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KOMUNÁLNÍ
MIC
70
NOSIČE PRO NÁSTAVBY

Dokáže velké věci.
Chcete kompaktního siláka na velké úkoly? MIC 70 má díky 48,5 kW
(66 HP) dostatečnou sílu pro mnohostranné použití s těžkými nástavbami.
S volitelným čelním nakladačem a lopatou o šířce 1 400 mm dokáže
MIC 70 pojmout a přetransportovat hmotnost až 900 kg (lopata v poloze
pro jízdu).

Video použití
v létě:

Video použití
v zimě:
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Dvojstupňový pohon pojezdu
Hydraulický pohon pojezdu
Pohon všech kol
Automatická kontrola trakce

MIC 70
Technické údaje
Motor

Čtyřválcový vznětový motor s DPF / Kubota

Výkon

48,6 kW/66 HP

Emisní norma

Stage IIIB / Tier 4 final

Palivová nádrž

l

78

Rychlost jízdy

km/h

40

Rozměry

mm

2 745 × 1 200 × 2 000

Přípustná celková hmotnost

kg

3 500

Hmotnost

kg

1 700

Poloměr otáčení (vnitřní)

m

1,17

1

Výkonná pracovní hydraulika

3

Pro lepší přehled a větší bezpečnost

Výkonné hydraulické zařízení čerpá až 100 l/min
a efektivně tak přenáší výkon motoru. Díky regulaci
lze při lehčích druzích použití pracovat také se
sníženými otáčkami motoru. Hydraulické zařízení je
navíc téměř bezúdržbové, což vám usnadňuje práci
i výměnu nástavby.

Na centrálním displeji v kabině se zobrazují mj.
rychlost, zásoba paliva, otáčky motoru a stav filtru
pevných částic. Pomocí displeje můžete také omezit
čerpané množství hydrauliky, abyste šetřili nástavby
s menší potřebou oleje před přetlakem a opotřebením.

2
Výkonný, spolehlivý a nízkými škodlivými
emisemi

4

Výkonný čtyřválcový turbodieselový motor s 48,5 kW
(66 HP) splňuje emisní normy STAGE IIB a EPA Tier 4
final. Přímé vstřikování Common-Rail nadchne nízkou
spotřebou paliva a nízkými emisními hodnotami díky
filtru pevných částic.

1

2

Inovativní rychlovýměnný systém

S rychlovýměnným systémem vzadu můžete
hydraulicky zvedat a spouštět nástavby. Už nejsou
zapotřebí ruční zvedáky. Odstavené nástavby se
zajistí pouze pomocí opěr, které i s brzděnými kolečky
váží méně než 20 kg. Při výměně nástavby tedy
nepotřebujete druhou osobu.

3

4
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KOMUNÁLNÍ
MIC
84
NOSIČE PRO NÁSTAVBY

TĚŽKÝ stroj, se kterým
to budete mít lehké
Potřebujete vykonávat těžké práce, které vyžadují mimořádnou sílu,
která se ale musí přesně regulovat? MIC 84 vám to usnadní. Tento
silák zvládne v komunální oblasti další druhy použití, jako frézování
asfaltu nebo odstraňování plevele horkou párou, a je mnohostranně
použitelný jako čelní nakladač. Jeho mimořádnou sílu můžete plynule
přizpůsobit příslušné nástavbě potenciometrem.

Video použití
v létě:

Video použití
v zimě:
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Dvojstupňový pohon pojezdu
Hydraulický pohon pojezdu
Pohon všech kol
Automatická kontrola trakce

MIC 84
Technické údaje
Pohon/motor

Čtyřtaktní turbodieselový motor / Kubota

Výkon

61,7 kW / 84 HP

Emisní norma

Stage IIIa

Palivová nádrž

l

78

Rychlost jízdy

km/h

40

Pracovní rychlost

km/h

20
hydrostatická

Provozní brzda
Rozměry (D × Š × V)

mm

3 215 × 1 590 × 2 130

Hmotnost

kg

2 500

Přípustná celková hmotnost

kg

5 000

Poloměr otáčení

m

3,1

Stoupavost

%

40

Hladina akustického tlaku (v kabině) dB(A)

1

74

3

Komfortní vybavení

Možnost individuálního nastavení síly

Nejvyšší jízdní komfort, vynikající prostornost,
dokonalý rozhled, vytápění sedadla, vzduchem
odpružené sedadlo a nízká hladina hluku zaručují
komfortní prostředí pro práci.

U vznětového motoru s výkonem 84 HP může
obsluha pracovní hydrauliku plynule nastavovat.
MIC 84 nabízí předprogramované programy
pro čelní nakladač, sněhovou radlici, sekací
nástavec, vřetenový sekací nástavec a další.

2

4

Centrální displej

U stroje MIC 84 má obsluha veškeré funkce v zorném
poli. Otáčky motoru, rychlost, teplotu, hydraulický olej,
ukazatel směru jízdy, jízdní režim nebo zásobu paliva.
Mimo to lze veškeré funkce stroje řídit centrálně.

1

2

Velmi rozmanité použití

Díky mnohostranným nástavbám je MIC 84
vhodný pro univerzální použití v létě i v zimě.
Pro péči o trávník jsou k dispozici sekací mechanismy
v různých velikostech. Čelní nakladače nabízejí
pro každý typ použití optimální nakládací vidlici.

3

4
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Skutečné partnerství

Kärcher – váš silný
a spolehlivý partner
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Společnost Kärcher nastavuje
po celém světě laťku
pro čisticí stroje a řešení.
Naše výrobky spojují
inovativní technologie, sílu
a kvalitu, abyste mohli své
úkoly plnit stále lépe a lépe.
A naší rozsáhlou nabídkou servisu
a inovativním managementem strojů vám
nabízíme přesvědčivá řešení pro jakékoli
potřeby a jakékoli nároky – od základních
modelů až po kompletní systémová řešení.
Dovednosti a odpovědnost
Sebepojetí firmy Kärcher dalece přesahuje
prvotřídní výrobky, inovativní technologie
a angažované pracovníky. Jsme si vědomí
i naší role ve společnosti a důsledně
přebíráme odpovědnost za člověka a přírodu.
Tradice a inovace
Kärcher byl a je rodinná firma a řídí se
stejnou měrou s ohledem na tradici
i budoucnost. Žijeme podle našich hodnot
a aktivně o ně usilujeme.
Know-how a nápady
Díky rozsáhlému know-how, neobvyklým
nápadům a použití nejmodernějších
technologií se firmě Kärcher daří neustále
zlepšovat své výrobky a vyvíjet nová řešení.
Servis a prodej
Chceme zákazníkům stále poskytovat
nejlepší možný servis. Jako mezinárodní
společnost s celosvětovým prodejem jsme
pro naše zákazníky po celém světě. A díky
Kärcher Academy vytyčujeme na celém
světě vysokou laťku také ve vzdělávání.
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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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