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KÄRCHER REDSKAPSBÆRERE

MIC OG MC ER ALLSIDIGE OG FLEKSIBLE
HELÅRSMASKINER
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Det norske klimaet byr på mange værmessige
utfordringer, men med våre redskapsbærere MIC og MC
får du en multimaskin som vil gi deg løsninger for alle
dine arbeidsoppgaver, hele året. De vedlikeholder grønne

områder om sommeren og fjerner is og snø om
vinteren. Disse innovative maskinene er utviklet for å
tilfredsstille kravene både til operatørene og arbeidsoppgavene de er tiltenkt.
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INNSIDEN AV KÄRCHER

EN TITT PÅ
INNSIDEN
Kärcher har over 10 års erfaring innen
utvendig rengjøring og ingenting er
overlatt til tilfeldighetene ved
utviklingen av våre redskapsbærere.

Fordelene med våre redskapsbærere er at én enkelt
maskin, med riktig redskap, kan utføre alle oppgaver
uansett årstid.
Takket være sin størrelse, ergonomi, vektfordeling og
firehjulstrekksystem er våre redskapsbærere ideelle på
alle flate underlag. Alle redskapsbærerne kommer med
dekk som tillater bruk på mykt underlag, men de kan også
leveres med andre typer hjul. De kommer også lett til på
vanskelige områder, som f.eks. i et parkeringsbygg, bygårder og tett befolkede områder.
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Høyde og synsvinkel
Den lave høyden på under to meter gjør at
redskapsbæreren kommer innunder gangbruer og steder
med lav høyde. Med et utgangspunkt på 360° synsvinkel,
før montering av toppmonterte redskaper, har operatøren
bedre kontroll på omgivelsene rundt maskinen. Dette
bidrar til økt sikkerhet.
Det norske klima og arbeidsforhold
Redskapsbærerne leveres utstyrt for norsk klima og
førerforhold, eller skreddersys etter kundenes behov. Vi
legger vekt på bra førermiljø, sikkerhet og optimal
tilpasning for brukeren som f.eks. aircondition, gode seter
med luftfjæring og ergonomiske armlener m.m.
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m/turbo og DPF

m/ DPF

uten DPF

Kullos (CO)
Hydrokarbon & nitrogenoksider (HC & NOX)
Fint støv/ dieselpartikler
Hentet fra MIC 42.

Tilbehør
Til våre redskapsbærere kan vi tilby et bredt utvalg av
tilbehør, som f.eks. DAB+ radio, ryggekamera, ekstra
arbeidslys m.m. Vi kan også tilby ulike redskaper som
f.eks. snøploger, strøkasser, ugressrydder, valsekost,
plenklipper m.m.
Førerhuset
I førerhuset er redskapsbetjeningene lett plassert og
enkle å betjene med én hånd. Bryterne er plassert over
frontruten for å ha et ryddigere og mer oversiktlig
førermiljø.

Hjul
Alle redskapsbærerne kommer med hjul som tillater bruk
på mykt underlag som standard, men de kan også leveres
med andre typer hjul.
Utslipp
Noen av våre maskiner er utstyrt med DPF for renere
utslipp. Sammen med ny motorteknologi sparer disse
maskinene miljøet og reduserer drivstofforbruket.
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INNSIDEN AV KÄRCHER

KÄRCHER HAR FOKUS
PÅ BRUKEREN OG MILJØET
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Hva du kan forvente av
våre redskapsbærere:

OPPGAVE

JAN

FEB

MAR APR MAI

JUN

JUL

AUG SEP

OKT

NOV DES

1

Brukervennlighet

2

Høy manøvrerbarhet

3

Høy effektivitet året rundt

4

Miljøvennlig

1
5

Til og med de unge kan
kjøre MC/MIC

Klipping
Feiing
Våtrengjøring
og vanning
Fjerning av
blader og ugress

Med Kärchers redskapsbærere har du mange
muligheter. En av dem er en avtakbar
oppsamlingsbeholder med stativ (som ekstrautstyr) som gjør det enkelt å sette den fra seg
etter bruk. Beholderen er i tillegg enkel å tømme,
ved at avfallet vippes over og ut, noe som er
med på å effektivisere arbeidet.

Snørydding,
brøyting og ploging
Transport
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Takket være leddstyring har maskinene høy
manøvrerbarhet. Våre redskapsbærere har
rammestyring, som gjør at den bakre delen av
maskinen følger den fremre delen med 100 %
nøyaktighet. Hver stolpe og hvert hjørne kan
håndteres uten kollisjon på bakre del.

Disse helårsmaskinene sikrer en høy grad av
utnyttelse og effektivitet. De mange redskapskombinasjonene tilbyr et bredt spekter av
profesjonelle løsninger for mange bruksområder.

Maskinene har lavt drivstofforbruk og lave
ustlipp som bidrar til å beskytte miljøet. Våre
redskapsbærere er støysvake, hvilket gjør at de
kan brukes til alle døgnets tider og i
støyfølsomme områder. Nytt av året er at MIC
35/42 kommer med Trinn 5 motor.

Våre maskiner med en totalvekt på opptil 3 500
kg bruttovekt kan kjøres med førerkort klasse B.
5
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MIC 26 C

MIC 26 C
MIC 26 er en oppgradert redskapsbærer velegnet for helårsdrift med
konstant firehjulsdrift. Maskinen er nå utstyrt med joystickkontroll,
forbedret kupeventilasjon og LED arbeidslys. Det kan påmonteres en stor
bredde med redskaper som muliggjør mange bruksområder. Den lave
vekten gir minimalt marktrykk, hvilket gjør maskinen velegnet til vedlikehold av grøntarealer. MIC 26 kan påmonteres feie- og sugeanlegg og
er ypperlig til vinterbruk for spesielt trange steder. Leveres med eller
uten aircondition (Advanced eller Advanced Comfort).
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Dimensjoner			
Lengde

mm

2470

MIC 26 C

1

 Redskapsbærer i kompaktklassen.
 MIC 26 Advanced og Comfort er lik MIC 26 C, men
disse leveres med overbygg, varmeanlegg,
joystick-kontroll.
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Kraftuttak/ hydraulikk
Hydraulisk

Kraftuttak, type

Bredde (maskin)

mm

1075

Kapasitet, maks

l/t

40 (220 bar)

Totalhøyde

mm

1966 - 2216

Hydraulikk, fremme

stk

1-4

Akselavstand

mm

1300

Hydraulikk, bak

stk

0-2

Vekt, min

kg

870

Løftekapasitet, fremme

kg

400

Vekt, maks

kg

1750

Lastekapasitet, bak

kg

600

Akselkapasitet, fremme

kg

900

Hydraulikkfløde

l/min

Akselkapasitet, bak

kg

Ramme, rustbeskyttet

1200

Hydraulikkmanøvrering

Nei (tillegg)

Løftekapasitet, maks

Motor			
Yanmar

Produsent

20-40
Spaker/ joystick
(kabin)

kg

4

Lys og sikt
LED arbeidslamper for bedre
belysning og mindre vedlikehold.
Komfort
Komfort i sete med luftfjæring og god
ergonomi kan velges som tillegg.
Forbedret ytelse
Det unike Kärcher feiesystemet er
tilgjengelig som ekstrautstyr og kan
enkelt ettermonteres. Avfallsbeholderen kan fjernes, og sidebørstene kan enkelt monteres eller
fjernes med hurtigbyttesystemet.
Sugeslangen kan enkelt tas inn og ut.

880

Drift
Permanent 4WD,
hydraulisk (HST)

Drift

Diesel

Kjørehastighet

Motoreffekt

hk

26

Kjørebrems

Hydrostatisk

Dieseltank

l

37

Parkeringsbrems

Mekanisk

Brensel

3

Ventilasjon
Oppgradert ventilasjon i førerhuset
fører til bedre lufttilførsel til frontrute
og kabin.

km/t

20

9

MIC 34

MIC 34 BLACK EDITION
MIC 34 er til tross for sine kompakte dimensjoner, en fullverdig
redskapsbærer for profesjonelle brukere, med høye krav til lønnsomhet
og effektivitet i arbeidet. Med brukeren i fokus er MIC 34 skapt for at
føreren skal kunne gjennomføre lengre arbeidsøkter med god komfort.
Redskapsbærerens høye ytelse og gode driftsøkonomi gir effektive
arbeidsdager året rundt.
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MIC 34

1

 Redskapsbærer i kompaktklassen
 Forbedret utgave med LED arbeidsbelysning,
joystick-kontroll og god ventilasjon.

2

Dimensjoner/ lydnivå			

Kraftuttak/ hydraulikk

Lengde

mm

2626

Kraftuttak, type

Bredde (maskin)

mm

1084

Kapasitet, maks

l/t

40 (220 bar)

Hydraulisk

Totalhøyde

mm

1970 (u/lampe)

Hydraulikk, fremme

stk

1-4

Akselavstand

mm

1300

Hydraulikk, bak

stk

0-2

Vekt, min

kg

869

Løftekapasitet, fremme

kg

400

Vekt, maks

kg

1750

Akselkapasitet, bak

kg

1200

Lydnivå, førerhus

dB

74

Hydraulikkfløde

l/min

20-40

Nei (tillegg)

Hydraulikkmanøvrering

Ramme, rustbeskyttet

Motor			
Kubota

Produsent

Joystick

Joystick
Redskapene til MIC 34 C kontrolleres
med en ergonomisk joystick. Dette
bidrar til færre brytere/spaker i
førerhuset og man har alt man trenger
for hånden.
Komfort
Effektiv oppvarming og fordeling av
luft i førerhuset.

Hydrostatisk (HST),
permanent AWD

Drift

Diesel

Kjørehastighet

hk

34

Kjørebrems

Hydrostatisk

Dieseltank

l

37

Parkeringsbrems

Mekanisk

1105T

Utslippsstandard

Trinn 3A

Modell

4

Varig effekt
Motoren åpner for en rekke brukermuligheter. Den tillater snørydding og
gressklipping helt uten problemer.

Drift

Motoreffekt

Brensel

3

Robust kraftoverføring
Den kraftige hydraulikken er tilpasset
motoreffekten og tillater bruk av
gressklipper med hydraulisk løft. Også
egnet til bruk av feiing med oppsug.

km/t

Maks 20
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MIC 35/ MIC 42

MIC 35/ MIC 42
MIC 35/ MIC 42 er en nyutviklet maskin på en helt ny plattform med nye
motoralternativer for fremtiden. Det beste fra tidligere modeller er
videreført på maskinen sammen med ny teknologi. MIC 35/42 er en
helårs multimaskin hvor redskapsbytte er enkelt. Maskinen leveres med
hele tre motoralternativer hvor to av disse har Trinn 5 klassifisering.
Maskinen er den eneste i sin klasse med 2500 kg i bruttovekt.
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MIC 35/ MIC 42

1

 Redskapsbærer i kompaktklassen
 Miljø, komfort og enkelhet i fokus
 Maskinen er bygget på våre beste erfaringer
med nye, innovative løsninger

Dimensjoner/ lydnivå			

2

Kraftuttak/ hydraulikk

Lengde

mm

2840

Kraftuttak, type

Bredde (maskin)

mm

1080

Kapasitet, maks

Hydraulisk
l/t

60 (220 bar)

Totalhøyde

mm

1980 u/lampe

Hydraulikk, fremme

stk

4

Akselavstand

mm

1500

Hydraulikk, bak

stk

2

Vekt, min

kg

1550

Løftekapasitet, fremme

kg

600

Vekt, maks

kg

2500

Lastekapasitet, bak

kg

1100

Lydnivå, førerhus

dB

72

Hydraulikkfløde

l/min

20/40/60
regulerbar

Motor 42 HK m/ DPF og turbo			
Yanmar
3TNV86CT

Produsent

Drift
Hydrostatisk
4WD permanent

Drift

Diesel

Kjørehastighet

Motoreffekt

hk

42 (130 Nm)

Kjørebrems

Hydrostatisk

Dieseltank

l

41

Parkeringsbrems

Mekanisk på
bakhjul

Trinn 5

Antispinn

Ja

Brensel

Utslippsstandard

Motor 35 HK m/ DPF			

km/t

25

Yanmar 3TNV88C

Produsent

Brensel

Diesel

Brensel

35 (110 Nm)

Motoreffekt

hk

35 (106 Nm)

41

Dieseltank

l

41

Trinn 5

Utslippsstandard

hk

Dieseltank

l

Utslippsstandard

4

Forståelig betjening
Betjeningen av redskapene er
oversiktlig og intuitive plassert i
armlene. Ved bruk av ECO-knappen
settes f.eks. hele operasjonen i gang.
Motor
Lett og enkel tilgang til motoren fra tre
sider uten verktøy. Maskinen kommer
med tre motoralternativer hvor to av
disse er med dieselpartikkelfilter.
Integrert hurtigkoblingsystem
På MIC 35/42 festes redskapene foran
med en CAT 0 A ramme. frontløfter.
Du kan enkelt skifte redskapene bak
uten tunge løft med det patenterte
hutigskiftesystemet med hydraulisk
rammeløfter. Som tillegg leveres en
multi-tilkoblingsadapter for
hydraulikk-slangene foran og bak.

Motor 35 HK

Produsent

Motoreffekt

3

Komfortabelt førerhus
Det romslige førerhuset med 1,2 m3
gir deg 360 ° oversikt. Førerhuset har
en flaskeholder for 1-liters flasker og
USB-ladeforbindelse, i tillegg til
inngang på begge sider.

Yanmar 3TNV88Z
Diesel

Trinn 3A

13

MIC 50

MIC 50
MIC 50 er en nordisk utviklet redskapsbærer som effektiviserer arbeidet,
håndterer høy nyttelast og er enkel å vedlikeholde. Kompakt design,
store panoramavinduer, bakhjul som følger framhjulene 100 % og
redskapstilkobling nær førerhuset muliggjør effektivt og sikkert arbeid.
MIC 50 er en svært service- og brukervennlig maskin hvor det er lagt til
rette for enkel tilgang til motor og drivverk. Til MIC 50 kan det bl.a.
leveres frontløfter som kan påmonteres redskaper som f.eks. skuffe på
450 liter og pallegafler.
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MIC 50

1

 Redskapsbærer i mellomklassen utviklet for nordiske
forhold
 Rammen er rustbehandlet og komponentene er av
høy kvalitet

Dimensjoner/ lydnivå			
Lengde

mm

2857

Kraftuttak/ hydraulikk
Kraftuttak, fremme

l/min

40/80

Bredde (maskin)

mm

1200-1368

Kraftuttak, bak

l/min

40/80

Totalhøyde

mm

1998 (u/lampe)

Hydraulikk, fremme

stk

1x til 4x

Akselavstand

mm

1700

Hydraulikk, bak

stk

1x til 3x

Tjenestevekt

kg

1650

Løftekapasitet, fremme

kg

900

Totalvekt

kg

3500

Akselkapasitet, bak

kg

2000

Akselkapasitet, maks

kg

2000

Hydraulikkfløde

l/min

80

bar

220

Dekk

std

26x12.00-12

Hydraulikkmanøvrering

Lydnivå, førerhus

dB

73

Arbeidstrykk

Motor			
Kubota V 2403

Produsent

3

4

Førermiljø
MIC 50 gir en klar oversikt over
redskapene og omegn. Det lave
lydnivået og den gode plassen i
førerhuset gjør at føreren ivaretas.
Kompakt i alle dimensjoner
Med en høyde på to meter kommer
MIC 50 lett innunder underganger. Pga
liten bredde er maskinen også perfekt
til gangveier, broer og fortau.
Raskt bytte mellom redskaper
Med MIC 50 kan du raskt og enkelt
bytte redskaper uten verktøy enten
med et 4 pkt feste eller CAT 1 3 pkt.
feste.

Joystick

Drift
Hydrostatisk drift
med høy/lavgir

Drift

Motoreffekt

hk

50

Kjørehastighet

Dieseltank

l

50

Kjørebrems

Hydrostatisk

Steg 3A

Håndbrems

Hydraulisk
trommelbrems

Utslippsstandard

2

Komponenter av høy kvalitet
Alle viktige komponenter for daglig
vedlikehold er lett tilgjengelige.

km/t

Firehjulstrekk

Drivverk
Ryggehastighet

km/t

Ja

Cruise control

Diff. sperre

Maks 20
Ja

Antispinn

Klatringsgrad

40

%

40
Tillegg

15

MIC 70

MIC 70
MIC 70 er MIC 50 sin nye storebror - med mer motorkraft og hydraulikk.
For de som trenger en kompakt og kraftig maskin som kan utføre tyngre
oppgaver med større utstyr, er MIC 70 et ideelt valg. MIC 70 dekker vårt
manglende medlem i 70 hk- og miljøklassen. Den er ideell til bruk i byer,
anlegg og tettsteder hvor det skal utføres tyngre arbeidsoppgaver.
MIC 70 er utstyrt med DPF som bidrar til mindre forurensning av miljøet
og lavere drivstoffkostnader.
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MIC 70

1

 Redskapsbærer i mellomklassen med kraftig justerbar
hydraulikk og dieselpartikkelfilter
 Rammen er rustbehandlet

Dimensjoner/ lydnivå			
Lengde

mm

2857

Kraftuttak/ hydraulikk
Kraftuttak, fremme

l/min

30-100

Bredde (maskin)

mm

1200-1368

Kraftuttak, bak

l/min

30-100

Totalhøyde

mm

1998 (u/lampe)

Hydraulikk, fremme

stk

1x til 4x

Akselavstand

mm

1700

Hydraulikk, bak

stk

1x til 3x

Tjenestevekt

kg

1800

Løftekapasitet, fremme

kg

900

Totalvekt

kg

3500

Akselkapasitet, bak

kg

2000

Akselkapasitet, maks

kg

2000

Hydraulikkfløde

l/min

100

bar

250

Dekk

std

26x12.00-12 std

Hydraulikkmanøvrering

Lydnivå, førerhus

dB

73

Arbeidstrykk

Motor			
Kubota Turbo
commonrail (DPF)

Produsent

Drift
Hydrostatisk drift
med høy/lavgir

Drift

Motoreffekt

hk

66

Kjørehastighet

l

50

Kjørebrems

Hydrostatisk

Steg 3B/ Trinn 4

Håndbrems

Hydrostatisk
trommelbrems

km/t

km/t

God oversikt og sikkerhet
Skjermen i førerhuset viser blant annet
hastighet, drivstoffnivå, oljefløde og
motoromdreininger.
Innovativt hurtigbyttesystem
Med hurtigbyttesystemet over
motoren kan du løfte og senke
redskapene hydraulisk. Utstyr som
settes ned er sikret med støtteben
(ekstrautstyr), og du trenger ikke hjelp
når du bytter redskaper.

40

Maks 20
Ja

Antispinn

Tillegg

Diff. sperre
Klatringsgrad

4

Kraftig, pålitelig og lave utslipp
Den kraftige 4-sylinder turbodieselmotoren med 48,5 kW (66 hk)
er i samsvar med utslippsstandardene
STAGE IIIIB og EPA Tier 4-finalen.
Maskinen har lavt drivstofforbruk og
lave utslippsverdier.

Firehjulstrekk

Drivverk
Ryggehastighet

3

Joystick

Dieseltank
Utslippsstandard

2

Kraftig arbeidshydraulikk
Det hydrauliske systemet leverer
opptil 100 l/min og kan variabelt eller
kraftfordeles foran eller bak. Det
hydrauliske systemet er også praktisk
da det kan justeres etter
redskapenes behov.

%

40

Hastighetsreg

Potensiometer

Cruise control

Ja

17

MIC 84

MIC 84
MIC 84 er en kraftig og svært fleksibel redskapsbærer i den tyngste
klassen. Kraftoverføringen skjer via hydraulisk kraftuttak som justeres
fra 0-120 liter direkte via to potensiometere fra førerhuset. MIC 84 har
kjørekomfort av høyeste kvalitet, er svært romslig, har lavt støynivå og
førerhuset er utstyrt med ergonomisk utformede styrekontroller.
Midjestyring, liten svingradius, godt veigrep, høy transporthastighet og
førerhus med god oversikt gjør MIC 84 til sjåførens favoritt!
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MIC 84

1

 Redskapsbærer i den tyngste klassen.
 Brukere av denne maskinen er storfornøyde og er
Sveriges favoritt

Dimensjoner/ lydnivå			
Lengde

mm

3215

Kraftuttak/ hydraulikk
Kraftuttak, fremme

l/min

0-120

Bredde (maskin)

mm

1420/1600

Kraftuttak, bak

l/min

0-120

Totalhøyde

mm

2130

Hydraulikk, fremme

stk

2-4

Akselavstand

mm

1870

Hydraulikk, bak

stk

1

Tjenestevekt

kg

2450

Løftekapasitet, fremme

kg

2000

Totalvekt

kg

5000

Akselkapasitet, bak

kg

3000

Akselkapasitet, maks

kg

3000

Hydraulikkfløde

l/min

0-120

Dekk

std

33x15.00-15

Arbeidstrykk

bar

250

Lydnivå i førerhuset

dB

79

PTO pumpekapasitet

bar

250

Motor			
Kubota

Produsent

2

3

4

Sentral skjerm
I MIC 84 har føreren oversikt over alle
funksjoner som RPM, hastighet,
temperatur, hydraulikkfløde, kjøremodus og drivstoffnivå via skjermen i
førerhuset. I tillegg kan alle enhetsfunksjoner styres sentralt.
Komfortabelt utstyr
Ypperlig kjørekomfort, perfekt
oversikt, setevarmer, luftfjæret sete,
stort førerhus og lavt støynivå
garanterer komfortabelt arbeid.
Individuelt justerbart kraftbehov
Føreren justerer individuelt arbeidshydraulikken foran og bak.
Stort bruksområde
MIC 84 er ideell til brøyting, plenklipping, strøing, ugressbekjempelse,
spyling m.m.

Drift
Datastyrt HST,
høyt/lavt gir

Drift

Motoreffekt

hk

84

Kjørehastighet

Dieseltank

l

78

Kjørebrems

Hydrostatisk

Utslippsstandard

Steg 3A

Håndbrems

Ja, trommelbrems
på framhjul

Modell

V3600-TE

Drivverk

Firehjulstrekk

Antispinn

Automatisk

Cruise control

Ja

km/t

40

19

MC 50

MC 50
Feiemaskinen MC 50 passer de aller fleste målgrupper som ønsker en
maskin til profesjonelt helårsbruk. Maskinen er utviklet i samarbeid med
operatører av feiemaskiner og dermed utformet på brukernes premisser.
Denne kompakte og smale feiemaskinen er ideell for rengjøring av fortau
og områder hvor større maskiner ikke kommer til. MC 50 leveres med
firehjulstrekk, aircondition og joystick-kontroll.
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Modell				

MC 50

1

 Feiemaskin/redskapsbærer i kompaktklassen
 Egnet for andre formål sommer som vinter

Dimensjoner/ lydnivå			

2

Kraftuttak/ hydraulikk

Lengde

mm

2810

Kraftuttak, type

Hydraulisk

Bredde (maskin)

mm

1085

Kapasitet, maks

40 l/t (250 bar)

Totalhøyde

mm

1970 (u/lampe)

Hydraulikk, fremme

stk

1-4

Vekt

kg

1100-1327

Hydraulikk, bak

stk

0-2

Arbeidsbredde

mm

1400

Løftekapasitet, fremme

kg

400

Variabel feiebredde
m/ sidekost

mm

800-2000

Akselkapasitet, bak

kg

1200

l/min

Beholderkapasitet

l

500

Hydraulikkfløde

Vanntank

l

165

Hydraulikkmanøvrering

Stigningskapasitet

%

25

Svingradius

m

0,75

Arbeidstimer per fylling

t

13

Lydnivå i førerhus

dB

78

Resirkulering

Tillegg

Støvutslipp

PM 10 godkjent

Motor			
Yanmar

Produsent

3

20
Joystick

4

Parallellogramguidet børstesystem
Feiesystemet sikrer konstant kontakttrykk og dermed optimalt feienivå,
selv på ujevnt underlag. Det gir flotte
feieresultater.
Automatisk grovsmussklaff
Klaffen åpnes automatisk for større
gjenstander som flasker eller større
mengder avfall som blader eller
emballasje - og lukkes deretter
automatisk så raskt som mulig.
Smart og praktisk
Den patenterte, rette sugekanalen
minimerer risikoen for blokkeringer.
Rengjøring og fjerning av eventuelle
blokkeringer har aldri vært så enkelt
og effektivt.
Innovasjon med undertrykk
Sugesystemet på MC 50 har både
redusert støy, forbruk, utslipp og
slitasje. Beholderen har en bruttokapasitet på 500 liter, og er enkel å
tømme.

Drift
Hydrostatisk (HST),
permanent 4WD

Drift

Motoreffekt

hk

26

Kjørehastighet

Dieseltank

l

35

Kjørebrems

Hydrostatisk

Utslippsstandard

Steg 3A

Parkeringsbrems

Mekanisk

Brensel

Diesel

km/t

20

21

MC 80

MC 80
MC 80 er utstyrt med en helt ny støysvak turbinteknologi og
oppsamlingsbeholder. Feiesystemet er tett plassert mot førerhuset for
best mulig feieresultat og optimal arbeidshastighet. Maskinen har det
største førerhuset i sin klasse som gir topp komfort, samtidig som det
har et ergonomisk og lettbetjenelig kontrollpanel. I tillegg har maskinen
praktiske funksjoner som et låsbart oppbevaringsrom, flaskeholder og
USB-uttak for lading. Leveres med eller uten DPF.
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Modell				

MC 80

1

 Feiemaskin i kompaktklassen
 Lydnivå på turbin 99 dB ved 1950 rpm
 I 2018 kommer en tredje feiekost

Dimensjoner		
Lengde

mm

Kraftuttak/ hydraulikk
3237

Kraftuttak, fremme

l/min

20

Bredde (maskin)

mm

1070

Kapasitet, bak

l/min

40

Totalhøyde

mm

1980 (u/lampe)

Hydraulikk, fremme

stk

3 dobbeltvirk.

stk

Nettovekt

kg

1850

Hydraulikk, bak

Klatringsgrad

%

25

Hydraulikkmanøvrering
Arbeidstrykk

Tipphøyde

mm

1550

Oppsamlingstank

l

800 brutto

Ferskvannstank

l

185

Feiebredde

mm

550-1630

Kostbredde

mm

650

Turbinhastighet

rpm

1850/2350/2850

Innsug m/ "flaskeluke"

mm

550

Børstebeskyttelse

Mekanisk

Støvutslipp

PM 10 godkjent

Resirkulering av vannet

Ja (tillegg)

Motor			

2 dobbeltvirk.
2 Joysticks

bar

3

4

Miljøkrav
I 2021 endres kravene for utslipp, og
maskinen er forberedt på dette kravet
ved riktig valg av motor. I tillegg er MC
80 svært stillegående.
Motor
Enkel tilgang til service og vedlikeholdspunkter fra to sider uten
verktøy.

Drift

Yanmar diesel

Drift

hk

35/ 35 DPF

Kjørehastighet

Dieseltank

l

41

Antispinn

Ja

Trinn 3A/ Trinn 5

Drivverk

2WD

Parkeringsbrems

Mekanisk bakhjul

Utslippsstandard

Den høyeste feiestandarden
Enkelt å installere/demontere
to-kostsystemet og innsugsmunnstykket i to operasjoner. CFD-optimert
avfallscontainer på 800 liter brutto
med vannsirkulasjonssystem (tillegg).
Rentvannstanken er på 185 l for lange
arbeidsintervaller. Kostene er plassert
inn mot innsuget.

160

Motoreffekt

Produsent

2

Maksimal driftskomfort
MC 80 har det største førerhuset i sin
klasse (1.2 m3 volum), 360 ° overblikk, ergonomisk og god oversikt pga
store vindusflater. Vinduer og dører
på begge sider, låsbart oppbevaringsrom, USB ladeuttak og flaskeholder.

Hydrostatisk
km/t

25
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MC 130

MC 130/ 130 PLUS
MC 130 er en brukervennlig, kompakt og pålitelig toseters feiemaskin og
redskapsbærer i 3,5-tonnsklassen. Den er velegnet både til vinter- og
grøntvedlikehold. Maskinen kan brukes på fortau, og kan kjøres av alle
med førerkort klasse B. To seter gjør at en hjelpeperson kan følge med,
som bidrar til reduserte transportkostnader. På maskinen kan det
påmonteres blant annet plog, sandspreder, klippepanne, slagklipper,
frontkost, spyleanlegg, høytrykksvasker m.m. MC 130 leveres også med
66 HK Common Rail motor og DPF, som igjen gir redusert drivstofforbruk
og utslipp.
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Modell				

MC 130/ 130 PLUS

1

 Feiemaskin/ redskapsbærer i mellomklassen

Dimensjoner/ lydnivå			

Kraftuttak/ hydraulikk

Lengde

mm

3950

Kraftuttak, fremme

l/min

40-80

Bredde (maskin)

mm

1360

Kraftuttak, bak

l/min

40-80

Totalhøyde

mm

1990

Hydraulikk, fremme

stk

1x til 4x

Bruttovekt

kg

3500

Hydraulikk, bak

stk

1x til 3x

Akselavstand

mm

1700

Løftekapasitet, fremme

kg

540

Tjenestevekt

kg

2275

Akselkapasitet, bak

kg

2000

Akselkapasitet, fremme

kg

2000

Hydraulikkfløde

l/min

0-17

Akselkapasitet, bak

kg

2000

Hydraulikkmanøvrering

Kenda K500
26x12-12 PLY

Arbeidstrykk

Dekk
Lydnivå i førerhus

dB

76

Klatringsgrad

%

25

Tipphøyde

mm

1550

Oppsamlingstank

l

1000

Ferskvannstank

l

195

Feiebredde

mm

1200-2400

Kostbredde

cm

90

Motor			
Kubota V 2403M-E3B

Produsent

2

3

Joystick
bar

160

4

Multifunksjonsskjerm
Displayet som er integrert i førerhuset
er alltid i førerens synsfelt under drift
og sikrer mindre distraksjon. Displayet
styres med kontrollpanel på armlenet
og ved siden av skjermen.
To-seters førerhus
Førerhuset har 360 ° oversikt og gir et
hyggelig arbeidsmiljø.
Hurtigbyttesystem
Avfallsbeholderen kan enkelt monteres/
demonteres ved hjelp av fire støtteben.
(tilleggsutstyr). Feiesystemet kan tas av
ved hjelp av ved hjelp av et stativ
(tilleggsutstyr).
3,5 tonn
Den tillatte totalvekten til MC 130 er
på maks 3,5 tonn. Dette gjør det lett å
arbeide på f.eks. fortau. Enhver med
et førerkort klasse B kan bruke

Motor MC 130 PLUS
Kubota Turbo
commonrail (DPF)

Produsent

Drift

Motoreffekt

hk

50 (37 kW)

Kjørehastighet

l

50

Kjørebrems

Utslippsstandard

Steg 3A

Parkeringsbrems

Brensel

Diesel

Arbeidshastighet

hk

66

Dieseltank

l

50
Steg 3B/ Trinn 4

Utslippsstandard

Drift

Dieseltank

Motoreffekt

km/t

Hydrostatisk

Turbinhastighet

rpm

1400/1600/
2200/2500

40
Hydrostatisk

Støynivå fra turbin
ved 1400 rpm

dB

99

cm

65

Hydraulisk alle hjul

Innsug

20

Børstebeskyttelse

Mekanisk

Antispinn

Permanent

Støvutslipp

PM10 godkjent

Cruise Control

Ja

Resirkulering vann

Ja

Diff. sperre

Tillegg

km/t

25

OPPLARBARE PARKREDSKAPER

OPPLADBARE
PARKREDSKAPER
1

2
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Løvblåser
Løvblåseren utstyrt med en egen turboknapp for ytterligere økt utblåsningseffekt.
Ideell for alle uteområder, og den er meget stillegående.
Kantklipper
Ergonomisk og komfortabel betjening, med stor beskyttelsesplate rundt kuttesnoren.
To hastigheter: 4000 eller 5800 rpm.

3

Hekktrimmer
Bladet kutter begge veier og er avrundet i enden.
To hastigheter: 2800 eller 3200 rpm.

4

Motorsag
Bladlengden er på 33 cm, og sagen har trinnløs stramming av kjedet. God balanse og lav
vibrasjon gjør den ideell til både innendørs og utendørs bruk.

Løvblåser LB 850 Bp				

Kantklipper 400 Bp			

Hekktrimmer HT 615 Bp

Spenning

V

50

Spenning

V

50

Spenning

V

50

Mål (L x B x H)

mm

900 x 165 x 270

Mål (L x B x H)

mm

1,807 x 621 x 562

Mål (L x B x H)

mm

1,144 x 221 x 195

Vekt (u/batteri)

kg

2,34

Vekt (u/batteri)

kg

3,9

Vekt (u/batteri)

kg

3,9

Lydeffekt

dB(A)

80

Lydeffekt

dB(A)

70

Lydeffekt

dB(A)

81

Vibrasjonsnivå

m/s2

1,07

Diameter, trimmesnor

mm

2,4

Bladdimensjon

cm

65

Lufthastighet

m/s

40

Skjærebredde

mm

380

Kuttekapasitet

mm

33

Driftstid med Bp 200/
400/800/2400

min

maks 60/
120/225/720

Driftstid med Bp 200/
400/800/2400

min

maks 25/
50/90/250

Driftstid med Bp 200/
400/800/2400

min

maks 40/
80/150/460

1.442-110.0

Artikkelnummer

1.442-112.0

Artikkelnummer

Artikkelnummer

Motorsag CS 330 Bp				

Lader BC Adv		

1.442-113.0

Batteri BP 2400 Adv

Spenning

V

50

Spenning, input

V

220-240

Spenning

V

50

Mål (L x B x H)

mm

780 x 240 x 247

Mål (L x B x H)

mm

210 x 160 x 275

Mål (L x B x H)

mm

xXXX

Vekt (u/batteri)

kg

3,76

Vekt

kg

2,1

Vekt

kg

9,8

Lydeffekt

dB(A)

86

Strøm, input

W

maks 550

Kapasitet

Ah

23,2

Vibrasjonsnivå

m/s2

4,1

Frekvens, input

Hz

50, 60

Energi

Wh

Føringsskinne

mm

350

Spenning, output

V

56

Ladesykluser

800-1200
Ja

Sagkjededeling

mm

9,5

Ladetid Bp 200

min

25

Egnet som rykksekk

Kjedetykkelse

mm

1,1

Ladetid Bp 400

min

30

NB! Kan ikke brukes til motorsagen.

Kjedehastighet

m/s

12

Ladetid Bp 800

min

60

Kjedestørrelse

P

3/8"

Ladetid Bp 2400

min

255

Antall kutt med
BP 200/400/800

108/216/405

Artikkelnummer

1.442-111.0

Batteri Bp 200 Adv				
Spenning

V

50

1

Rødt, orange og grønt blinkende lys:
Lading pågår

2

Grønt lys:
Lading er fullført, og batteriet er fullt oppladet

Artikkelnummer

2.852-182.0

Batteri Bp 400 Adv			
Spenning

V

50

1160

Består av et sett
på tre deler som
må bestilles separat

2.852.204.0
2.852-365.0
2.852-366.0

Artikkelnummer

Se over

Batteri Bp 800 Adv
Spenning

V

50

Kapasitet

Ah

2,0

Kapasitet

Ah

4,0

Kapasitet

Ah

7,5

Energi

Wh

100

Energi

Wh

200

Energi

Wh

375

Vekt

kg

kg

kg

1,26

Vekt

2,21

Vekt

Ladesykluser

800-1200

Ladesykluser

800-1200

Ladesykluser

800-1200

2,87

Artikkelnummer

2.852-183.0

Artikkelnummer

2.852-184.0

Artikkelnummer

2.852-189.0

27

KARCHER - BELOS
Belos har produsert redskapsbærere siden 1966, og er markedsleder i Norden innenfor sitt segment.
Belos har alltid vært ensbetydende med gjennomført kvalitet og fleksibilitet. I 2010 kjøpte Alfred
Kärcher Gmbh opp Belos AB, og både kvaliteten og fleksibiliteten ivaretas med Kärcher. Maskinene blir
produsert i Tyskland og utviklet i Sverige for å sikre at kvaliteten på maskinene skal tåle de krevende,
nordiske forholdene. Maskinene er fleksible, har mange bruksområder, og det finnes et stort utvalg av
tilbehør til alle modeller. Redskapsbærerne har høy komfort og praktiske løsninger for raskt bytte av
redskap. Hos Kärcher Norge lagerfører vi vanlige slitedeler slik at vi til enhver tid kan hjelpe våre
kunder så raskt som mulig. Vi foretar gjerne en uforpliktende demonstrasjon hos kunde!

Kärcher Norge AS
Stanseveien 31, 0976 Oslo • 815 20 600
www.kaercher.com/no • mic@karcher.no
Med forbehold om trykkfeil.

