
KENT          
TEMİZLİĞİNDE 
ÇÖZÜM 
ORTAĞINIZ
İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış.
Yılın her mevsimi kent temizliği için önerdiğimiz tüm ürünlerimizi keşfedin!!

PROFESYONEL  | YOL SÜPÜRME VE ÇOK AMAÇLI ÇEVRE TEMİZLİK ARAÇLARI



ARKANIZA BAKMAK 
ZORUNDA KALMAYIN!
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FARK YARATAN
ARAÇLAR
Sokak süpürmeden yıkamaya, çim biçmeden karla mücadeleye kadar birçok 
farklı uygulama imkanı!

Kärcher Belediye Araçları teknolijisi;

Yol süpürme aracından, çok amaçlı çevre temizlik ekipmanlarının kullanılabildiği araçlara kadar her şey mümkün!

Her çeşit temizlik hizmeti için ayrı bir araç yerine bir araçla birden çok temizlik hizmeti yapabilme imkanı 
sunuyoruz. Tüm ihtiyaçları karşılayabilen tasarımı ve teknolojik üstünlüğü ilgili ekipmanların mükemmel şekilde 
kullanımını sağlar.

Farklı ekipman kullanımı ile Kärcher Belediye Araçları dört mevsim yol süpürme, yıkama ve yeşil alan bakım aracı, 
kışın ise karla mücadele aracı olarak kullanılabilmektedir.

Çok amaçlı gerçek işlevlilik !

Kärcher belediye araçları, belediyelerin, atık ve tesis yönetim firmalarının ve bir çok farklı kullanıcının kent ve çevre 
temizliğinde ilk tercihidir;

   Süpürme
   Yıkama
   Buharlı temizleme
   Çim biçme
   Karla mücadele
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VERİMLİ       
ESNEK             
ÇEVRE DOSTU!
Kent ve çevre temizliği için
doğru araç, doğru zamanda,
doğru yerde.

Mükemmel donanıma sahip Kärcher 
yol süpürme ve çok amaçlı çevre 
temizlik araçları ile her gün farklı
temizlik hizmetlerini konforlu ve 
verimli bir şekilde yerine getirmek 
çok daha kolay.
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MC 130 PLUS           
ÇİFT KİŞİLİK       
FERAH KABİN
Yol süpürme ve çok amaçlı çevre temizlik aracı olan MC130 Plus; sınıfının tek 
çift kişilik kabine sahip aracıdır. 360° görüş sağlayan ROPS tipi cam kabini ile 
kullanıcılarına sürüş konforu sunmaktadır. Birbirinden bağımsız hareketli fırça 
sistemi ile verimli süpürme sağlarken çok amaçlı kullanım özelliği ile yıl 
boyunca (4 mevsim) farklı temizlik hizmetleri için kullanılabilmektedir.

PROFESYONEL | MC 130 PLUS – YOL SÜPÜRME ARAÇLARI

B sınıfı ehliyet 1300 lt atık (çöp) 
haznesi

ROPS tipi
çift kişilik konforlu 
cam kabin

Kompakt boyutlar
Geçiş genişliği 1200 mm*
(*) yol lastiği ile*

Bağımsız hareketli fırça sistemi (2 adet)
Opsiyonel olarak üçüncü fırça veya ot kazıma 
fırçası bkz. sayfa 10

66 BG
stage V
motor

Belden 
kırmalı şasi

4x4 hidrostatik sürüş
Seyir hızı 40 km/s

www.karcher.com.tr adresinden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.8



1 

3 4 52

D
iz

gi
 v

e 
ba

sk
ı h

at
al

ar
ı o

la
bi

lir
.

1   Konforlu çift kişilik kabin!
360° çepeçevre görüşe sahip çift kişilik konforlu kabini ile 
keyifli bir çalışma ortamı sunar.
Direksiyon simidine entegre ve sürücülerin görüş alanında olan 
çok amaçlı kontrol ve kumanda ekranı; araçla ilgili her şeyin 
sürücüler tarafından anlık görülebilmesine ve kontrol 
edilebilmesine imkan sağlıyor. Fırça sistemi ergonomik kol 
dayanağındaki çift joystick sistemi ile birbirinden bağımsız 
olarak çalıştırılabilmektedir.

2   Vakum ağzı ve geri görüş kamerası (opsiyonel) 
Vakum ağzı ve arka görüş kameralarından gelen görüntüler çok 
amaçlı kontrol ve kumanda ekranında görülebilmektedir.

3   Ergonomik kullanım kolaylığı 
MC130 Plus maksimum konfor ve ekonomik kullanım sağlayan 
en modern kontrol teknolojisine sahiptir. Tüm süpürme 
parametreleri uygulamaya göre ayrı ayrı ayarlanabilmektedir.
Fırçaların kontrolü 2 adet joystick ile birbirinden bağımsız 
olarak yapılabilmektedir. ECO düğmesi ile aracı durudurabilir 
ve en son seçilen süpürme ayarları ile yeniden 
başlatabilirsiniz.

4   Kubota dizel motor
Güçlü 4 silindirli turbo dizel motor; partikül filtresi sayesinde 
düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon değerlerine sahiptir.

5   Geri dönüşümlü su sitemi
Geri dönüşümlü su sistemi, emiş borusuna sürekli olarak su
püskürterek atık ve tozları bastırır ve böylelikle toz salınımı 
azaltır.

MC 130 PLUS
  Güçlü 4x4 hidrostatik tahrik sistemi
  Diferansiyel kilitli ekiş kontrol sistemi (opsiyonel)
  Yıl boyunca (4 mevsim) kolay kullanım

Teknik Bilgiler
Atık (çöp) haznesi lt 1300

Boşaltma yüksekliği mm 1550

Temiz su tankı lt 195

Geri dönüşümlü su tankı lt 150

Süpürme genişiliği 2 fırça ile 
/ 3 fırça ile

mm 2400 / 2660

Boyutlar (UxGxY) mm 3950 x 1200 x 1990

Toplam ağırlık kg 3500

Motor Kubota 4 silindir

Motor hacmi cc 2434

Motor gücü kW / BG 48 / 66

Emisyon sınıfı Stage V 

Seyir hızı km/s 40 

Opsiyonlar
Seyyar emiş hortumu opsiyonel

Yüksek basınçlı yıkama opsiyonel

Çok amaçlı kullanım ön 
hazırlığı 

opsiyonel

360° kamera sistemi opsiyonel

Otomatik yağlama opsiyonel
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PROFESYONEL | MC 130 PLUS – YOL SÜPÜRME ARAÇLARI 

MC 130 PLUS 
ÇİFT TARAFLI 
KULLANILABİLEN 
HAREKETLİ ÜÇÜNCÜ 
FIRÇA SİSTEMİ İLE DAHA 
GENİŞ SÜPÜRME VE OT 
KAZIMA
Üçüncü fırça kol sistemi daha geniş ve kusursuz süpürme imkanı sağlarken,
ot kazıma fırçası ise yabani otların kazınmasını ve temizlenmesini sağlar.

www.karcher.com.tr adresinden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.10
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1   Fırça su fiskiye sistemi
Her bir fırçada bulunan 2 adet su
fıskiye sistemi ile süpürme esnasında
oluşan toz bastırılarak toz salınımı
azaltılır. Bununla birlikte geri
dönüşümlü su sistemindeki su; emiş
ağzı ve borusunda bulunan su 
fıskiyeleri ile emiş borusunu sürekli 
besler, tozu ve kiri ağırlaştırır 
böylelikle süpürme esnasında aracın 
çöp haznesinden atmosfere toz 
salınımı engellenir.

2   Yüksek boşaltma sistemi
1550 mm boşaltma yüksekliğine 
sahip MC130 Plus çöp haznesinde 
bulunan atıkları standart bir 
konteynere ve çöp kamyonlarına
kolayca boşaltabilmektedir.

3   İdeal çalışma ortamı
Yıl boyunca kullanılabilen MC 130 
Plus‘ın kabininde sürücüler için güçlü 
bir ısıtıcı ve modern bir klima 
mevcuttur. Sürücü dostu geniş ve 
ferah kabini ile kusursuz ve güvenli 
çalışma ortamı sağlar.

4   Soğutucu (opsiyonel)
Kullanıcı konforu için herşey 
düşünülmüş ve MC 130 Plus kabini 
bir soğutma kutusu ile donatılmıştır. 
Bu şekilde yaz ortasında yiyecek ve 
içecekler soğuk bir şekilde çalışma
süresince korunabilmektedir.
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MC 250 - ÜSTÜN 
TEKNOLOJİ İLE  
HEPSİ BİR ARADA!
Performansa, esnekliğe ve çevreye önem veriyorsanız, aradığınız yol süpürme aracı 
kesinlikle MC 250 olacaktır. Temizlik hizmetlerinizi gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan her 
şeye sahip olan MC 250 yıl boyunca her yerde kusursuz süpürme performansı sağlar. 
Operatör dostu MC 250 ile çalışmanın keyifli olduğunu her kullanımda fazlasıyla 
hissedeceksiniz. Otomotiv konforunda sürüş keyfi sunan MC 250 yi keşfedin!

Otomotiv konforuna    
sahip 60 km/s seyir hızı

Geniş ve konforlu 
çift kişilik 
kabin

2,5 m³ ile sınıfının en 
büyük atık (çöp) haznesi 
kapasitesi

Motor 102 BG Euro 6
Ayrıca 75 BG Stage V motor 
seçeneğide mevcuttur

Kompakt
boyutlar Geçiş 
genişliği 1300 mm*
(*) yol lastiği ile

PROFESYONEL | MC 250 – YOL SÜPÜRME ARAÇLARI

Dört tekerden
manevra özelliği

Her iki aksta da
hidropnömatik süspansiyon

www.karcher.com.tr adresinden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.12
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1   Operatör dostu kusursuz tasarım
MC 250 işe ve çevreye odaklanmayı destekleyen ve 
operatörün güvenliğini koruyan ideal çalışma ortamı 
sunmaktadır. Direksiyon simidine entegre
edilmiş çok amaçlı kontrol ve kumanda ekranı çalışma 
esnasında güvenliğe büyük katkı sağlar. Ekran operatör 
tarafından her zaman net bir şekilde görülebildiği için, 
operatör tamamen çalışma ortamına konsantre
olabilmektedir.

2   Güvenli ve kolay kullanım
Ergonomik kontrol paneli, Kärcher ECO düğmesi ile 
operatörlere sürekli ve güvenli çalışma imkanı sunar. Tek bir 
düğme ile MC 250 otomatik olarak çalışma moduna alınır ve 
zamandan tasarruf sağlanır.

3   Güçlü şasi ve konforlu sürüş
Her iki aksta hidropnömatik süspansiyon ve bağımsız ön 
süspansiyon sistemine sahip 6 ton toplam taşıma kapasiteli 
MC 250; her türlü zemindeki bozukluğa rağmen kusursuz, 
konforlu ve güvenli sürüş imkanı sağlar. 

4   Seyyar emiş hortumu (opsiyonel)
Çift tarafı kullanılabilen 5 m uzunluğa sahip seyyar emiş 
hortumu ile aracın ulaşamayacağı yerlerdeki her türlü atık 
kolaylıkla emiş yaparak temizlenebilmektedir.

5   Sınıfının en büyük atık (çöp) haznesi
2,5 m2 brüt, 2 m2’ net atık haznesi ile MC 250, daha uzun süre 
çalışmanızı ve daha fazla temizlik yapmanızı sağlar.

MC 250
  2 kişilik konforlu kabin
  Hidro-pünomatik süspansiyon sistemi

Teknik bilgiler
Atık (çöp) haznesi lt 2500

Boşaltma yüksekliği mm 1600

Temiz su tankı lt 200

Geri dönüşümlü su tankı lt 400 (120 + 280)

Süpürme genişiliği 2 fırça ile 
/3 fırça ile

mm 2400 / 2710

Boyutlar (UxGxY) mm 4491 x 1300 x 1999

Toplam ağırlık kg 6000 

Motor VM 4 silindir

Motor hacmi cc 2970

Motor gücü kW / BG 75 / 102

Emisyon sınıfı Euro 6

Seyir hızı km/s 60

Opsiyonlar
Seyyar emiş hortumu opsiyonel

Yüksek basınçlı yıkama opsiyonel

Çok amaçlı kullanım ön 
hazırlığı 

opsiyonel

360° kamera sistemi opsiyonel

Otomatik yağlama opsiyonel
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www.karcher.com.tr adresinden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

MC 250 İLE HERŞEY 
MÜMKÜN!
MC 250’ye hızlı ve kolay bir şekilde üçüncü fırça sistemi monte edilebilir. Çift taraflı 
kullanılabilen üçüncü fırça kol sistemi ile süpürme genişliği arttırılarak daha geniş 
süpürme yapılabilmekte ve kaldırımlar, bank altları vb.. aracın ulaşamadığı kirli 
alanlar rahatlıkla temizlenebilmektedir.

Üçüncü fırça kol sistemine yabani otların temizliği için ot kazıma fırçası da 
takılabilmektedir.

PROFESYONEL | MC 250 – YOL SÜPÜRME ARAÇLARI

14



1 2 3 4

1   Kolay erişim sağlayan servis 
kapakları
Motor ve dizel partikül filtresine
kolayca ulaşmak için aynı zamanda
temiz su tankı olan servis kapağını
açmak yeterli olacaktır. MC 250’nin
rakiplerine göre üstünlüklerinden
biri olan bu özelliği sayesinde
teknisyenler motor arızası 
durumunda hiç bir alet veya kriko
kullanmadan motora ve diğer motor
ekipmanlarına hızlı ve kolay bir
şekilde ulaşabilecekler, böylelikle
arızanın giderilmesi için zaman ve
maliyet tasarrufu sağlanacaktır.

2   Hızlı ve basit boşaltma
1600 mm boşaltma yüksekliği 
sayesinde, atık (çöp) haznesinideki 
atıkları çöp boşaltma yerine gitmeden 
hızlı ve kolay bir şekilde doğrudan 
konteynerlere, römorklara ve
kamyonetlere boşaltabilmektedir.
MC 250 bu özelliği ile uzun süreli 
çalışmalar için rakiplerine göre üstünlük 
sağlar.

3   Operatör dostu kabin
Geniş çift kişilik kabin, uzun boylu 
operatörler için bile yüksek konfor 
ve geniş diz mesafesi ile ideal bir 
çalışma alanı sunar. Geniş görüş
açısı, ergonomik ve kullanım 
kolaylığı sağlayan kontrol ve 
kumanda üniteleri, bel destekli, 
3 noktalı emniyet kemerli hava
süspansiyonlu sürücü koltuğuna 
(opsiyonel) kadar her şey 
operatörlerin çalışma konforu
için tasarlanmıştır.

4   Emiş ağzı ve emiş borusu
MC 250, 800 mm genişliğinde 
paslanmaz çelik emiş ağzına sahiptir. 
Emiş ağzında bulunan ve otomatik 
açılıp kapanan kapak; iri hacimli 
atıkların kolayca emişini sağlarken
200 mm çapındaki düz emiş borusu
sayesinde de en iri hacimli atıklar 
bile tıkanma riski olmadan atık (çöp) 
haznesine kolayca geçer.
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Süpürme ve yabani ot kazıma fırçasının kullanımın mümkün yada yeterli olmadığı durumlarda tek çözüm buhar ve sıcak su 
kullanımıdır. İnsan ve çevre sağlığını korumak için yabani ot temizliğinde kimyasal maddenin halka açık alanlarda kullanılması yasak 
ve katı düzenlemelere tabidir. Buhar veya sıcak su ile kontrol çevre dostu ve çok etkili bir alternatiftir. Sıcak su, ani sıcaklık artışı 
nedeniyle bitki proteinlerinin yapılarını bozduğu köklere kadar nüfuz eder. Böylelikle de yabani otlar kalıcı olarak hasar görür ve 
ölür. 

PROFESYONEL | YABANİ OT TEMIZLİĞİ

YABANİ OTLARA 
KALICI ÇÖZÜM 
MÜ BULMAK 
İSTİYORSUNUZ?
En iyi çözüm önlem almaktır...
Sürekli süpürme yabani otları önlemenin en iyi yolu olmaya devam etmektedir. 
Süpürme işlemi sadece otların büyüme alanını değil aynı zamanda yabani otların 
tohumlarını da yok eder. Sokakların, meydanların ve kaldırımların sürekli süpürülmesi 
yabani otların büyümesini de engeller. Bununla birlikte önleyici süpürmeye ek olarak 
yabani ot kazıma fırçası kullanmakta yabani otları temizlemek için çok etkili bir 
yöntemdir.

www.karcher.com.tr adresinden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.16



SICAK SU 
UYGULAMASI 
İLE YABANİ OT 
TEMİZLİĞİ

OT KAZIMA 
FIRÇASI KULLANIMI 
İLE YABANİ OT 
TEMİZLİĞİ

BUHAR 
UYGULAMASI 
İLE YABANİ OT 
TEMİZLİĞİ
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Geniş konforlu 
3 kişilik kabin

2 fırçalı sistem veya
3 fırçalı sistemi

MCM 600      
MEKANİK VAKUMLU 
YOL SÜPÜRME ARACI
MCM 600, iri hacimli malzemelerin 
temizliğinde ( taş, toprak..vb) kusursuz 
süpürme performansı gösterir.
3600 mm süpürme genişliği, 6 m3 atık haznesi 
ve yüksek süpürme hızı ile çok kısa sürede, 
geniş alanlar ve uzun mesafeli yollar da 
verimli süpürme yapabilir.

PROFESYONEL | MCM 600 – YOL SÜPÜRME ARAÇLARI

www.karcher.com.tr adresinden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.18



6 m3 atık (çöp)
haznesi

156 BG Euro 
6C motor

Mekanik 
süpürme sistemi

Dört tekerden
manevra özelliği

Özel durumlar için özel yol süpürme aracı!
MCM 600 kent temizliğinde ana yollar, büyük 
meydanlar, miting, panayır, haller ve pazar yerleri 
gibi alanların temizliğinde belediye ve atık yönetim 
firmaları için ideal seçimdir. Endüstriyel tesisler de 
(çimento fabrikaları, madenler vb.) ağır hizmet tipi 
süpürme ve yüksek süpürme performansı gerektiren 
tüm alanları için en iyi seçenektir. Atık haznesi içinde 
bulunan temizlenebilir tip toz filtresi toz salınımı 
engeller.

MCM 600
  Ergonomik konforlu kabin
 Patentli hidrolik sistem

Teknik bilgiler
Atık (çöp) haznesi lt 6000

Boşaltma yüksekliği mm 1340 mm (2400 mm)

Temiz su tankı lt 500

Geri dönüşümlü su tankı lt —

Süpürme genişiliği 2 fırça ile 
/3 fırça ile

mm 2600 / 3600

Boyutlar (UxGxY) mm 5450 x 2155 x 2920

Toplam ağırlık kg 13000

Motor VM 6 silindir

Motor hacmi cc 4500

Motor gücü kW / BG 115 / 156

Emisyon sınıfı Euro 6c

Seyir hızı km/s 40

Opsiyonlar
Seyyar emiş hortumu opsiyonel

Yüksek basınçlı yıkama opsiyonel

Çok amaçlı kullanım ön 
hazırlığı 

—

360° kamera sistemi opsiyonel

Otomatik yağlama opsiyonel
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PROFESYONEL |  ÇOK AMAÇLI  ÇEVRE TEMIZLİK ARAÇLARI

www.karcher.com.tr adresinden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

SÜPÜRME
YIKAMA & SİLME
KARLA MÜCADELE

20



Tek araçta bir çok farklı ekipman kullanımı! 
İhtiyaca bağlı çok amaçlı kullanım ön hazırlığı sayesinde yol süpürme araçlarımız 
başka temizlik hizmetleri için de kullanılabilir. Süpürme sistemi diğer ekipmanların 
kullanımı için hızlı  ve kolayca sökülebilmekte ve istenilen ekipman da hızlı ve 
kolaylıkla monte edilebilmektedir. Bu sayede her bir araç, her ihtiyaca uygun olarak 
kullanılabilmektedir. 

Ekipman ihtiyacı ve özellikleri için ayrıca bilgi talep edebilirsiniz!

SÜPÜRME
YIKAMA & SİLME
KARLA MÜCADELE

21



İSTEDİĞİNİZ ŞEY         
TEMİZLİKSE, ÇÖZÜM  
KÄRCHER BELEDİYE 
ARAÇLARI

Kärcher belediye araçları; çok amaçlı şasi 
araçlar ile vakumlu yol süpürme araçlarının 
avantajlarını tek bir araçta birleştirerek; 
kompakt boyutlar, sağlam ve kaliteli şasi,
güçlü tahrik sistemi ile maksimum 
verimlilikte çevre temizliği sağlayan 
araçlarla çözüm ortağınız olmak için hazır.
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PROFESYONEL | MIC 35/42 – YOL SÜPÜRME ARAÇLARI

MIC 35 / 42 SAĞLAM, 
KOMPAKT VE ETKİLİ!
MIC 42; çok amaçlı kullanım özelliği ve yüksek performansı ile kullanıcıların
takdirini kazanmaya devam ediyor. Partikül filtreli ve STAGE V emisyon 
standardına sahip 42 BG çevre dostu dizel motoru sayesinde tüm temizlik 
performansları için gerekli ekipmanları çalıştırmak için yeterli güce sahiptir.

B sınıfı
ehliyet

1000 lt atık (çöp) 
haznesi

ROPS tipi
konforlu cam 
kabin

Kompakt
boyutlar
Geçiş genişliği 
1070 mm*
(*) yol lastiği ile

Bağımsız hareketli fırça sistemi (2 adet)
Opsiyonel olarak üçüncü fırça veya ot kazıma fırçası
bkz. sayfa 25

Belden kırmalı 
şasi

4x4 hidrostatik sürüş
Seyir hızı 25 km/s

www.karcher.com.tr adresinden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

42 BG 
stage V 
motor
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Boyut olarak küçük, performansta büyük
Süpürme genişliğini artırmak veya yabani otları kazıma için üçüncü 
fırça sistemi (opsiyonel) alet kullanmadan hızlı ve kolay bir şekilde 
takılıp sökülebilir. 
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MIC 35 & MC 80 MIC 42
  Güçlü 4x4 hidrostatik tahrik sistemi 

(MIC 35)
 Hızlı ekipman değiştirme sistemi
 Yıl boyunca (4 mevsim) kolay kullanım
 MC 80 4x2 hidrostatik sürüşe sahip
  olup sadece süpürme amaçlıdır. 

  42 BG dizel motor ile 60 l hidrolik güç 
imkanı 

  4x4 hidrostatik tahrik sistemi
  Ön ve arka ekipmanlar için hızlı 

bağlantı sistemi
  Yıl boyunca (4 mevsim) kolay kullanım

Teknik bilgiler
Atık (çöp) haznesi lt 1000 1000

Dingil mesafesi mm 1500 1500

Temiz su tankı lt 185 185

Geri dönüşümlü su tankı lt 150 150

Süpürme genişiliği 2 fırça ile 
/3 fırça ile

mm 1630 / 2240 1630 / 2240

Boyutlar (UxGxY) mm 3085 × 1070 × 1980 3237 x 1070 x 1980

Toplam ağırlık kg 2500 2500

Motor Yanmar 3 silindir (DPF Opsiyonel) Yanmar 3 silindir 

Motor hacmi cc 1642 1568

Motor gücü kW / BG 26 / 35 32 / 42

Emisyon sınıfı Stage V Stage V

Seyir hızı km/s 25 25

Opsiyonlar
Seyyar emiş hortumu Opsiyonel Opsiyonel

Yüksek basınçlı yıkama 
tabancası

Opsiyonel Opsiyonel

Çok amaçlı kullanım ön 
hazırlığı

Opsiyonel Opsiyonel

360° kamera sistemi Opsiyonel Opsiyonel
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PROFESYONEL | MIC 42 –  ÇOK AMAÇLI ÇEVRE TEMIZLIK ARACI

MIC 42 GÜÇLÜ VE 
ESNEK

Araç üzerinde bulunan entegre hızlı ekipman değiştirme 
sistemi ön ve arka ekipmanların bir kişi tarafından kolayca 
ve hızlı bir şekilde değiştirilebilmesini sağlayarak kurulum 
sürelerini kısaltır ve böylelikle zaman tasarrufu
sağlar (max 20 dk)

Araçta bulunan standart A-bağlantı ara bağlantı şasisi; çeşitli 
ön ekipmanların montajı için kolaylık sunar. Kärcher marka 
ekipmanların dışında farklı marka ekipmanlarının kurulumu 
içinde uygundur. 

Opsiyonel çoklu kavrama sistemli kaldıraç  ; operatörlere 
montaj  kısmında kolaylık sağlar. Aynı zamanda hidrolik 
kaplinlerin takılması yada çıkarılması sırasında oluşacak 
zaman kaybını da ortadan kaldırarak kısa süreli bir montaj 
imkanı sunar ( max 3 dk).

Arkadaki ekipmanlar, aracın ekipman taşıyıcı destek ayakları 
ve hidrolik devirme çerçevesi kullanılarak kolayca ve 
zahmetsizce değiştirilebilir.

Bu aracın teknik verileri için lütfen

broşürün 25. sayfasına bakınız

www.karcher.com.tr adresinden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

1 750 kg1 750 kg

Taşıma ağırlığı

1 100 kg

İzin verilen max 
toplam ağırlık

2 500 kg

590 kg
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4 5 6

1 2 3

ÇOK KISA SÜREDE HIZLI VE KOLAY EKİPMAN DEĞİŞTİRME
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PROFESYONEL | MIC 26 ADVANCED COMFORT & MC 50 ADVANCED COMFORT – YOL SÜPÜRME ARAÇLARI

MIC 26 / MC 50 
SINIFININ EN KÜÇÜK 
AMA ETKİLİ ARAÇLARI
Yıl boyunca çok amaçlı farklı hizmetler için tasarlanan MIC 26 Advanced Comfort;
küçük ve kompakt boyutları, STAGE V emisyon standardına sahip 26 BG çevre 
dostu dizel motor ile sınıfının en verimli aracı olarak belediyeler, atık ve tesis 
yönetim firmalarının sorumlu oldukları temizlik hizmetlerinde ayrıca tüm kamu ve 
özel tesis işletmelerindeki temizlik hizmetlerinde etkin ve verimli temizlik 
performansı sunar. 
Aynı özelliklere sahip bir  diğer aracımız ise MC 50 Advanced
Comfort modelimizdir. bkz. sayfa 29

B sınıfı
ehliyet

700 lt atık (çöp) 
haznesi

ROPS 
tipi
konforlu cam 
kabin

Kompakt
boyutlar
Geçiş genişliği 
1050 mm*
(*) yol lastiği ile

Belden kırmalı 
şasi

4x4 hidrostatik sürüş
Seyir hızı 25 km/s

www.karcher.com.tr adresinden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

26 BG 
stage V 
motor

Standart sabit ve paralel hareketli fırça 
sistemi (2 adet).
Opsiyonel olarak üçüncü fırça sistemi veya ot kazıma fırçası.
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MIC 26 MC 50
  Güçlü 4x4 hidrostatik tahrik sistemi
 Hızlı ekipman değiştirme sistemi
 Yıl boyunca (4 mevsim) kolay kullanım

  Güçlü 4x4 hidrostatik tahrik sistemi
 Hızlı ekipman değiştirme sistemi
 Yıl boyunca (4 mevsim) kolay kullanım

Teknik bilgiler
Atık (çöp) haznesi lt 700 700

Dingil mesafesi mm 1300 1300

Temiz su tankı lt 165 165

Geri dönüşümlü su tankı lt 80 80

Süpürme genişiliği 2 fırça ile 
/3 fırça ile

mm 1400 / 2000 1400 / 2000

Boyutlar (UxGxY) mm 2806 x 1052 x 1970 2806 x 1052 x 1970

Toplam ağırlık kg 1750 1750

Motor Yanmar 3 silindir Yanmar 3 silindir

Motor hacmi cc 1116 1116

Motor gücü kW / BG 19 / 26 19 / 26

Emisyon sınıfı Stage V Stage V

Seyir hızı km/s 25 25

Opsiyonlar
Seyyar emiş hortumu Opsiyonel Opsiyonel

Yüksek basınçlı yıkama 
tabancası

Opsiyonel Opsiyonel

Çok amaçlı kullanım ön 
hazırlığı

Opsiyonel Opsiyonel

360° kamera sistemi Opsiyonel Opsiyonel

Otomatik yağlama Opsiyonel Opsiyonel

Küçük,kompakt ve güçlü 
Opsiyonel üçüncü fırça sistemi
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Yaygın ve deneyimli servis hizmeti

Tecrübeli teknisyenlerimiz, hızlı ve kaliteli parça 
tedariği ile çözüm ortağınız olarak
hep yanınızdayız.

7/24 
SİZİNLEYİZ

Kärcher Servisi – Müşteri Hizmetleri  
Hizmet güven demektir. İhtiyacınız olan hizmeti en 
kısa ve uygun şekilde Kärcher güvencesi ile sunmaya 
devam ediyoruz. 

KÄRCHER SERVİS

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgiye www.karcher.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Finans

Kärcher Finans
Özel esnek ve güvenilir. Her ihtiyaca yönelik kiralama ve 
finansman modelleri ile size ihtiyacınız olan esnekliği 
sunuyoruz.

Kiralama

Kärcher Kiralama
İhtiyacınız olan aracı satın almak yerine kiralayın.

Servis
Paketleri

Kärcher Bakım – Servis Paketleri
Kärcher güvencesi ile size uygun, taleplerinize ve çalışma 
durumunuza göre hazırlanmış özel bakım sözleşmesi 
kapsamında temel bakımdan full servise kadar kapsamlı 
servis bakım paketi imkanı.

İkinci El

Kärcher ikinci el araçlar 
İhtiyaçlarınıza yönelik ikinci el araç imkanı.
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Size ihtiyacınız olan doğru ürünü sunmak 
ve çözüm ortağınız olmak istiyoruz!

KÄRCHER SERVİS TİCARET A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın 
Ekspress Cad.

Ayaz Plaza No: 5B/7

Küçükçekmece - İSTANBUL

Tel: 0212 703 4444

Fax: 0212 659 4365

info@karcher.com.tr

www.karcher.com.tr


