
PROFESSIONAL | MIC 34 C

EXCELENTNÝ VÝKON POČAS CELÉHO ROKA
Kompaktný, obratný, univerzálny.

MIC 34 C



 * konfigurácia podľa požiadavky

HLAVNÉ PREDNOSTI

Výkonný hydraulický systém prispôsobe ný vysokému vý    
konu motora umožňuje kosenie so zberom, rovnako ako aj 
odstraňovanie buriny a jej vysánie v jednom kroku.

ROBUSTNÝ PRENOS SILY 

TRVALÝ VÝKON

Systém rýchlej výmeny náradia  umožňuje rých  le a jedno 
duché zmeny náradia iba jednou osobou  bez použitia ná 
radia. Stroj môže byť zmene  ný zo zametača na stroj 
so zim   nou údržbou ale      bo na stroj pre kosenie trávy 
v ča      se kratšom ako päť minút.

RÝCHLA VÝMENA  NÁRADIA

Turbo dieselový motor s 34  PS/25 kW otvára ši  ro  kú škálu 
možných aplikácií. Hydraulický pohon (až 40 lit rov) zvlád
  ne aj energeticky náročné náradia, naprí klad snehovú fré  
zu alebo kosačky, bez náma  hy. Druhý hyd ra   ulic  ký obvod 
rozširuje možnosti využitia náradia.

TEPLO A CHLAD

Je kompaktný a obratný, dokáže pracovať na miestach, 
kam sa iné stroje nedostanú. Nízka hmotnosť eliminuje 
riziko poškodenia chodníkov a úžitkových plôch zo 
zámkovej dlažby.

OBRATNOSŤ

Kúrenie a klimatizácia sú v štandardnej výba  ve MIC 
34 C. Ponukajú prvotriedny pracovný komfort v teplom 
aj chladnom počasí.

 Plne konfigurovateľný pre individuálne potreby

 Celoročné využitie vďaka výkonnej hydraulike a širokej ponuke náradia

 Výmena náradia bez ďalších nástrojov

 Výkonná hydraulika umožňuje využívať širokú ponuku náradia

 Kompaktný a ľahko ovládateľný stroj vďaka kĺbovému mechanizmu

 Eco mód pre úsporu PHM

 Pohon 4x4 so 4 nezávislými hydromotormi a voliteľnou uzávierkou

 Jednoduchý servis vďaka hydrostatickému pohonu a nižšiemu opotrebeniu bŕzd

 Ochrana proti korózii

 Odolná rámová konštrukcia

OBLASTI VYUŽITIA

KOMFORTNÁ A PRIESTRANNÁ  KABÍNA 
pre 1 osobu s 360° rozhľadom umožňujúca 
bezpečné videnie okolia  stroja a vizuálnu 
kontrolu náradia. Komfort pre obsluhu zná-
sobuje znížená hlučnosť, vyhrievané sklop né 
zrkadlá*, klimatizácia, optimalizované prúde-
nie vzduchu, nastaviteľné pohodlné sedadlo 
so vzduchovým odpružením*, rádio*, ako aj 
cúvacia kamera*.

INTUITÍVNE OVLÁDANIE vďaka farebnému 
kódovaniu a rýchlo pochopiteľným symbolom 
na ovládacom panely zjednodušuje i zefektívňuje prácu.

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ STROJA zaručuje hydrostatický pohon 
prenášajúci silu cez rám. Čerpadlo s prietokom 40 l/min a prevádzko-
vým tlakom 220 bar zaručuje vďaka predným a zadným konektorom 
PTO univerálnosť využitia náradia.

• zametanie
• kosenie
• mulčovanie,
• odstraňovanie buriny
• 3. dodatočná metla

• vysokotlakový čistič
• umývanie
• zalievacie rameno
• externá sacia trubica

NÁRADIE PRE LETNÚ SEZÓNU

• zametanie
• odhŕňanie snehu
• posyp
• snežná fréza

NÁRADIE PRE ZIMNÚ SEZÓNU

STROJ NAMIERU nakonfigurujeme spolu s vami presne podľa vašich 
požiadaviek.



UNIVERZÁLNE
RIEŠENIE 
NA KAŽDÚ POŽIADAVKU 
DOSTUPNÉ NÁRADIE

MIC 34 C

NÁRADIE PRE LETNÚ SEZÓNU

NÁRADIE PRE ZIMNÚ SEZÓNU
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Motor  Diesel Kubota

D1105T (25 kW/4Takt)

Počet valcov  3

Zdvihový objem cm3 1123

Výkon motora PS/kW 34 pri 3000 ot./min/25

Objem nádrže l 37

Max. rýchlosť vpred km/h 20

Pracovný čas (pri plnej nádrži) hod cca. 12

Polomer otáčania (vnútorný) mm 750

Polomer otáčania (vonkajší) mm 2 050

Max. uhol natočenia kolies ° 52

Stúpavosť % 25

Brzdy (predná a zadná) hydorstastické bubnové na oboch nápravách

TECHNICKÉ DÁTA – NOSIČ NÁRADIA

Pracovná šírka (zametanie s dodatočnou bočnou metlou) mm   2 000

Max. plošný výkon (teoretický) s dodatočnou bočnou metlou m2/h 20 000

Teoretický plošný výkon (bez dodatočnej bočnej metly) m2/h 14 000

Klapka nasávaciaho náustka automatická

Priemer nasávacej hadice mm      150

Max. kapacita nadrže na smeti l      500

Max. výška vyklápania nádrže mm   1 450

Zásobník na vodu l      165

Systém recyklácie vody l 50 (odporúčaná)

TECHNICKÉ DÁTA – ZAMETANIE

Hmotnosť (iba nosič): kg 850

Hmotnosť (nosič so zametaním) kg 1 075  

Max. zaťaženie osi vpredu kg 850

Max. zaťaženie osi vzadu kg 1 250  

Max. vztlakové zaťaženie vpredu kg 400

Max. prípustná celková hmotnosť vozidla kg 1 750  

Max.prípustná hmotnosť odpadu kg 400

Max. prípustná hmotnosť nákladu (vrátane vodiča, vody, 
paliva,..) 

kg 575

HMOTNOSŤ

MIC 34 C

Celková dĺžka (bočné metly - zadný difúzor) mm 2 810

Celková šírka (vrátane kolies) mm 1 090

Celková výška mm 1 970

Celková výška vrátane majáku mm 2 190

Svetlá výška vozidla mm 135 (predná os)

150 (kĺbová spoj)

145 (zadná os)

Pracovná šírka mm 900  1 400

ROZMERY

Máte vyššie nároky? Máte požiadavku na špeciálnu nadstavbu? 
Hľadáte multifunkčného pomocníka na väčšie plochy? Zaujímajú 
vás možnosti financovania? 

KONTAKTUJTE NÁS

SERVISNÁ APLIKÁCIA

Inovatívna webová aplikácia 
pre našich zákazníkov, rýchle 
a presné správy pre servis


