
PROFESSIONAL | MC 130

EXCELENTNÝ VÝKON POČAS CELÉHO ROKA
Robustný, bezpečný a komfortný

MC 130
Stroj, s ktorým zvládnete 

v teréne každú výzvu



 

 * konfigurácia podľa požiadavky

HLAVNÉ PREDNOSTI

Nosný rám MC 130 s vysokokvalitnou ochranou proti 
korózii spoľahlivo zvládne všetky prídavné zariadenia. 
Je ideálny pre neobmedzenú zimnú aj letnú údržbu.

ROBUSTNÝ PRENOS SILY 

TRVALÝ VÝKON

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

RÝCHLA VÝMENA  NÁRADIA

Turbo dieselový motor otvára ši  ro  kú škálu možných 
aplikácií. Hydraulický pohon zvlád   ne aj energeticky 
náročné náradia, naprí klad snehovú fré   zu alebo kosačky, 
bez náma  hy. Hydraulický systém je prakticky bez
údržbový,  MC 130 naloží aj zloží náradie hydraulicky.

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. Kĺbové riadenie umožňuje obratné 
otáčanie s malým polomerom pri 100% stabilite. 
Obrubníky ho nerozhodia.

OBRATNOSŤ

Počasie sa objednať nedá, ale kúrenie a klimatizácia 
v MC 130 áno. MC 130 tak ponúka orem excelentného 
výkonu aj maximálny pracovný komfort v každom 
ročnom období. 

 Plne konfigurovateľný pre individuálne potreby (vybavenie, nadstavby, farebné varianty...)

 Celoročné využitie vďaka výkonnej hydraulike a širokej ponuke náradia

 Jednoduchá výmena náradia, ktorú zvládne jedna osoba

 Výkonná hydraulika umožňuje využívať širokú ponuku náradia, uloženie náradia na 3 miestach

 Extra komfortná kabína - 2 sedadlá, odolná rámová konštrukcia

 Farebný multifunkčný displej umiestnený staticky na volante

 Prídavná sacia hadica pre vysávanie nedostupného odpadu

 Jednoduchý servis vďaka hydrostatickému pohonu a nižšiemu opotrebeniu bŕzd

 Celková povolená hmotnosť do 3,5 t - čím spĺňa podmienky pre prácu na chodníkoch 

 Pre vedenie vozidla postačuje vodičské oprávnenie skupiny B

 Kĺbový podvozok s plne ovládateľným diferenciálom 4x4

OBLASTI VYUŽITIA

KOMFORTNÁ A PRIESTRANNÁ  KABÍNA 
Kabína disponuje 2 bočnými dverami, sedadlami pre 
2 osoby. Rozhľad 360° umožňuje bezpečné videnie okolia  stroja a 
vizuálnu kontrolu náradia. Komfort pre obsluhu znásobuje znížená 
hlučnosť, vyhrievané sklop né zrkadlá*, klimatizácia, optimalizo-
vané prúdenie vzduchu, nastaviteľné pohodlné sedadlo so vzdu-
chovým odpružením*, rádio*, ako aj cúvacia kamera*. Praktický 
uzamykateľný box pod sedadlom.

INTUITÍVNE OVLÁDANIE zjednodušené multifunkčným disple-
jom zapracovaným do volantu, ergonomické ovládanie 2 joy-
stickmi. Automatické rozpoznanie pripojeného náradia, farebné 
kódovanie a ľahko pochopiteľné symboly pre jednoduché ovláda-
nie, rýchle reakcie a zvýšenú bezpečnosť.

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ STROJA vďaka hydrostatickému pohonu 
prenášajúcemu silu cez rám. Čerpadlo s prietokom až 80 l/min a pre-
vádzkovým tlakom 220 bar zaručuje vďaka predným a zad-
ným konektorom PTO univerálnosť využitia náradia. Kombino-
vaná olejojvá nádrž pre lineárnu a pracovnú hydrauliku.

• kosačky
• mulčovače
• 2-v-1 náradie na sekanie a odsávanie
• postrekový systém
• závlahový systém
• vysokotlakový čistič
• kefa na odstraňovanie buriny
• rotačná zametacia kefa
• 2-v-1 náradie na zametanie a vysávanie

NÁRADIE PRE LETNÚ SEZÓNU

• zametacie kefy
• snehové pluhy
• snehové frézy
• nákladné plošiny
• posýpače (diskové/valcové)

NÁRADIE PRE ZIMNÚ SEZÓNU

STROJ NA MIERU nakonfigurujeme spolu s vami presne 
podľa vašich požiadaviek.
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Homologizované v SR

Ponuka dostupného náradia je oveľa širšia. Ďalšie alternatívy vám 
predstavíme podľa vašich individuálnych požiadaviek.
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UNIVERZÁLNE RIEŠENIE 
NA KAŽDÚ POŽIADAVKU DOSTUPNÉ NÁRADIEMC 130

Nízka nástupná 
výška

Nádoba na nečis 
toty vrátane ná
drže na čistú aj 
recyklovanú vo
du.

Sacia turbína

Nízke 
ťažisko

Pohon všetkých 
kolies a trakčná 
kontrola

Pružinová parkovacia brzda, 
pôsobiaca na všetky 4 kolesá

Komfortná kabína 
pre 2 osoby

Vyhrievané  
čelné sklo

Individuálne 
ovládanie kief

Kabína s ochranou 
pri preklopení (ROPS)

Homologizované v SR



Motor  Diesel Kubota

(36,5 kW)

Počet valcov  4

Zdvihový objem cm3 2 434

Výkon motora 36,5 kW pri 2 700 ot./min/50 koní

Objem nádrže l 50

Max. rýchlosť vpred km/h 40

Počet miest na sedenie 2

Emisie Interim Tier 4/ Stage IIIA

Polomer otáčania (vnútorný) mm 1 210

Polomer otáčania (vonkajší) mm 2 455

Max. uhol natočenia kolies ° 52

Stúpavosť % 25

Brzdy (predná a zadná) hydorstastické bubnové na 4 kolesách, prídavná 
mechanická bubnová brzda na prednej náprave

TECHNICKÉ DÁTA

Pracovná šírka mm   1 200  2 400

Teoretický plošný výkon m2/h 24 000

Klapka nasávaciaho náustka automatická

Priemer nasávacej hadice mm      180

Max. kapacita nadrže na smeti l   1 000

Max. výška vyklápania nádrže mm   1 550

Zásobník na vodu l      195

Systém recyklácie vody l 150 (odporúčaná)

TECHNICKÉ DÁTA – ZAMETANIE

Hmotnosť (iba nosič): kg 1 675

Hmotnosť (nosič so zametaním) kg 2 270

Max. zaťaženie osi vpredu kg 2 000

Max. zaťaženie osi vzadu kg 2 000

Max. vztlakové zaťaženie vpredu kg 540

Max. prípustná celková hmotnosť vozidla kg 3 500

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

kg 1 200

HMOTNOSŤ

MC 130

Celková dĺžka (bočné metly - zadný difúzor) mm 3 950

Celková šírka (vrátane kolies) mm 1 200

Celková výška mm 1 990

Celková výška vrátane majáku mm 2 210

Pracovná šírka mm 1 200  2 400

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

Pre tých, ktorí potrebujú silný 
a obratný stroj, ktorý sa 

dostane vďaka svojim rozme-
rom takmer všade!

Malý polomer otáčania

Istota a bezpečnosť v teréne

Zvládne úzke priestory (malé uličky) aj nízke  priestory (podjazdy)

Prejde po chodníkoch bez ich poškodenia

Mobilita, bezpečnosť a komfort pre 2 osoby

MC 130
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