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TOPPRESTATIES  
HET HELE  
JAAR DOOR.
Dit is de klasse die u hiervoor nodig heeft.



MC 130 – DE 3,5 T VEEG/-ZUIGMACHINE.
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Cabine met rollover bescherming (ROPS)

Het multifunctionele display
Het multifunctionele display is geïntegreerd 
in het stuurwiel, het bevindt zich tijdens het 
werk altijd in het gezichtsveld van de 
bestuurder. Alle relevante informatie m.b.t. 
bediening en service zijn op dit display af te 
lezen. Als optie kunnen ook de beelden van 
de optionele voor-/en achteruitkijkcamera 
weergegeven worden.

Ideaal voor een effectieve stofbeheersing
Elke borstelarm is voorzien van twee 
schoonwater sproeiers die het stof optimaal 
binden. De druk van de sproeiers kan vanuit 
de cabine geregeld worden.

Comfortabele tweezits-cabine
De comfortabele tweepersoonscabine met 
360° zicht zorgt voor een aangename 
 werkomgeving. De viervoudig hydro-
dynamisch gelagerde cabine zorgt voor 
een laag geluidsniveau en een trillingsarm 
rijcomfort.

Dankzij knikbesturing uiterst flexibel
Kärcher biedt u een extreme wendbaarheid 
door 100% spoorvolging. Omdat bij onze 
voertuigen met knikbesturing de achter-
wagen perfect volgt. Zo wordt elke 
 stoeprand of obstakel ontweken.  
Extreem flexibel inzetbaar dus. 

Individuele bediening van de borstels
Het ‘pushed 2 brush’ systeem van de 
MC 130 wordt bestuurd door de twee 
 ergonomisch geplaatste joysticks.  
De twee borstelarmen kunnen afzonderlijk 
van elkaar bediend worden.

Effectieve zuigmondbeschermer
Het zuigmondstuk met automatische grofvuil-
klep ligt beschermd binnen de wielcontouren 
van de voorwielen en gaat daardoor bij het 
oprijden van stoepranden etc. vanzelf mee 
omhoog. Bij het achteruitrijden wordt de 
 zuigmond automatisch hydraulisch omhoog 
gehaald. Hierdoor zijn rijschades praktisch 
 uitgesloten.

Voor meer informatie ga naar www.kaercher.com/nl/mc130-veegmachine

Met de introductie van de MC 130 
presenteren wij u een 3,5 ton veeg/-
zuigmachine met de eigenschappen 
van een echte werktuigdrager. De krachtige 
MC 130 presteert onder alle omstandigheden 
en gedurende alle jaargetijden en biedt 
daarnaast plaats aan twee personen dankzij 
de comfortabele tweezits-cabine.

Winterdienst Vegen Groenonderhoud Natreiniging



Uw Kärcher partner voor informatie & demonstratie:

Voor meer informatie:

Nederland

Kärcher B.V. 
Brieltjenspolder 38 
4921 PJ Made

Tel. +31 (0)76-750 17 00 
Fax +31 (0)76-750 17 11

business@nl.kaercher.com 
www.karcher.nl
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Aandrijving/motor  Vierwielaandrijving / Kubota 4-takt dieselmotor Vierwielaandrijving / Kubota 4-takt dieselmotor

Vermogen  36,5 kW bij 2700 tpm (50 PS) 36,5 kW bij 2700 tpm (50 PS)

Rijsnelheid km/u 40 40

Stijgingspercentage % 18 18

Draaicirkel m 2,6 2,6

Afmetingen (l × b × h) mm 3950 × 1200 × 1990 3950 × 1200 × 1990

Toegestaan totaal gewicht kg 3500 3500

Leeggewicht kg 2000–2100 2000–2100

Reservoirvolume L 1000 1000

Schoonwaterreservoir L 200 200

Werkbreedte mm 1200–2250 1200–2250

Werkbreedte 3e zijbezem mm Verwacht vanaf 2016 Verwacht vanaf 2016

Loshoogte mm 1400 1400

Oppervlakteprestatie m2/u 24000 24000

Tweezits-cabine (l × b × h)  1400 × 1136 × 1434 1400 × 1136 × 1434

Verwarming  Stoelverwarming  Stoelverwarming

Airconditioning

Bestuurdersstoel  Stof Stof

Comfortstoel met luchtvering  

Waterrecyclingsysteem  

  Bij de levering inbegrepen.       Mogelijk toebehoren.

Technische gegevens

Model MC 130 Adv MC 130

Uitrusting

Doornenbal Reiniging
Kruisboog 41
3905 TE VEENENDAAL
0318 514705
info@doornenbalbv.nl


