VEEGMACHINES MET
BIJZONDERE TALENTEN
Voor schone wegen en goed onderhouden groenvoorzieningen

VEEGMACHINES | MC 50 | MC 130

VEEGMACHINES

GEWOON GOED.
MULTIFUNCTIONEEL INZETBAAR.

Kies voor een optimale werkruimte en een 1- of
2-persoons cabine met ROPS. De veegmachine is zeer
veilig met onbeperkt 360° zicht rondom, permanente
hydraulische vierwielaandrijving en hydraulisch geremde
werktuigaandrijving.
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De nieuwe veegmachines hebben we samen met onze
klanten ontwikkeld. Want niemand kent de praktijk beter
dan u. En wij hebben de techniek om uw wensen te

r ealiseren. U wilt prestaties: check. U wilt robuuste
kwaliteit: check. U wilt comfort en veiligheid: check.
Neem plaats!

Een veegmachine waarmee u het hele jaar door wilt
werken, moet vooral betrouwbaar zijn. En als het even
kan: Kärcher betrouwbaar. De robuustheid van onze
machines is legendarisch. De veelzijdigheid ongekend.
En de prestaties zijn spectaculair door de innovatieve

techniek. Het zeer professionele veegsysteem van de MC
is onder meer ontwikkeld op basis van CFD-luchtstroomanalyse met gebruik van Virtual Reality.
Het is dus geen toeval dat het veegsysteem zo
geavanceerd is.
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MC 50

DEZE HOEFT NIET
GROTER. DEZE
KAN ALLES AL.

MC 50 Adv Comfort
Technische gegevens

De zeer smalle en compacte MC 50 Adv maakt een elegante indruk,
maar juist dat maakt hem zo groots. Deze compacte krachtpatser is
ideaal voor de reiniging van trottoirs en komt op plekken die voor
grotere machines onbereikbaar zijn. U zult ook enthousiast zijn over zijn
wendbaarheid, ook als er weinig ruimte is.

Aandrijving / motor

4-takt dieselmotor / Yanmar

Vermogen

19,2 kW / 26 pk

Snelheid

km/h

20

Klimvermogen

%

25

Draaicirkel (binnen)

m

0,75

Afmetingen (L × B × H)

mm

2960 × 1090 × 1970

Toegestaan totaalgewicht

kg

1750

Ledig gewicht

kg

850 (zonder veegsysteem)

Inhoud vuilreservoir

l

500

Schoonwatertank

l

165

Werkbreedte

mm

900–1400

Werkbreedte 3e zijbezem

mm

2000

Hoogte voor legen

mm

1450

Oppervlakteprestatie

m2/u

14000

1

Film:
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Bezemsysteem met parallelgeleiding

De pendelend opgehangen bezems met ontlasting en
hydraulische knikbesturing zorgt voor een gelijkmatige
borsteldruk en daardoor optimale veegspiegel, ook op
oneffen oppervlakken. En voor een constant optimale
veegresultaten. De stootbescherming aan de voor- en
zijkant geeft extra bescherming.

Het rechte zuigkanaal maakt de kans op verstoppingen
minimaal. De zuigbuis tussen zuigmond en vuilreservoir
kan met twee eenvoudige bewegingen worden
losgekoppeld en snel worden gereinigd. Schoonmaken
en verwijderen van eventuele verstoppingen was nog
nooit zo eenvoudig en tijdbesparend.
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Automatische grofvuilklep

De grofvuilklep gaat automatisch open bij grotere
voorwerpen zoals flessen of bij grotere hoeveelheden
licht vuil zoals bladeren en verpakkingen, en blijft niet
langer open dan nodig. Voor een ideaal zuigresultaat
zonder resten.
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Slim en praktisch
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Innovatie met onderdruk

Het innovatieve zuigsysteem van de Kärcher MC is
computergestuurd ontwikkeld met behulp van
CFD-stromingssimulaties. Het resultaat is minder
geluidsontwikkeling, lager energieverbruik, minder
uitstoot en minder slijtage. Het robuuste en corrosievrije vuilreservoir met een volume van 500 liter kan tot
100 procent worden gevuld en eenvoudig worden
geleegd.
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MC 130

TWEEZITTER VOOR
GEBRUIK HET
HELE JAAR DOOR.
De MC 130 is een veegmachine voor het grote werk. In de 2-persoons cabine is
voldoende ruimte voor bestuurder en bijrijder. Met de grotere veegbreedte en
het grotere vuilreservoir is de MC 130 ideaal voor grotere oppervlakken.
En u kunt de MC 130 instellen op soort en h
 oeveelheid vuil en werkomgeving,
bijvoorbeeld met de individuele besturing van de bezems. U bestuurt de bezems
met joysticks en op de display wordt alle belangrijke informatie weergegeven.

MC 130
Technische gegevens
Aandrijving / motor

Vierwiel / Kubota 4-cilinder dieselmotor

Vermogen

36,5 kW bij 2700 tpm (50 pk)

Snelheid

km/h

40

Klimvermogen

%

25

Draaicirkel (binnen)

m

2,6

Afmetingen (L × B × H)

mm

3950 × 1200 × 1990

Toegestaan totaalgewicht

kg

3500

Ledig gewicht

kg

2000–2100

Inhoud vuilreservoir

l

1000

Schoonwatertank

l

200

Werkbreedte

mm

1200–2250

Hoogte voor legen

mm

1400

Oppervlakteprestatie

m2/u

24000

1
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Kärcher multifunctionele display

De unieke multifunctionele display is geïntegreerd in
het stuurwiel. De display bevindt zich tijdens het werk
altijd in het gezichtsveld van de bestuurder en zorgt
voor weinig afleiding. Met de bedieningselementen op
de ergonomische armleuning kunnen de bezems
individueel worden bediend.

Het vuilreservoir kan over het hydraulisch kantelbaar
aankoppelframe eenvoudig en snel zonder gereedschap
worden gemonteerd en gedemonteerd. Het bezem
systeem kan met behulp van een wisselkar worden
afgekoppeld.
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Comfortabele tweezitscabine

De comfortabele 2-persoons cabine met 360° zicht
rondom biedt een aangename werkomgeving. De
viervoudig hydrodynamisch gelagerde cabine staat
garant voor een laag geluidsniveau en trillingsarm
rijcomfort.
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Snelwisselsysteem
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3,5-ton klasse

Het toegestane totaalgewicht van de MC 130 is minder
dan 3,5 ton. Vegen op trottoirs is dus geen probleem.
Iedereen met rijbewijs B mag de veegmachine
bedienen.
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Doornenbal Reiniging
Kruisboog 41
3095 TE VEENENDAAL
0318-514705
info@Doornenbalbv.nl

Kärcher B.V.
Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made
Tel +31 76 750 17 50
Fax +31 76 750 17 51
business@nl.kaercher.com
www.karcher.nl
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We geven u graag advies:

