Den nye MC 130
Redskabsbæreren til alle Årstider

Der tages forbehold for trykfejl.

D
E
H
Y
N

For yderligere information
kontakt os venligst :

Kärcher A/S
Slotsherrensvej 411C
2610 Rødovre
Tlf. : 7020 6667
Fax : 7022 1104
www.karcher.dk

Den nye mellemklasse.
To-personers maskine til brug året rundt.

Nyt Patenteret Hurtigskiftesystem sikrer nem og enkel udskiftning af redskaber samt maksimal fleksibilitet
I forbindelse med udviklingen af den nye MC 130 investerede Kärchers udviklingsafdeling mange ressourcer i arbejdet med
det nye hurtigskiftesystem. Resultatet tør vi godt kalde for enestående.

Hvad enten det drejer sig om vinterservice med fejemaskine eller skrabeblad, saltudlægning, græsklipning, ukrudtsbekæmpelse eller feje/suge opgaver på stier og stræder, vil den nye MC 130 levere varen, med en enestående komfort, anvendelighed og pålidelighed.

Aldrig er det gået så stærkt, at skifte fra det ene redskab til det andet. Sandheden er at du skal se det for at tro det- og den
gode nyhed er, at du hermed har en stående invitation til at få demonstreret en af markedets absolut stærkeste maskiner i
den store mellemklasse.

Kabinens nydesignede frontparti sikrer dig optimalt udsyn og overblik over dit arbejdsområde, så du kan udføre dit arbejde
præcist og effektivt. Kabinen er ydermere udstyret med 2 komfortable sæder, som giver transportmulighed til et 2-mands
team. MC 130 har desuden en høj transporthastighed på 40 kmt.
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Varenr. ved konfiguration

1.442-230.2

Tekniske data

2 Armlæn med Joystick
Sikrer fleksibel og separat betjening af redskaberne lige ved hånden.
Nemt og behageligt.

3 To-sæders Luksuskabine med 360° panorama
Har suverænt udsyn og sikrer pladsen til både køletasken, arbejdstøjet
og en kollega med ombord.
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Patenteret Hurtigskiftesystem

Lynhurtigt skift af redskaber og uden brug af værktøj. Udviklet
sammen med professionelle brugere.

1.442-230.2

Udstyr
4-takts V 2403-M-E3B
dieselmotor / Kubota

Sauer-Danfoss H1 computerstyret



Vinduesvisker med aut. interval



Ydelse

37 kW/50 hk

Varmeanlæg



Emissionsklasse

STAGE Ill a

Klima



Motor

Brændstoftank

l

60

Luftaffjedret sæde med sædevarme

Kørehastighed

km/t

40



Indstillelig ratstamme, højde + tilt

Arbejdshastighed

km/t

20



To-punkts sikkerhedssele

Hydrostatisk, parkeringsbremse
automatisk på forhjul



Radio med CD/MP3/Bluetooth



Anhængertræk



Græsdæk



Gripdæk



Ekstern håndsugeslange



Uafhængig børstekontrol



Integreret højtryksrenser



Bak-kamera



Forberedt for digital fartskriver



Bremsesystem

1 Multifunktionsdisplay i rattet
Giver føreren alle informationer midt i sit synsfelt og øger sikkerhed
såvel som ergonomi

Varenr. ved konfiguration

Længde

mm

3.950

Bredde

mm

1.200

Højde

mm

1.990

Vægt

kg

2.000-2.100

Tilladt totalvægt

kg

3.500

Max. akselbelastning, for

kg

2.000

Max. akselbelastning, bag

kg

2.000

Beholdervolumen

l

1000

Vandtank indhold

l

185

Aflæssehøjde

mm

1400

Arbejdsbredde

mm

1200-2250

Arbejdskapacitet

m2 /t

24.000

Stigningskapacitet

%

18

Lydniveau (i kabinen)

dB (A) 73

Hydraulisk PTO, for

l/min

80

Hydraulisk PTO, bag

l/min

40

■ Standardudstyr

 Valgfrit tilbehør

MC 130 kan konfigureres lige efter kundens behov. Der findes et stort
antal moduler så maskinen kan skræddersyes til den enkelte opgave.
Kontakt os for yderligere information.

