BEKVEMT GENNEM
MILJØZONERNE
Den nye markedsleder i Compact-klassen

PROFESSIONAL | REDSKABSBÆRER | COMPACT-KLASSE | MIC 42

MIC 42
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Med den kompakte 42 hk kraftpakke med dieselmotor, der holder
sig langt under værdierne i EU
STAGE V standarderne for udstødningsemission, og dieselpartikelfiltret klarer du alle opgaver i den
indre bys miljøzoner.

Komfortabel og rummelig kabine

Snavsbeholder inkl.
rentvandsbeholder og
beholder til genbrugsvand

Model

MIC 42
■■ Dieselmotor med dieselpartikelfilter i
henhold til EU STAGE V standarderne
for udstødningsemissioner.
■■ Træk på alle hjul med antispin
■■ Indbygget hurtigskiftesystem
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Technical data
3-cylindret Yanmar dieselmotor med
dieselpartikelfilter

Drev/motor

Patenteret hurtigskiftesystem

Frontophæng
med A-ramme

Multi-stik
(valgfrit)

Hydrostatisk træk på alle hjul inkl. antispin

Transmission
Strømforsyning

kW

31 kW (42 hk) ved 2.800 omdrejninger

Kørehastighed

km/h

25

Venderadius (indvendig radius)

mm

910

Mål (børste)

mm

3,240 × 1,080 × 1,980

Samlet tilladt vægt

kg

2,500

Tomvægt / redskabsbærer

kg

1,500

Volumen, snavsbeholder

l

800

Rentvandstank

l

185

Fejebredde

mm

550 –1,630

Akselafstand

mm

1,500
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Udstyr
Hydrostatisk træk på alle hjul,
inkl. antispin
Individuel styring og
løft af børsterne

Varme- og kølesystem

■■

Fejesystem

■■

Vandcirkulationssystem

■■

Ekstern sugeslange

■■

Højtryksrenser
* Inkluderet i leveringsomfanget
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En arbejdsplads, hvor du føler dig godt tilpas
Den rummelige førerkabine med 1,2 m3 plads giver dig udsyn hele
vejen rundt, nem adgang fra begge sider, aflåseligt opbevaringsrum,
flaskeholder til 1-liters flasker og USB-oplader.
Intuitiv betjening
Vore maskiner i klasserne op til 3,5 tons har betjeningspanelet indbygget i armlænet, så du kan betjene din MIC 42 intuitivt. Med
Eco-knappen starter du maskinen med et enkelt tryk på en knap.
Optimale resultater
Du opnår fremragende rengøringsresultater med det professionelle
dobbelbørstesystem, hvor børsterne kan styres og løftes enkeltvist.
Den flowoptimerede snavsbeholder med et volumen på 800 liter og
vandcirkulationssystem betyder, at du kan arbejde uafbrudt i længere intervaller.

Kraftfuld motor
Den 42 hk stærke Yanmar Common Rail dieselmotor med dieselpartikelfilter er endnu renere, end kravene til udstødningsemissioner i
EU STAGE V standarderne foreskriver. Din MIC 42 er derfor mere
end velkommen i den indre bys miljøzoner. Det lave brændstofforbrug beskytter miljøet, og du sparer penge.
Indbygget hurtigskiftesystem
Redskaberne foran på MIC 42 løftes op ved hjælp af en frontløfteanordning med A-ramme. Du kan let og ubesværet udskifte redskaberne bagpå maskinen ved hjælp af det patenterede hurtigskiftesystem med hydraulisk tipramme.
Ekstrem nem vedligeholdelse
Takket være de førsteklasses komponenter er MIC 42’s serviceintervaller lange. Du har adgang til alle servicekomponenter under
kølerhjelmen, som kan svinges ud uden brug af værktøj.

■■
**Ekstra tilbehør
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For yderligere information
kontakt os venligst.

Kärcher A/S
Slotsherrensvej 411 C
2610 Rødovre
Tel. +45 70 20 66 67
info@dk.kaercher.com
www.karcher.dk
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