
 

 

PERSBERICHT 
 

 

Kärcher vult de laatste ruimte in haar 

veegmachine assortiment  

 
Comfort en duurzaamheid voor de 
2m3-klasse  

 
Made, september 2019 – Vlot meestromen met het verkeer dankzij een 

hoge transportsnelheid, over een groot reservoir beschikken waar veel 

vuil in past en werken in een comfortabele cabine: de nieuwe compacte 

veegmachine MC 250 van Kärcher maakt het mogelijk. Voor een van de 

belangrijkste klassen van gemeentevoertuigen heeft de 

reinigingsspecialist alle essentiële eisen van klanten bijeengebracht en 

in het nieuwe model geïntegreerd. Vanzelfsprekend scoort deze machine 

ook hoog als het gaat om reinigingsprestatie, milieuvriendelijke motoren 

en een lage fijnstofuitstoot. Bovendien past het ontwerp van de MC 250 

goed in het moderne straatbeeld. Met de nieuwe compacte veegmachine 

vult Kärcher de laatste ruimte in het assortiment en biedt zo een 

passende reinigingsoplossing voor alle klassen van 0,5 tot 6 m3. 

 

Veegmachines worden zowel in de binnenstad, als in buitenwijken 

ingezet, waardoor geregeld grote afstanden moeten worden afgelegd 

tussen de verschillende veeglocaties. Veelvuldige ritten naar de centrale 

werkplaats of naar losstations zorgen eveneens voor meer inactiviteiten 

en zijn niet efficiënt. De MC 250 biedt een oplossing voor beide 

problemen, doordat hij een hoge transportsnelheid van 60 km/u 

combineert met een reservoir met een volume van 2,2 m3. Omdat fijnstof 

voor steden een steeds urgentere kwestie wordt, vindt Kärcher het 

bovendien belangrijk om de uitstoot zo laag mogelijk te houden. Bij 

fijnstofmetingen voldoet de MC 250 aan de eisen van de PM2,5-klasse. 

Op hun beurt beantwoorden de motoren van de categorie EURO 6 resp. 

STAGE V aan de actuele milieunormen. 

 

Ook als het gaat om de reinigingsprestatie levert de MC 250 zeer goede 

resultaten. Met behulp van een CAD-simulatie is de luchtstroom 
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geoptimaliseerd, wat de effectiviteit van de veegmachine vergeleken met 

eerdere modellen verder vergroot. Zo zijn fijne stofdeeltjes of zandkorrels 

geen enkel probleem, net zo min als grover vuil. Het bezemsysteem is 

voorzien van individuele bezembesturing en kan flexibel worden ingezet 

met twee of drie borstels, alsook een onkruidbezem. De machine is 

verder uitgerust met een waterrecyclingsysteem en een afzonderlijke 

tank voor het vuile water. Om tijd te besparen kan het onderhoud tijdens 

het werk worden uitgevoerd via onderhoudspanelen die eenvoudig 

toegang bieden tot alle serviceonderdelen. Ook de motor is dankzij de 

naar de zijkant zwenkbare watertank snel toegankelijk. 

 

Op het gebied van comfort biedt de MC 250 de gebruiker alle mogelijke 

voorzieningen. Zo profiteren zowel de bestuurder als de bijrijder van de 

aangename airconditioning en het zeer lage geluidsniveau in de ruime 

cabine. LED-verlichting, een USB-oplader en een royale opbergruimte 

zorgen voor een prettige werkomgeving, evenals het beproefde 

bedieningsconcept met een centrale display en ergonomisch 

bedieningspaneel. Veel comfort biedt tot slot ook de hydropneumatische 

vering met onafhankelijke wielophanging op de vooras, waardoor 

oneffenheden in de ondergrond worden gedempt. De machine is 

ergonomisch verantwoord vormgegeven en gecertificeerd met het AGR-

keurmerk voor ergonomie van de Duitse Campagne Gezonde Rug 

(Aktion Gesunder Rücken). 
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 MC 250 

Motor a) 

Motor b) 

a) VM R754EU6C 

b) VM R754ISE5 

Uitlaatgasnabehandeling 
a) DPF + SCR 

b) DPF 

Vermogen (kW) 
a) 75,0 bij 2.300 1/min 

b) 54,5 bij 2.300 1/min 

Emissieklasse 
a) EURO 6 

b) STAGE V 

Max. laadvermogen (kg) 2.200 

Rij-/Werksnelheid (km) 60 / 20 

Gewicht (DIN 15429-1, kg) 3.800 

Aandrijving Tweewielaandrijving 

Veegbreedte (mm) 2.500 / 2.600 

Uitwerphoogte vuilreservoir (mm) 1.600 mm 

Volume vuilreservoir (l) 2.200 l 

Schoonwatertank (l) 195 l 

Waterrecycling (l) 400 l 

Draaicirkel binnenzijde (mm) 1.030 

Wielbasis (mm) 1.980 

Afmetingen (L x B x H, mm) 4.491 x 1.300 x 1.999 

 

 

Meer weten? In ons persportaal https://www.kaercher.com/presse kunt u 

een Word-bestand en afdrukbare foto's bij dit persbericht downloaden.  

 

 

 

https://www.kaercher.com/presse
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Modern vormgegeven, krachtig en ergonomisch: de nieuwe 

veegmachine MC 250 voor de 2m3-klasse van Kärcher. 

 

 

Vegen langs afgevlakte stoepranden, ... 
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...grover vuil tussen gebouwen opnemen... 

 

 

...of vuil onder parkbanken verwijderen: de MC 250 is dankzij het 

flexibele bezemsysteem met twee of drie borstels optimaal uitgerust 

voor elke klus. 

  


