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MC 130: nieuwe zuig-/veegmachine voor gemeenten,
reinigingsbedrijven en industrie uit de 1 m³-klasse van
Kärcher
Tweezitter ook voor fiets-voetpaden en trottoirs
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2015

–

Kärcher

breidt

zijn

productgamma

compacte

straatveegmachines uit met de MC 130, een model uit de 1 m³-klasse. De
robuuste en wendbare machine blijft ook bij maximale belasting onder
het toegelaten totaalgewicht van 3,5 ton. Hierdoor is hij geschikt voor
gebruik

op

voet-fietspaden

en

trottoirs.

De

MC

130

is

onderhoudsvriendelijk, ergonomisch en gemakkelijk te bedienen.
Dankzij de talrijke aanbouwmogelijkheden kan de machine het hele jaar
door gebruikt worden in steden, gemeenten en in de industrie, zowel
door

eigen

schoonmaakdiensten

als

door

professionele

schoonmaakbedrijven.

Dankzij het lage eigen gewicht van 2000 kg incl. veegunit, kan de nieuwe zuig/veegmachine een hoge last tot 1100 kg opnemen zonder het toegelaten
totaalgewicht te bereiken. Daardoor wordt het aantal onderhoudsritten tot een
minimum gereduceerd.

Bij de ontwikkeling van de ruime dubbelzitcabine werd vooral aandacht
besteed aan ergonomie. De cabine staat los van het chassis, op zware
trillingsdempers gevuld met olie (hydrogelagerd) waardoor geen trillingen
optreden. Met 74 dB(A) is het geluidsniveau in de cabine voor een machine
uit deze klasse bijzonder laag. De volglas cabine geeft de bestuurder een zeer
goed zicht rondom de machine en de gehele omgeving, wat zorgt voor veilig
rijden en werken. De gebruiker zit boven de vooras en heeft daardoor
uitstekend op de aanbouwwerktuigen en het werkproces. Dankzij de tweede
zitplaats - bijvoorbeeld voor een medewerker die manuele reinigingstaken
uitvoert - is in vele gevallen een extra voertuig overbodig.

De intuïtieve bediening via het multifunctionele display in het midden van het
stuur zorgt voor een veilige besturing van de machine. Alle noodzakelijke
instellingen zijn in één oogopslag zichtbaar, net als de beelden van de
achteruitrij- en zuigmondcamera. De standaard uitvoering met twee borstels
wordt bediend door dubbele joysticks in de linker armleuning. Duidelijke
symbolen vergemakkelijken de aanpassing van parameters zoals het
borsteltoerental. Via een sneltoets kiest de bestuurder de opgeslagen
instellingen zodat hij meteen aan de slag kan.

De drie aan- en opbouwmogelijkheden aan de voor-, achterzijde en boven de
motor maken het gelijktijdig uitvoeren van meerdere taken mogelijk, zoals bv.
maaien en meteen opvangen. Door gebruik te maken van het hydraulisch
snelwisselsysteem, om bijvoorbeeld de veeg/zuigcontainer te demonteren en
de machine om te bouwen tot bijvoorbeeld winterdienstvoertuig, verlaagt men
de insteltijd aanzienlijk. Zo kan de machine zonder inspanning worden
omgebouwd. Met een rijsnelheid tot 40 km/u is de machine snel op de plaats
van gebruik, waarbij de lange wielbasis van 1700 mm zorgt voor een
comfortabele rit.

Binnen deze professionele serie werktuigdragers en straatveegmachines
hanteert Kärcher consequent een gemeenschappelijke-onderdelenstrategie.
Zo heeft de MC 130 hetzelfde beproefde chassis als de MIC 50. Wanneer het
machinepark meerdere modellen telt, maken veel dezelfde onderdelen
onderhoud en reparaties makkelijker. Eigen medewerkers kunnen deze na
een opleiding door Kärcher op een rendabele manier zelf uitvoeren.

MC 130
Motor

4-cylinder 4-takt dieselmotor

Cilinderinhoud

2.434 cm³

Motorvermogen

36,5 kW/50 PS

Specifiek energieverbruik

220 g/kWh

Rijsnelheid

40 km/u

Emissieklasse

Interim Tier4 / Stage IIIA

Asbelasting voor-/achteraan

2.000 kg

Gewicht zonder uitbouw

1.700 kg

max. toegelaten totaalgewicht

3.500 kg

Voertuigbreedte

1.200 mm tot 1.380 mm

Voertuighoogte

1.990 mm

Lengte met tweeborstelsysteem

3.950 mm

Kärcher breidt zijn productgamma compacte straatveegmachines voor gemeenten en openbare
ruimte uit met de MC 130, een model uit de 1 m³-klasse.

De robuuste en wendbare machine blijft ook bij maximale belasting onder het toegelaten
totaalgewicht van 3,5 t. Hierdoor is ze toegelaten voor gebruik op voetpaden en kan ze worden
bestuurd met een rijbewijs voor personenauto’s.

Voor veilig rijden en werken biedt de cabine in glas biedt een brede kijk rondom.

Meer informatie over de MC 130:

https://www.kaercher.com/nl/mc130-veegmachine.html
Voor meer informatie :
Kärcher b.v. – Postbus 9358 – 4801 LJ Breda
Jop Küster – jop.kuester@nl.kaercher.com

Tel. : +31 76 75 01 700 - Fax : +31 76 75 01 751 - www.karcher.nl

