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KOMFORTOWE SPRZĄTANIE 
PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
Nowa klasa kompaktowych pojazdów komunalnych
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MIC 42
Kärcher wprowadza nową klasę 
urządzeń łączących kompaktowe 
gabaryty z wydajnym napędem. 
MIC 42 jest pierwszym urządzeniem 
w swojej klasie spełniającym rygory 
normy emisji Stage V i doskonale 
nadaje się do zastosowania 
w centrach miast. 

Indywidualne sterowanie 
każdą ze szczotek  
Indywidualne podnoszenie 
każdej ze szczotek

Trzypunktowy 
układ zawieszenia 
CAT 0

Komfortowa przestronna kabina

Hydrostatyczny napęd 
na wszystkie koła z kontrolą 
trakcji

Zbiornik zanieczysz-
czeń z wbudowanym 
zbiornikiem na wodę 
czystą i odzyskaną

Opatentowany 
system szybkiej 
wymiany

Szybka 
wymiana 
akcesoriów 
z tyłu
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 Silnik diesel z DPF spełnia 
normy emisyjne EU STAGE V

 Napęd na wszystkie koła 
z kontrolą trakcji 

 Zintegrowany system szybkiej wymiany

Napęd / Silnik  3-cylindrowy silnik diesel Yanmar z DPF

Napęd trakcji Hydrostatyczny napęd na wszystkie 
koła z kontrolą trakcji

Moc kW 31 kW (42 KM) przy 2800 obr/min

Prędkość jazdy km/h 25

Promień skrętu (wewnętrzny) mm 910

Wymiary (zamiatarka) mm 3240 × 1080 × 1980

Całkowity dopuszczalny ciężar kg 2500

Ciężar właściwy / Nośnik narzędzi kg 1500

Pojemność zbiornika zanieczyszczeń l 800

Zbiornik czystej wody l 185

Szerokość zamiatania mm 550 –1630

Rozstaw osi mm 1500

Ogrzewanie i klimatyzacja 

System zamiatający 

System odzyskiwania wody 

Wąż do odkurzania 

Urządzenie wysokociśnieniowe 

 Objęte dostawą      Opcjonalne wyposażenie

Dane techniczne

Model MIC 42 

Komfortowe miejsce pracy 
Ergonomicznie zaprojektowana kabina kierowcy oferuje 1,2 m3 
przestrzeni i doskonałą widoczność (360°). Dla wygody operatora 
w kabinie znajduje się uchwyt na 1-litrową butelkę, zamykany 
schowek oraz ładowarka USB. Panel sterujący zintegrowany 
z podłokietnikiem gwarantuje intuicyjną i wygodną obsługę. 

Przyjazny dla środowiska 
Silnik Diesla w technologii common rail wyposażono w filtr cząstek 
stałych, umożliwiając swobodne spełnienie wymogów nowej normy 
emisji spalin Stage V. Niskie zużycie paliwa to zarazem ochrona 
środowiska jak i większa ekonomia pracy.

Optymalne rezultaty 
Wyposażony w zbiornik o pojemności 800 litrów pojazd o szeroko-
ści 1,08 m okazuje się niezwykle kompaktowy i zwrotny, a przy 
tym umożliwiający długie, nieprzerwane interwały pracy. System 
dwóch szczotek zamiatających gwarantuje doskonałe rezultaty 
sprzątania. Każda ze szczotek może być sterowana i podnoszona 
osobno. 

Mocny silnik 
Pojazd wyposażony w mocny silnik (moc 42 KM, moment obrotowy 
130 Nm) o napędzie hydraulicznym bez trudu potrafi przewozić 
tonę zanieczyszczeń bądź akcesoria o odpowiadającej masie. 

Zintegrowany system szybkiej wymiany 
Zastosowanie standardowego zawieszenia trójpunktowego (CAT 0) 
z hydraulicznym podnoszeniem z przodu umożliwia zaadaptowanie 
do pracy szeroko obecnych na rynku akcesoriów do traktorów. 
Zastosowanie z tyłu unoszonej ramy z systemem szybkiej zmiany 
eliminuje konieczność ręcznego unoszenia akcesoriów. Dostępna 
opcjonalnie kaseta szybkozłączek ogranicza niewygodę przepinania 
złączek indywidualnie. 

Łatwość serwisowania 
Dopełnieniem przemyślanej koncepcji urządzenia jest szybki i łatwy 
dostęp serwisowy do kluczowych komponentów. Zewnętrzne panele 
zawierające zbiornik paliwa, chłodnicę paliwa i skraplacz klimatyza-
cji umieszczono na zawiasach, umożliwiając sprawne i szybkie 
czyszczenie, przegląd i serwisowanie. 
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Wyposażenie
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W celu uzyskania bardziej 
szczegółowych informacji skontaktuj się z:

Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140 
31-346 Kraków

Informacje produktowe/wsparcie techniczne:

Kajetan Nowak, tel.  12 63 97 137, 
kajetan.nowak@pl.kaercher.com

Michał Kopecki, tel. 12 63 97 199, 
michal.kopecki@pl.kaercher.com

Piotr Przybylski, tel. 12 63 97 279, 
piotr.przybylski@pl.kaercher.com

Biuro Obsługi Klienta: 801 811 234 
www.karcher.pl 

Biuro handlowe Warszawa

ul. Radzymińska 332 
05-091 Ząbki - Warszawa

Biuro Obsługi Klienta: 801 811 234 
E-mail: warszawa@karcher.com.pl 

Biuro handlowe Poznań

ul. Drużbickiego 9 
61-693 Poznań

Biuro Obsługi Klienta: 801 811 234 
E-mail: poznan@karcher.com.pl 
 
Biuro handlowe Gdańsk

ul. Partyzantów 76/411 
80-256 Gdańsk

Biuro Obsługi Klienta: 801 811 234 
E-mail: gdansk@karcher.com.pl

 
Biuro handlowe Katowice

ul. Paderewskiego 29 
40-282 Katowice

Biuro Obsługi Klienta: 801 811 234 
E-mail: katowice@karcher.com.pl

 
Biuro handlowe Wrocław

ul. Ostrowskiego 13D 
53-238 Wrocław

Biuro Obsługi Klienta: 801 811 234 
E-mail: wroclaw@karcher.com.pl

 
Biuro handlowe Łódź

ul. Gibalskiego 2/4 
91-849 Łódź

Biuro Obsługi Klienta: 801 811 234 
E-mail: lodz@karcher.com.pl


