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Perfekcyjne, bo stworzone przez profesjonalistów.

Nośniki narzędzi MIC oraz zamiatarki miejskie MC 50, dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów dodatkowych, mo-

gą pełnić rolę wielosezonowych pojazdów komunalnych, przycinać żywopłoty oraz myć ulice, zimą skutecznie odśnieżać 

oraz posypywać ulice i chodniki piaskiem bądź solą. Niezawodne, przyjazne w obsłudze i w pełni wielofunkcyjne – nie-

zbędne w każdym mieście i w każdej gminie. 

4 Wygodne sterowanie 
W nośnikach MIC 84 i MIC 45 akcesoria dodatkowe mogą być 

obsługiwane za pomocą drążka sterującego. Przełączniki przód/

tył są także zintegrowane w dżojstiku (dot. MIC 84 i MIC 45 Adv) 

co umożliwia komfortową obsługę. 

5 Idealne do ciężkiego osprzętu
Trzypunktowe mocowania dla ciężkiego osprzętu np. pługu śnież-

nego, stanowią standardowe wyposażenie nośników MIC 84. 

Opcjonalnie dostępne są także dla modeli MIC 45. 

1 Doskonała manewrowość
Przegubowa budowa nośnika umożliwia mu dokładne poruszanie 

się po własnych śladach, także na zakrętach. Gwarantuje też 

doskonałą manewrowość i niewielki promień skrętu pozwalające 

m. in. na swobodne poruszanie się po wąskich alejkach parko-

wych. Urządzenie dobrze radzi sobie także z pokonywaniem 

krawężników oraz z innymi przeszkodami.

2 Potrójna łatwość obsługi
Osprzęt MIC 45 może być obsługiwany zarówno za pomocą 

drążka sterującego jak i trzech dźwigni ręcznych. Dla jeszcze 

łatwiejszej i bardziej komfortowej obsługi, opcjonalnie dostępny 

jest wygodny podłokietnik.

3 Wysoka konfigurowalność
Czteropunktowe mocowanie przeznaczone do montowania dodat-

kowego osprzętu o średniej wadze. Dzięki temu zmiana wypo-

sażenia jest wyjątkowo łatwa i szybka. 
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MIC 34C

MIC 34C
Dane techniczne
Napęd/silnik  4-suwowy silnik diesel/Kubota
Moc  25 kW / 34 HP
Prędkość jazdy km/h 20
Zdolność pokonywania wzniesień % 25
Promień skrętu m 0.75
Układ kierowniczy  Przegubowy układ kierowniczy
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 2300 x 1090 x 1970
Regulowana szerokość zamiatania mm 1100–1400
Wydajność powierzchniowa  m²/h 1750
Całkowity dopuszczalny ciężar kg 700
Liczba godzin pracy na 1 tankowanie h 13

Wyposażenie
Światła drogowe plus światła robocze ■
Światło ostrzegawcze  ■
Napęd na 4 koła  ■
Do użytku wielosezonowego  ■
Nagrzewnica  ■
Klimatyzacja  ■
Przygotowanie pod trzecią szczotkę boczną ■
Komfortowy fotel  ■
Numer katalogowy  1.442-210.2
■ Objęte dostawą

MC 50 Advanced MC 50 Advanced Comfort
Dane techniczne:
Napęd Silnik Diesla 4-suwowy / Yanmar Silnik Diesla 4-suwowy / Yanmar
Moc 19.2 kW / 26 HP 19.2 kW / 26 HP
Prędkość jazdy do przodu km/h 20 20
Zdolność pokonywania wzniesień % 25 25
Promień skrętu m 0.75 0.75
Szybka wymiana zbiornik zanieczyszczeń, system szczotkowy, trzecia 

szczotka boczna mechanizm koszenia & koszenia i 
rozdrabniania, pług & solarka, inne zestawy montażowe

zbiornik zanieczyszczeń, system szczotkowy, trzecia 
szczotka boczna mechanizm koszenia & koszenia i 
rozdrabniania, pług & solarka, inne zestawy montażowe

Układ kierowniczy Z przegubem łamanym Z przegubem łamanym
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 2810 x 1090 x 1970 2810 x 1090 x 1970
Zmienna szerokość robocza mm 900–1400 900–1400
Wydajność powierzchniowa m²/h 14000 14000
Szerokość robocza z trzecią szczotką mm 2000 2000
Zbiornik zanieczyszczeń l 500 500
Ładowność zbiornika kg 400 400
Maks. wysokość zbiornika podczas opróżniania m 1.45 1.45
Zbiornik na wodę czystą l 165 165
Czas pracy na jedno tankowanie h 13 13

Wyposażenie:
Oświetlenie dopuszczające do ruchu na drogach 
publicznych + oświetlenie robocze

■ ■

Światło obrotowe ■ ■
Zmiana kierunku obrotu szczotek bocznych  ■ ■
Napęd 4 WD ■ ■
Hydrauliczne podnoszenie zbiornika ■ ■
Ogrzewanie ■ ■
Przystosowane do pracy z trzecią szczotką boczną ■ ■
Klimatyzacja – ■
Tapicerowany fotel – ■
Numer katalogowy 1.442-202.2** 1.442-202.2**
■ Objęte dostawą      ** W zależności od konfiguracji wyposażenia



5

MIC 45 Classic MIC 45 Advanced
Dane techniczne
Napęd/silnik  4--suwowy silnik turbo diesel/Kubota 4-suwowy silnik turbo diesel/Kubota
Moc  33.1 kW/45 KM 33.4 kW/45 KM
Standard emisji spalin  Stage IIIa Stage IIIa
Zbiornik paliwa l 42 42
Prędkość jazdy km/h 30 40
Prędkość robocza km/h 20 20
Hamulec serwisowy  hydrostatyczny hydrostatyczny
Długość mm 2635 2635
Szerokość mm 1292 1292
Wysokość mm 1950 1950
Ciężar kg 1320 1320
Całkowity dopuszczalny ciężar kg 2500 2500
Promień skrętu m 2.02 2.02
Zdolność pokonywania wzniesień % 30 30
Głośność pracy (w kabinie) dB (A) 74 74

Wyposażenie
Dodatkowe obciążenie  □ □
Światło robocze  □ □
Lusterko wsteczne  ■ ■
Światło ostrzegawcze  ■ ■
Wycieraczka  ■ ■
Ogrzewanie  ■ ■
Klimatyzacja  □ □
Komfortowy fotel  □ □
Regulowana kolumna kierownicy  ■ ■
Dwupunktowe pasy bezpieczeństwa  □ □
Radio  □ □
Łącznik przyczepy z podłączeniem zasilania  □ □
Numer katalogowy  1.442-010.0 1.442-011.0
■ Objęte dostawą     □ Opcjonalne

MIC 84
Dane techniczne
Napęd/Silnik  4-suwowy silnik turbo-diesel / Kubota
Moc  61.7 kW/84 HP
Standard emisji spalin  Stage IIIa
Zbiornik paliwa l 78
Prędkość jazdy km/h 40
Prędkość robocza km/h 20
Hamulec serwisowy  hydrostatyczny
Długość mm 3215
Szerokość mm 1590
Wysokość mm 2130
Ciężar kg 2450
Całkowity dopuszczalny ciężar kg 5000
Promień skrętu m 3.1
Zdolność pokonywania wzniesień % 40
Głośność pracy (w kabinie) dB (A) 74

Wyposażenie
Dodatkowe obciążenie □
Światła robocze □
Lusterko wsteczne ■
Światło ostrzegawcze ■
Wycieraczka ■
Ogrzewanie ■
Klimatyzacja □
Komfortowy fotel □
Regulowana kolumna kierownicy ■
Dwupunktowe pasy bezpieczeństwa □
Radio □
Łącznik przyczepy z podłączeniem zasilania □

Numer katalogowy 1.442-012.0
■ Objęte dostawą     □ Opcjonalne
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Jedną z funkcji, jaką pełnić mogą nośniki narzędzi Kärcher MIC jest zamiatanie. Doskonale sprawdzają się one na du-

żych powierzchniach takich jak drogi, parkingi, alejki parkowe. Podobną funkcję jak nośniki narzędzi mogą pełnić ko-

munalne zamiatarki MC 50. Charakteryzują się konstrukcją zbliżoną do nośników MIC 34, jednakże w przeciwieństwie 

do nich funkcję zamiatania oferują w standardzie. 

Zamiatanie i odkurzanie.

1 Trzecia szczotka boczna
Zwiększa szerokość roboczą z 1400 do 2000 mm. Znacznie 

ułatwia wymiatanie śmieci np. spod ławek parkowych. Umożli-

wia jednoczesne zamiatanie na różnych poziomach, np. ulic 

i krawężników lub chodników i rynsztoków.    

3 Skuteczny system odsysania
Na system składają się prosty wąż ssący o średnicy 150 mm 

wraz z układem cyrkulacji wody i 500-litrowy zbiornik. Ssawa, 

dzięki optymalnemu umiejscowieniu, jest dodatkowo chronio-

na przez koła maszyny przed uszkodzeniem. Kanał ssący moż-

na łatwo udrożnić w przypadku zatkania, dzięki funkcji szybkie-

go demontażu. 

2 Wąż ssący
Długi, 4.5-metrowy wąż ssący o średnicy 100 mm umożliwia 

odkurzanie lekkich śmieci takich jak suche liście, plastikowe 

butelki czy puszki po napojach. Doskonale sprawdza się 

w miejscach, gdzie zamiatarka normalnie nie jest w stanie do-

trzeć.    

4 Hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie zbiornika
Hydrauliczne podnoszenie 500-litrowego zbiornika zanie-

czyszczeń na wysokość 145 cm umożliwia jego łatwe i całkowi-

cie bezwysiłkowe opróżnianie wprost do kontenera.  

21
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1 Przednia szczotka walcowa
Walcowa szczotka przednia o długości 1600 mm przeznaczona 

do zamiatania zanieczyszczeń z ulic, alejek i chodników w sezo-

nie wiosennym, letnim i jesiennym. Zimą może być stosowana 

do zamiatania śniegu (wysokość pokrywy śnieżnej nie powinna 

przekraczać 10 cm). Położenie szczotki można hydraulicznie re-

gulować zmieniając jej kąt nachylenia względem krawędzi ulicy 

w prawo lub w lewo.

3 Szczotka do usuwania chwastów
Szczotka boczna przeznaczona do usuwania z chodników, ulic i 

brukowanych nawierzchni chwastów, trawy oraz mchów. Stano-

wi skuteczną i przyjazną środowisku alternatywę w stosunku do 

metod chemicznych. Szczotka posiada regulację kąta nachyle-

nia względem powierzchni i może obracać się w obu kierunkach, 

można ją także przesuwać na szynie w prawo lub w lewo. Istnie-

2 Szczotka do usuwania chwastów z odsysaniem
Szczotka boczna przeznaczona do usuwania oraz odsysania 

chwastów, trawy i mchów w jednym przejściu roboczym. Umoż-

liwia pracę z drugą szczotką boczną o odmiennej twardości 

szczeciny, przeznaczonej np. do zamiatania. 

4 Długa szczotka walcowa 
Walcowa szczotka przednia o długości 2000 mm przeznaczo-

na do zamiatania ulic w sezonie wiosennym, letnim i jesien-

nym. Zimą może być stosowana do zamiatania śniegu (wyso-

kość pokrywy śnieżnej nie powinna przekraczać 10 cm). 

Położenie szczotki można hydraulicznie regulować zmieniając 

jej kąt nachylenia względem krawędzi ulicy w prawo lub w lewo.  

je możliwość zamocowania akcesorium na prawą lub na lewą 

stronę. 
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1 Kompaktowy ciśnieniowy system spryskujący
Strumień wody pod wysokim ciśnieniem wytwarzany przez 

osiem dysz rozmieszczonych na metalowej listwie skutecznie 

zmywa uporczywe zabrudzenia z betonu, asfaltu, płytek chod-

nikowych, kostki brukowej czy tartanu. Kompaktowy system 

spryskujący doskonale sprawdza się na boiskach sportowych 

i bieżniach oraz w małych parkach. Zimą może służyć też do 

spryskiwania solanką alejek, ulic i chodników. 

3 Ciśnieniowy system spryskujący 2.2 m
Ciśnieniowy system spryskujący doskonale sprawdza się na 

dużych boiskach sportowych i bieżniach, placach miejskich, 

ulicach, chodnikach oraz w dużych parkach. Zimą może służyć 

też do spryskiwania solanką alejek, ulic i chodników. 

2 Wbudowane urządzenie wysokociśnieniowe  
Urządzenie wysokociśnieniowe zamontowane w tylnej części 

maszyny doskonale sprawdza się podczas do czyszczenia 

trudnodostępnych miejsc, gdzie większe akcesoria nie są 

w stanie dotrzeć. Umożliwia też łatwe mycie zbiorników na za-

nieczyszczenia zamontowanych na nośnikach narzędzi i za-

miatarkach oraz różnych obiektów podczas prac komunalnych 

np. koszy na śmieci, kontenerów czy przystanków autobuso-

wych.    

4 Ciśnieniowy system spryskujący o dużej szerokości 
       roboczej 
Ciśnieniowy system spryskujący doskonale sprawdza się na 

dużych placach miejskich, szerokich ulicach i chodnikach. Zi-

mą może służyć też do spryskiwania solanką placów, ulic 

i chodników. 

Kärcher jest światowej klasy specjalistą w dziedzinie czyszczenia wysokociśnieniowego. Dobierając wyposażenie do 

nośników narzędzi MIC oraz miejskich zamiatarek MC 50 firma wykorzystała swoje wieloletnie doświadczenie, dlatego 

też akcesoria przeznaczone do mycia wodą pod wysokim ciśnieniem są tak skuteczne w działaniu. Dzięki nim nośniki 

narzędzi mogą np. pełnić rolę komunalnych pojazdów do mycia ulic i chodników.  

Czyszczenie wodą pod ciśnieniem i podlewanie.

21
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1 Ręczna lanca do podlewania
Ręczna lanca umożliwia podlewanie roślin rosnących na skwe-

rach miejskich czy zieleńcach. Wyposażenie to pomocne jest 

także w codziennej pracy firm administrujących osiedlami 

mieszkaniowymi do wygodnej pielęgnacji terenów zielonych.    

3 MIC 34C z hydraulicznym ramieniem do podlewania
Hydraulicznie sterowane ramię ze spryskiwaczem to optymal-

ny sposób na podlewanie, roślin w miejskich parkach, skwe-

rach, zieleńcach i na wyspach drogowych. Zbiornik z wodą 

montowany na nośniku narzędzi umożliwia pracę w miejscach 

z utrudnionym dostępem do sieci wodociągowej.

2 Urządzenie wysokociśnieniowe z wężem
Stanowi dobre uzupełnienie systemów do podlewania roślin 

i ciśnieniowych systemów spryskujących do mycia ulic. Dosko-

nale sprawdza się w codziennych pracach komunalnych. 

21
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Koszenie, rozdrabnianie, przycinanie.

1 Kosiarka ze zbiornikiem 
Wyposażenie przeznaczone do wielosezonowych zamiatarek 

miejskich MC 50 oraz nośników narzędzi MIC 34 z funkcją za-

miatania. Aby używać tych maszyn do strzyżenia trawników 

szczotki zamiatające należy zamienić na kosiarkę. Podczas 

koszenia trawa odsysana jest do zbiornika zanieczyszczeń.

3 Kosiarka ze średnim zbiornikiem
Kosiarka o dużej wydajności powierzchniowej z systemem od-

sysania wyposażona w pojemny zbiornik na trawę. Przezna-

czona do montowania do nośników narzędzi MIC. Dobrze 

sprawdza się w parkach, na boiskach trawiastych czy na tere-

nach podmiejskich.   

2 Kosiarka z dużym zbiornikiem
Najbardziej wydajna kosiarka z systemem odsysania wyposa-

żona w pojemny zbiornik na trawę. Przeznaczona do montowa-

nia do nośników narzędzi MIC. Dobrze sprawdza się na dużych 

i bardzo dużych powierzchniach trawiastych.    

4 Kosiarka z rozdrabniarką
Kosiarka z systemem trzech ostrz, wyrzutem tylnym i hydrau-

liczną regulacją wysokości koszenia. Przeznaczona do monto-

wania do nośników narzędzi MIC. Dobrze sprawdza się zarów-

no na średnich jak i bardzo dużych  powierzchniach trawiastych. 

Bogata oferta osprzętu przeznaczonego do utrzymania  komunalnych terenów zielonych, gwarantuje znaczne posze-

rzenie spektrum zastosowań nośników narzędzi i zamiatarek miejskich. Dzięki temu, zamiast kilku urządzeń potrzebu-

jesz jednego, a jego zakup szybko się zwraca.  

21
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1 Szeroka kosiarka bijakowa
Szeroka kosiarka bijakowa to doskonały osprzęt do nośników 

narzędzi pomagający w utrzymaniu terenów zielonych. Dosko-

nale sprawdza się podczas koszenia wysokich traw i chwa-

stów. Duża szerokość robocza pozwala na szybkie koszenie 

rozległych terenów zielonych. Tłokowy osiowy silnik hydrau-

liczny gwarantuje wysoką wydajność kosiarki. 

3 Kosiarka bijakowa na wysięgniku
Kosiarka bijakowa na wysięgniku o długości 3.5 m to idealny 

osprzęt do koszenia wysokich traw przy drogach. Może praco-

wać zarówno po prawej jak i po lewej stronie nośnika narzędzi.

2 Nożyce do przycinania żywopłotów
Nożyce do przycinania żywopłotów na wysięgniku ułatwiają 

równe i szybkie strzyżenie krzewów z wykorzystaniem nośni-

ków narzędzi Kärcher. Hydrauliczne sterowanie gwarantuje ła-

twą i wygodną obsługę osprzętu. 

4 Kompaktowa kosiarka bijakowa
Kompaktowa kosiarka bijakowa to doskonały osprzęt do mniej-

szych nośników narzędzi  pomagający w utrzymaniu terenów 

zielonych. Doskonale sprawdza się podczas koszenia wyso-

kich traw i chwastów. Tłokowy osiowy silnik hydrauliczny gwa-

rantuje wysoką wydajność kosiarki. 
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Komunalne prace zimowe

1 Odśnieżarka z rozrzutnikiem 
Odśnieżarka o szerokości roboczej 100 cm z rozrzutnikiem 

z hydraulicznie obracanym kominem wyrzutu i hydraulicznie 

regulowaną odległością wyrzutu. 

3 Półzawieszany rozrzutnik
Rozrzutnik ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 

600 litrów, wyposażony w funkcję start/stop. System dwu-ko-

morowy, umożliwia mieszanie i łączenie piasku i soli według 

potrzeb.  

2 Piaskarka
Półzawieszana piaskarka z funkcją napełniania bezpośrednio 

z silosu. Funkcja ta  wpływa na znaczne skrócenie czasu na-

pełniania zbiornika i ułatwia obsługę maszyny operatorowi.  

4 Szeroka odsnieżarka z rozrzutnikiem
Odśnieżarka o szerokości roboczej 160 cm z rozrzutnikiem 

przeznaczona do szybkiego usuwania wysokiej i zbitej pokry-

wy śnieżnej. Obracany komin wyrzutu można ustawić na prawą 

bądź na lewą stronę.  

Szeroki wybór osprzętu do prac zimowych zapewnia możliwość wielosezonowego wykorzystania nośników narzędzi 

w pracach komunalnych. Odśnieżarki, pługi, rozrzutniki, solarki i piaskarki skutecznie pomogą uporać się ze śniegiem 

i lodem na drogach, alejkach, placach i chodnikach. 

21
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1 Systemy rozrzutników
Kompaktowy nośnik narzędzi MIC 34 w sezonie zimowym 

można wyposażyć w rozrzutnik dyskowy i walcowy. Piasek i sól 

można załadować na hydraulicznie obsługiwaną platformę, 

skąd podawane są do rozrzutnika.  

■ Rozrzutnik dyskowy: do dużych powierzchni

■ Rozrzutnik walcowy: do wąskich alejek, chodników

3 Łańcuchy na koła
Łańcuchy na koła gwarantują bezpieczeństwo poruszania się 

po zaśnieżonych i oblodzonych drogach. Ostre krawędzie 

ogniw łańcuchów ułatwiają manewrowanie i zapewniają lepszą 

przyczepność. Na zdjęciu prezentowane na nośniku MIC 34 

wyposażonym w płóg Vario i walcowy rozrzutnik z platformą.

2 Płóg śnieżny Vario
Hydraulicznie obracany pług śnieżny ze zderzakami przystoso-

wany do pracy ze wszystkimi nośnikami narzędzi Kärcher. Do-

stępny w różnych szerokościach roboczych od 1.35 do 1.80 m.

4 Samoładujący lub półzawieszany rozrzutnik
Kärcher oferuje dwa rodzaje rozrzutników do nośników narzę-

dzi MIC: samoładujący się ze zbiornikiem o pojemności 150 l 

lub  półzawieszany ze zbiornikiem o pojemności 170 l (z możli-

wością powiększenia do 340 l) i z opcjonalną funkcją start/

stop.   
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Do zadań specjalnych w pracach komunalnych potrzeba specjalnego sprzętu. W tym celu Kärcher podjął współpracę 

z wyspecjalizowanymi producentami oprzyrządowania do nośników narzędzi. Jeżeli standardowo oferowane akcesoria 

nie są w stanie sprostać pewnym szczególnym  zadaniom, Kärcher na życzenie klienta, projektuje indywidualne rozwią-

zania specjalistyczne.

Właściwe rozwiązanie do każdego zadania.

1 Podnośnik palet – MIC 84
Podnośnik palet o udźwigu do 1000 kg montowany z przodu 

nośnika narzędzi MIC 84. 

3 Szczotka do usuwania trawy
Szczotka o wyjątkowo twardej i trwałej szczecinie przeznaczo-

na do usuwania trawy i chwastów z chodników, kostki brukowej 

czy asfaltu.   

2 Hak holowniczy
Hak holowniczy umożliwia podpięcie przyczepy do MIC 45. Na 

zdjęciu nośnik narzędzi wykorzystywany do transportu urzą-

dzenia ultrawysokociśnieniowego.  

4 Podnośnik hydrauliczny z szuflą
Szufla z podnośnikiem jest idealnym narzędziem do transportu 

kamienia, piasku, żwiru, gruzu i innych sypkich materiałów. 

Udźwig szufli wynosi 600 kg. 
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