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DEN NYE MC 250 - FEJEMASKINEN, 
DER SÆTTER HELT NYE STANDARDER.
Imponerende rengøring, også i områder, der er udlagt som miljøzoner.
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EN MASKINE,  
MAN KAN BLIVE 
HELT VILD MED!
Når effektivitet, fleksibilitet og miljøvenlighed er det, 
du stiler efter, så opfylder vores feje-/sugemaskine

MC 250 alle dine ønsker. Den har alt det, du har brug

for til dine rengøringsopgaver. Altid - overalt.

Vi har bedt eksperter fra kommunerne om at 
foretage en testkørsel med forskellige køre- 
tøjer og efterfølgende brugt deres feedback 
direkte ved udviklingen af MC 250. På den 
måde kunne vi udvikle MC 250 til det, den nu 
er blevet til, nemlig den optimale løsning for 
kommunerne. 

En driftssikker, holdbar feje-/sugemakine med 
en enestående effektivitet, som lever op til de 
strengeste krav for rengøring, sikkerhed og 
komfort og som - allerede, da vi var igang 
med at udvikle den - blev afprøvet og testet i 
alle anvendelsessituationer.
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TOPMODERNE  
TEKNOLOGI  
UANSET HVOR
DU KIGGER

Stor, komfortabel kabine til 2 personer

Intuitivt betjeningskoncept, inklusive quick-
start-knap og display i ratstammen

Maks. hastighed 60 km/time

Børsterne kan styres enkeltvis, og du  
kan tilvælge en funktion til hydraulisk 
justering af børstevinklen
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Vi vil gerne imponere alle med vores MC 250 - de driftsanslige, 
førerne, montørerne eller værkstedet og alle, der på en eller 
anden måde arbejder med maskinen. Vi har udstyret MC 250 med 
den mest innovative teknologi og størst mulige komfort samt et 
smart servicekoncept, der er grundigt gennemtænkt ned i den 
allermindste detalje. Vi er nemlig kun glade, når du også er det. Du 
bliver tilfreds, uanset hvilken opgave, du er i gang med, også i 
byernes miljøzoner. Og du vil blive overrasket gang på gang.

Uafhængig hydraulisk 
affjedring af forhjul

Motor svarende til Euro 6
eller STAGE V

4-hjulsstyring

Hydraulisk affjedring
af begge aksler

Den største affaldsbeholder 
i 2m³ klassen

Varmtgalvaniseret
chassis
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SKELSÆTTENDE 
“DRIVE DYNAMICS”

Ligesom alle andre af Kärchers kommunale 
fejemaskiner kombinerer MC 250 kompakt stør-
relse, robust kvalitet og effektiv fremdrift med 
størst mulig miljøvenlighed. Det varmtgalvan-
iserede chassis modstår korrosion og har været 
afprøvet i udholdenhedstest.

Altid hurtigere parat og klar med din MC 250 
takket være den store hastighed, det hydropneu-
matiske ophæng og den hurtige adgang til service-
komponenterne.

Ingen kompromis. De, som bare vil have det allerbedste, skal da ikke 
bekymre sig om detaljer. Derfor har vi også udstyret MC 250 med 
førsteklasse komponenter til transmission, chassis og affjedring - det 
sikrer en køreoplevelse, som man hidtil kun har set i biler.
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MC 250 Express: 60 km/time
Med en maksimumshastighed på 60 km/time fører en 
MC 250 dig hurtigt og sikkert hen til næste arbejdssted. 
Helt uden at være til gene for andre trafikanter. Det 
betyder mindre uproduktiv tid, og føren kan bruge meget 
mere tid på sin primære opgave, nemlig at feje.

Eksemplarisk: Komfort og chassis 
Uanset om du fejer eller bare kører fra et sted til et 
andet - din MC 250 yder til enhver tid sikkerhed under 
kørslen og giver dig samme kørekomfort som i en bil. For 
at sikre det har vi forsynet begge MC 250´s aksler med 

et hydropneumatisk ophæng og også tilføjet et uafhæn-
gigt affjedret forhjulsophæng. Derfor er MC 250 så eks-
tremt let at styre, og affjedringen gør den behagelig at 
køre i, så ujævnheder næsten ikke kan mærkes. 
 
Manøvredygtig: Alle hjul styres derhen, hvor du vil hen 
Når du aktiverer firehjulsstyring, kan du vende din MC 
250 på en tosporet vej uden at skulle bakke. Du får mak-
simal gavn af denne ekstreme manøvredygtighed i bymi-
dten. Så sparer du masser af tid og undgår farlige vende-
manøvrer.



MC 250
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HOP IND OG 
BLIV GLAD

Personer, der tilbringer stort set alle arbejdstimer i et køretøj, skal kunne 
aflastes med førsteklasses ergonomi og komfort. MC 250 er en moderne 
certificeret arbejdsplads, som gør det lettere at fokusere på opgaven og 
omgivelserne og beskytter føreren.
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Perfekt siddekomfort til alle
Den store tosæders kabine udgør en god arbejdsplads, 
hvor der også er god benplads til høje personer. Det hele 
er designet, så din ryg beskyttes - lige fra du stiger ind - 
affjedringen, det luftfjedrede sæde med lændestøtte, 
sædevarme og 3-punkts sikkerhedssele. Det bekvemme 
førersæde fra premium producenten König er certificeret 
af AGR. Maskinen med den særdeles rygvenlige arbejd-
splads og siddekomfort som i en lastbil har modtaget 
AGR-
kvalitetsmærket fra et uafhængigt institut af læger og 
fysioterapeuter.

Perfekt udsyn
MC 250´s meget store, skrå og buet forrude sikrer et per-
fekt udsyn over arbejdsomgivelserne og nedsætter 
graden af direkte solpåvirkning. De store skydevinduer 
på siderne kan åbnes både fremad og bagud, så du let-
tere kan justere sidespejlene og åbne/lukke muligheder.

Betjening - når det er allerbedst
Displayet, der er monteret centralt i ratstammen bidrager 
i høj grad til arbejdssikkerheden. Takket være displayet, 
som altid befinder sig indenfor førerens synsfelt, kan 
føreren altid koncentrere sig fuldt og helt om det 
område, han arbejder i. Det ergonomiske betjening-
spanel, som vi allerede anvender i vores MIC 42 og 
MIC 130, sikrer et konsekvent, selvforklarende betjen-
ingskoncept med symboler, der er lette at forstå, ligesom 
Kärcher eco-knappen skifter MC 250 automatisk over i 
arbejdsmodus. Det sparer tid og øger sikkerheden.
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TO TIL TRE GANGE 
SÅ GOD
Der findes gode løsninger, og der findes meget gode løs-
ninger. Hvis du foretrækker perfekte løsninger, så er MC 
250 perfekt til dig. Den har så meget mere at byde på og 
gør alt så meget bedre, end det, du har kendt indtil nu.
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Din MC250 er ikke bare en moderne 
fejemaskine; den er også perfekt løsning til 
alle rengøringsopgaver i bymidten. Brug MC 
250 på fortove og cykelstier, på industriare-
aler eller parkeringspladser eller hvor end 
der måtte være behov. Du vil blive så impo-
neret over resultaterne, især hvad angår 
komfort og sikkerhed. Adskillige redskaber 
kan tilvælges og giver flere anven-
delsesmuligheder, f.eks. snerydning og salt-
ning om vinteren, vådrengøring, højtryksren-
sning og bekæmpelse af ukrudt. Altid 
pålidelig, effektiv og altid fremragende resul-
tater.

Beregning på computeren: Fejesystem
Vi har udviklet fejesystemet ved brug af 
CFD-teknologi. På den måde har vi sikret, at 
den førsteklasses, effektive turbine opbygger 
det perfekte vakuum, at luften passerer gen-
nem beholderen, sugerøret og sugemund-
stykket på den bedste mulige måde, og snav-
set opsamles effektivt. Nogle af de positive 
bivirkninger er et meget behageligt lyd-
niveau og et lavt brændstofforbrug.
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SNAVSET ER VÆK -
UANSET HVOR
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Lige hvad du har brug for: 2 eller 3 børster
Kombinér børsterne på din MC 250, så de passer til dit 
behov. Med to-børstesystemet med den gode tilpasning 
til omgivelserne kan børsterne og børsteophængene sty-
res enkeltvis. Det parallelogram ophængte system bety-
der, at børsterne slides jævnt og derfor har en længere 
levetid. Børsterne kan køres langt ud i forhold til selve 
køretøjet - næsten vinkelret mod sideruden - og det 
giver hidtil usete anvendelsesmuligheder. Man kan frit 
vælge, hvordan man vil indstille vinklen, så du kan ind-
stille børsten til underlagets hændning, så fejeresultatet 
bliver perfekt, og børsten slides mindst muligt.

I hver børste er der indbygget rentvandsdyser, og for at 
opnå optimal støvbinding er sugemundstykket udstyret 
med rentvands- og genbrugsvanddyser. Det betyder også, 
at du kan bruge din MC 250 i støvfølsomme områder i 
bymidten, på hospitalsområder og på parkeringspladser. 
Med et tre-børstesystem, der frit kan tilvælges, øger du 
fejebredden, og du kan arbejde på forskellige niveauer, 
med ukrudtsbørsten så du dækker hele cykelstien i en 
enkelt arbejdsgang.

Sugefunktionen, der er åbent over for alt
Med sugefunktionen er det også nemt at samle større 
affald op. For at sådanne genstande let skal kunne sam-
les op er MC 250 udstyret med et 825 mm bredt suge-
mundstykke af rustfrit stål samt en automatisk Cola klap. 
Meget groft snavs finder vej ind i affaldscontaineren via 
den lige sugekanal med en diameter på 200 mm, helt 
uden risiko for tilstopning. Om nødvendigt kan sugemu-
ndstykket løftes løbende, f.eks. om efteråret, når der skal 
opsamles store mængder af løv. Du behøver heller ikke 
længere arbejde uden den intelligente vejkrys-funktion - 
hvis du skal igennem et vejkryds ved høj hastighed, 
mens du arbejder, er et enkelt tryk på en knap nok til at 
løfte hele børstesystemet og lukke for vandet, kør frem 
til det nye arbejdsområde og tryk på knappen igen!
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STØRRE, 
HØJERE, 
MERE 
ØKONOMISK
Der er en kæmpe forskel på en effektiv 
fejemaskine og vores MC 250. Lige fra affaldsbe-
holderen og tømmehøjden til det computeropti-
merede sugesystem. Det betyder, at du får hele 
potentialet - altid og overalt.

Den største affaldsbeholder i sin klasse
Med den enorme beholder med et volumen på 2,2 m³ 
netto kan du forlænge den tid, du kan arbejde, før du skal 
tømme beholderen. Det sikrer større effektivitet. MIC 250 
er kun 1,3 m bred og har en højde på under 2 m. Og fordi 
den skal se bedre ud og holde længere, er beholderen 
udelukkende fremstillet af rustfrit stål.

Meget nem at tømme
Takket være en tømmehøjde på 1.600 mm kan du 
bekvemt tømme affaldsbeholderen direkte ned i en con-
tainer, en trailer eller en ladvogn, og det sparer tid. 
Teamwork i bymidten i stedet for kørsel til materiale-
gården - perfekt med MC 250. 



15

Trykbaseret vandcirkulationsanlæg
MC 250 er som standard  udstyret med et indbygget gen-
brugsvandssystem med en separat genbrugsvandsbe-
holder. Længere uafbrudte arbejdsintervaller, fordi den 
bruger betydeligt mindre rent vand. Og du sparer også 
tid til kørsel efter påfyldning. Du kan fra kabinen ind-
stille cirkulationssystemets trykvandspumpe til flowhas-
tigheder fra 10 til 60 l/min. I fugtigt vejr eller regn kan 
du tømme det indsamlede vand via genbrugsvandtank og 
dermed optimere pladsen til affald.

Let at spænde affaldsbeholderen fra
Erfaringer med multitasking i praksis. Affaldsbeholderen 
kan afmonteres ved hjælp af støtteben. Så kan du hægte 
en vandbeholder på til vandingsopgaver eller fjernelse af 
ukrudt med varmt vand, eller du kan bruge den til vin-
terindsats. .
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ALT HVAD 
DU MÅTTE 
ØNSKE DIG
Det ene bedre end det andet. Og du har altid 
det rigtige redskab til opgaven. Det er netop 
det, vores profesionelle maskiner ønsker at 
gøre for dig – og de gør det.
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Ingen kompromiser
Spørg ikke, hvad en professionel maskine kan gøre, når 
du skal vælge en, der opfylder dine behov bedst. Vælg 
den maskine, der kan gøre alt det, du har behov for. 
Oven i købet til perfektion. Vi har udviklet MC 250, så de 
fås med alle mulige tilvalgsmuligheder, så maskinen kan 
tilpasses perfekt til dine behov. Det gælder også afslap-
pet, fokuseret arbejde med nyttigt udstyr som klimastyr-
ing og et bekvemt førersæde med en 3-punkts sikker-
hedssele.

Kärcher gør en forskel
Vore maskiner og tilbehøret består af avancerede, drifts-
sikre og let anvendelige redskaber, så du kan udføre alle 
kommunale rengøringsopgaver effektivt. Uanset hvilken 
model, du vælger, så får du effektivitet og holdbarhed. 
Og du kan nyde den kvalitet, som verdens førende pro-
ducent af rengøringsteknologi tilbyder. 

Rustet til enhver opgave
Ingen fejeopgaver er ens. Og det handler bestemt ikke 
kun om fejning. Vores maskiner byder på og kan en hel 
del mere. Den eksterne sugeslange med vandsystem er 
afgørende for at kunne fjerne snavs på svært 
tilgængelige steder, f.eks. omkring bænke i parker, på 
trapper m.m. Her kan du benytte vort to-børstesystem 
med individuel børstestyring samt et tre-børstesystem, 
der f.eks. er ekstremt fleksibel, når der skal fjernes 
ukrudt. Og der er flere andre anvendelsesmuligheder, 
hvis man har en højtryksrenser med.
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Nyeste generation af maskiner
Vore kraftfulde motorer med dieselpartikelfilter og 
ad-blue (til motorer i henhold til Euro 6) lever op til 
kravene i Euro-6-normen for udstødningsgasser  og Stage 
V. Det betyder, at vore kommunale maskiner opfylder alle 
krav til driften i miljøzoner. Behandlingen af udstødnings-
gassen med AdBlue® reducerer partikelemissionen og 
emissionen af CO2 til det mindst mulige niveau.

Topkarakter for partikelemission
I en PM2.5-test af partikelemissionen foretaget af EUnited 
(European Engineering Industries Association) fik vores 
MC 250 topkarakter og 4 stjerner.

Vore professionelle maskiner rengør ikke bare vejene, men yder 
også et aktivt bidrag til et bedre miljø. Med rene, økonomiske og 
støjsvage motorer og et lavt brændstofforbrug.

DIN KÆRLIGHED TIL 
MILJØET
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Styrke kan også være stille
MC 250 støjniveau er behageligt lavt – ikke kun i 
førerkabinen – men også for fodgængere i dens 
umiddelbare nærhed. I eco-mode ved bare 99 
dB(A) kan du også uden videre feje om natten og 
i de tidlige morgentimer.

Sparer masser af vand og tid
Vandcirkulationssystemet reducerer behovet for 
rent vand betragteligt. Så sparer du ikke bare 
vand og omkostninger; du reducerer samtidigt 
miljøpåvirkningen og kan arbejde mere produktivt 
i kraft af de længere arbejdsintervaller.



20

Enkelt, fordi det er vigtigt
Funktionsdygtighed er et vigtigt mål, vi stiller os, når vi 
udvikler produkter. MC 250 har adskillige vedligehold-
elseslåger, så man har hurtig adgang til de tekniske dele. 
Derfor kan både den daglige og regelmæssige inspektion 
og vedligeholdelse udføres let og hurtigt.

Adgang uden værktøj
Hurtig adgang til motoren og partikelfiltret ved at dreje 
rentvandstanken over til siden. Det giver hurtig adgang, 
uden at der er brug for værktøj, og intet står i vejen for 
dig. Det, som serviceteknikere drømmer om, er en ind-
bygget del af dagligdagen med Kärcher maskiner. Og 
tidsbesparelsen betyder også lavere omkostninger. 

Beskyttelse mod snavs
I det mindste skal du let kunne fjerne det snavs, der ikke 
kan undgås. Derfor er det vigtigt, at køretøjet er let at 
gøre rent. For at sikre hurtigere  rengøring er der f.eks. 
adgang til køleren udefra. Og mellem affaldsbeholderen 
og motoren er der også en kølerhjelm, der beskytter de 
elektroniske komponenter mod regn og fugt. Vandcirku-
lationssystemet er let at rense, selv med sænket 
beholder, helt uden at operatøren kommer i kontakt med 
snavset.

Alle maskiner skal vedligeholdes og plejes, så de kan 
arbejde kontinuerligt og uden fejl. Så er det godt, at det 
er nemt med vore MC 250.

VEDLIGEHOLD-
ELSE ER EN 
WIN-WIN-
SITUATION
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DU HAR MASSER AF OPGAVER, DER 
SKAL UDFØRES. HER ER DE MASKINER, 
DU HAR BRUG FOR.

Lad os bare se det i øjnene – ingen kan være bedst til alt. Derfor har vi 
udviklet et udvalg af køretøjer i meget forskellige udførelser. Fra en simpel 
fejemaskine til ekstremt  alsidige redskabsbærere. I performance-klasser, 
der dækker alle behov. Med redskaber, der kan tilpasses enhver opgave. 
På den måde kan du finde lige netop den professionelle maskiner, der kan 
klare det, du har brug for. Sådan!
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Kontakt din forhandler: 

Kontakt os for yderligere oplysninger:

Nellemann Machinery A/S 
Tømmerupvej 13-15 
2770 Kastrup 
Danmark

Phone +45 21 67 10 18

info@nellemannmachinery.com

 Stor og komfortabel topersoners kabine

 Hydraulisk affjedring

 Firehjulstræk

Model            MC 250 

Tekniske specifikationer

Drev/motor VM R754 dieselmotor, DPF, EURO 6 /

VM R754 dieselmotor, DPF. STAGE V

Drivkraft km 75,0 ved 2.300 omdr.

54,5 ved 2.300 omdr.

Kørehastighed km/t 60

Venderadius (indvendig radius) Mm 1.030

Mål (fejemaskine) mm 4.491 x 1.300 x 1.999

Total tilladt vægt kg 6.000

Fejemaskinen vægt uden last kg 3.800

Volumen, snavsbeholder l 2.200

Volumen, rentvandsbeholder l 195

Volumen, beholder til 

genbrugsvand

l 400

Fejebredde mm 2.500* / 2.660**

Udstyr

Varme og aircondition Standard

Automatisk klimaregulering Tilvalg

Luksussæder Tilvalg

Fejesystem Standard

3-børste-system/ukrudtsbørste Tilvalg

Sugeslage Tilvalg

Højtryksrenser Tilvalg

*2-børste system     ***3-børste system


