
 Stor og komfortabel topersoners 

kabine

 Hydropneumatisk ophæng

 Firehjulstræk

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 × 1.300 × 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**

Varme og aircondition Standard

Automatisk klimaregulering Tilvalg

Luksussæder Tilvalg

Fejesystem Standard

3-børste-system/ukrudtsbørste Tilvalg

Sugeslange Tilvalg

Højtryksrenser Tilvalg

* 2-børste system     ** 3-børste system

Tekniske specifikationer

Model MC 250

Bare sæt dig ind, og føl dig godt tilpas
Den store topersoners kabine giver en enestående følelse af  

rummelighed og et perfekt udsyn over dit arbejdsområde. Luksus-

sæderne er skånsomme mod din ryg, og den automatiske klima- 

regulering, som kan tilvælges, gør selv heldagsopgaver nemme og 

afslappende. Mulighed for indstigning i begge sider samt døre med 

skydevinduer, der kan åbnes fremad og bagud – det giver større 

komfort og sikkerhed.

Gennemprøvet og velkendt betjeningsmåde
Med det ergonomiske betjeningspanel i armlænet kan du betjene 

MC 250’eren intuitivt lige fra starten af. Børsterne kan styres 

enkeltvist med de to joysticks med valgfri vippeanordning. Bare 

tryk på ECO-knappen for at starte fejefunktionen. Det centrale dis-

play er indbygget i ratkransen, så du hele tiden kan holde øje med 

alle funktioner uden at miste udsynet over dine arbejdsomgivelser.

Den største snavsbeholder i sin kategori
Den flowoptimerede snavsbeholder af rustfrit stål har en kapacitet 

på over 2 m3, så du kan arbejde i meget lang tid, hvis den kombi-

neres med vandgenbrugssystemet, som er standard, og den sepa-

rate vandbeholder.

Både hurtig og manøvredygtig
Tid er penge. Med en tophastighed på 60 km i timen kan du meget 

hurtigt komme fra det ene arbejdssted til det andet. Takket være 

firehjuls-styrefunktionen er MC 250 stadig ekstremt manøvredygtig 

under arbejdet på trods af den store beholder, og den er især vel-

egnet til opgaver i bymidten. 

Ekstremt komfortabelt sikkerhedsophæng
Det hydropneumatiske ophæng sikrer konstant bekvemme ophængs-

egenskaber – uanset last. Det selvstændige forhjulsophæng minimerer 

de påvirkninger, som styresystemet udsættes for fra ujævnheder i 

vejen.

Service på den nemme måde
Alle nødvendige rengørings- og vedligeholdelseskomponenter til 

din MC 250 er hurtigt og let tilgængelige. Det skyldes bl.a. service- 

lågerne på siden og den hængslede rentvandstank.
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PROFESSIONAL | MUNICIPAL | MC 250

KUN DE BEDSTE MED OMBORD!
MC 250 sikrer de bedste fejeresultater, den største  

komfort og maksimal miljøbeskyttelse.

For yderligere information kontakt os venligst.

KÄRCHER DANMARK 
 

Tel. +45 70 20 66 67 

info@dk.kaercher.com 

Yderligere oplysninger findes på www.karcher.dk.



NÅR KUN  

DET BEDSTE 

ER GODT NOK
Du har brug for gode fejeresultater. Du ønsker komfort og 

miljøbeskyttelse. Nu kan du få det hele med den nye MC 250. 

Den kompakte, robuste fejemaskine har et kraftfuldt drev, der 

lever op til de strengeste miljønormer.

Betjeningen er både logisk og intuitiv. Den 

rummelige, overskuelige og bekvemme 

kabine sikrer maksimal komfort året rundt. 

Takket være det intuitive betjeningskoncept 

har du straks fuld kontrol.

Og med en kørehastighed på 60 km/time, det 

hydropneumatiske ophæng og den hurtige 

adgang til alle servicekomponenter, kan du 

udføre dit arbejde hurtigere og mere effek-

tivt en nogensinde før.

Hydraulisk tiltning af 
børsterne (tilvalg)

Tophastighed 60 km/time

Intuitiv betjening md bl.a.  
kvikstartknap og display  
indbygget i ratkransen.

Komfortabel topersoners 
kabine

Selvstændigt forhjul-
sophæng

Drev i henhold til EURO 6 
eller STAGE V

Firehjulstræk

Hydropneumatisk ophæng på 
begge aksler

Største snavsbeholder i 
2 m3 kategorien


