
Imulakaisuautot
MC 50 Advanced

Nelivetoinen imulakaisukone ympärivuotiseen käyttöön. MC 50 Advanced on kiinteistönhoidon monipuolinen
yleiskone, joka on mitoitettu vaativaan, päivittäiseen toimintaan.

Vakiovarusteet:
• Keskusvoitelu
• Lakaisupään käyttötuntimittari
• Comfort-Istuin
• Ilmastointi
• Lämmitin
• Imutoiminto
• Sivuharjan nopeudensäätö
• Vaihde eteen
• Suurroskaluukku
• Hydr. säiliön nosto
• Roskasäiliö 500 l
• Hytti turvalaseilla
• Pyörivä varoitusvalo
• Veden suihkutus sivuharjoihin

ja imukanavaan elimi
• Ovet, vasen/oikea
• 4-pyöräinen runko, tehostettu

ohjaus
• Vesisäiliö 165 l
• Vesisäiliö 165 l
•
•
• Ulkokäyttöön

Tilaus nro.: 1.442-202.2

Tekniset tiedot
 

Teho (kW/hp) 19,2/26

Työsuoritus maks. (m²/h) 14000

Työleveys (mm) 1400

 mm 2000

Lakaisuleveys (mm) 1100-1400

Roskasäiliö (l) 500

Kuormituskapasiteetti (kg) 400

Vesisäiliö (l) 165

Nousukyky (%) 25

Ajonopeus (km/h) 20

Työskentelynopeus (km/h) -

Kääntösäde (m) 0,75



Tekniset tiedot
Hydraulinen roskasäiliön kippaus m 1,45

Käyttöaika säiliöllisellä polttoainetta (h) 13

Euro 3 päästönormit -

Paino (kg) 1110

Mitat (p x l x k) (mm) 2960x1090x1970



Yksityiskohdat

Kuvaus
MC 50 Advanced on nelivetoinen, ketteräliikkeinen ja ajettavuudeltaan erinomainen imulakaisukone
kiinteistöjen ja piha-alueiden lakaisuun. Helposti vaihdettavat varustesarjat mahdollistavat ympärivuotisen
käytön mm. ruohonleikkuussa ja kevyissä lumitöissä. Hydraulisen nivelohjauksen ansiosta
sisäkääntösäde on ainoastaan 750 mm. Hydraulisesti kelluva harjayksikkö ja itseohjautuva lakaisupää
takaavat hyvän puhdistustuloksen kaikilla pinnoilla. Hallintalaitteet ja kytkimet ovat selkeästi esillä ja
helppoja käyttää. Edistyksellinen imujärjestelmä ja huipputehokas imumoottori käyttävät täyden imutehon
aikaansaamiseen vain 75% moottoritehosta.

Ominaisuudet & hyödyt
Ilmastointi



Valinnaisvarusteet

Sekalaiset (ICC 2)
Tarvitaan tiellä ajoon
Tilaus nro. 2.639-494.7

Nopeusrajoitin
Tilaus nro. 2.851-296.7

Side brush, kova
Sivuharja, kova
Tilaus nro. 6.966-054.0

Sivuharja, kova
Side brushes in hard version. Suitable for MC 50.
Tilaus nro. 6.966-058.0

Side brush, soft
Sivuharja, pehmeä
Tilaus nro. 6.966-055.0

Sivuharja, pehmeä
Side brushes in soft version. Suitable for MC 50.
Tilaus nro. 6.966-057.0

Sivuharjat, vakio
Pitkä käyttöikä kaikille pinnoille
Tilaus nro. 6.966-052.0



Sivuharjat, vakio
Sivuharja standardi
Standard side brush. Suitable for MC 50.
Tilaus nro. 6.966-056.0

Varusteet ympärivuotiseen käyttöön
Vetokoukku perävunulle
Tilaus nro. 2.851-091.0

Ympärivuotinen käyttö
Säiliön telakointialusta
For changing and storing the container and broom. Also for converting the
machine from sweeping to winter or grassed surface use, hydraulically operated.
Tilaus nro. 2.851-043.0

Lisäpaino
Tilaus nro. 2.851-129.0


