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SOPMASKINEN SOM ÄR  
EFFEKTIVAST I SIN KLASS
MC 250

NYHET! 
Kärcher MC 250



MC 250, MYCKET EFFEKTIV  
OCH LÄTTMANÖVRERAD
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MC 250 är sopmaskinen du ska välja när du har behov 
av mycket effektiv sopning, hög prestanda samtidigt 
som du vill ha komfort och ett bra miljöskydd. Den här 
kompakta och robusta sopmaskinen har en kraftfull 
drivenhet som uppfyller de högsta miljökraven.
Det logiska driftskonceptet är intuitivt. I den rymliga, 

och bekväma förarhytten kan du njuta av hög komfort 
året runt. Tack vare det intuitiva driftskonceptet kan du 
ta kontrollen omedelbart. Och med en körhastighet upp 
till 60 km/h, hydropneumatisk fjädring och snabb åtkomst 
till alla servicepunkter kan du utföra alla arbeten snabb-
are och mer effektivt än någonsin tidigare.

Kliv in och upplev komfortkänslan
Den mycket bekväma förarhytten är rejält dimension-
erad och här finns plats för två personer. Som vanligt i 
Kärchers maskiner är runtomsikten suverän och man 
har mycket bra överblick över arbetsmiljön. Den 
bekväma förarstolen och klimatstyrningen (tillval) 
bidrar till att kunna köra långa arbetspass under hela 
året. Man kan gå in i hytten från båda sidor och i dörr-
arna finns skjutfönster som kan öppnas både framåt  
och bakåt.

Beprövad och välutvecklad manöverpanel
Med den ergonomiska manöverpanelen som är integre-
rad i armstödet kan du styra MC 250 intuitivt direkt 
från start. Den mittersta skärmen är integrerad i ratt-
navet så att du alltid kan hålla ett öga på alla funktioner 
men ändå ha fullt fokus på ditt arbete. Borstarmarna 
kan styras individuellt via systemet med två joystickar, 
MC 250 kan även levereras med justering av borstlut-
ningen som tillval. Tryck bara på ECO-knappen för att 
starta sopningsläget. 
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STOR UPPSAMLINGSBEHÅLLARE 
GER LÅNGA ARBETSPASS

PROFESSIONAL | SOPMASKIN MC 250

Största uppsamlingsbehållaren i sin klass 
Den stora rostfria uppsamlingsbehållaren på över 2 m3 kombinerat med 
vattenåtervinningssystemet med separat vattentank gör att man kan jobba 
mycket långa arbetspass. Uppsamlingsbehållarens höga tipphöjd är givetvis  
också ett rejält plus.

Både snabb och manöverduglig 
Tid är pengar. Med en topphastighet upp till 60 km/h förflyttar man sig snabbt 
mellan olika arbetsområden. Tack vare hjulstyrningsfunktionen är MC 250 
extremt smidig och lätt att manövrera trots den stora uppsamlingsbehållaren  
och lämpar sig särskilt väl för uppdrag i innerstaden.
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STOR UPPSAMLINGSBEHÅLLARE 
GER LÅNGA ARBETSPASS

youtube.com/beloscarrier

5



MYCKET BEKVÄMA  
KOMFORTEGENSKAPER
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Överlägsen förarkomfort
Den hydropneumatiska hjulupphängningen på MC 250 garanterar bekväma 
komfortegenskaper i alla situationer – oavsett last. Den oberoende 
framhjulsupphängningen bidrar till säkrare och bekvämare köregenskaper.

Enkel service
Alla relevanta rengörings- och servicepunkter på MC 250 är mycket lättill-
gängliga vilket är mycket bra för den återkommande översynen. Detta 
säkerställs t.ex. genom serviceluckor på sidan och den gångjärnsförsedda 
färskvattentanken.
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youtube.com/beloscarrier

7



PROFESSIONAL | SOPMASKIN MC 250

fe
nd

er
 m

ed
ia

 a
b

Kärcher AB

Tagenevägen 31, Box 24 
425 02 Hisings Kärra

Tel. 031 57 73 00 
Fax 031 57 51 49

info@.karcher.se 

www.karcher-belos.se

 Styrning
 Styrning: På alla hjul
 Max styrvinkel: 38° (fram) / 33° (bak)
 Svängradie: 2 060 mm
 

 Vattenåtervinning: Ja, totalt 400 liter

  Tipphöjd uppsamlingsbehållare:  1 600 mm
 Volym uppsamlingsbehållare: 2 200 liter
 Volym vattentank: 195 liter

 Utrustning

 Borstdiameter: 900 mm (2-borstsytem)

 Automatisk klimatkontroll: Tillval

 3-borstsystem/ogräsborste: Tillval
 Handsugslang Ø 150 mm: Tillval

  Komfortsäte: Tillval

 Värme och luftkonditionering: Standard

 Högtryckstvätt: Tillval

 Sopbredd: 2 500* / 2 660** mm

 Städutrustning

 * 2-borstsystem ** 3-borstsystem

 Dimensioner MC 250
 Total längd:   4 491 mm
 Total bredd: 1 300 mm
 Total höjd: 1 999 mm
 Axelavstånd:  1 980 mm
 Vikt: 3 800 / 6 000 kg
 Max axelbelastning fram: 2 700 kg
 Max axelbelastning bak:  3 300 kg

 Transmission
 Transmission: Hydrostatisk på bakhjul
 Drivning: 2WD
 Max hastighet: 60 km/h
 Färdbroms: Hydraulisk skivbroms, bak
 P-broms:  

 Motor:
 Alt. 1:  VM R754 diesel, DPF, EURO 6
 Effekt:  75 kW
 Alt. 2:  VM R754 diesel, DPF, STAGE V
 Effekt:  54,5 kW
 Tankvolym: 70 liter

  

Tekniska data

 
 Hydraulik  
 Hydraulflöde: 0-60 liter/min
 


