
PROFESSIONAL | MARKVÅRDSMASKIN

NY INNOVATIV & 
ROBUST SOPMASKIN
MC 130 - En maskin som gör skillnad



När Kärcher Belos som är marknadsledare inom två områden med sina redskapsbärare och världsledande vakuum-
sop-sug teknik ska producera en helt ny sopmaskin, MC 130, blir resultatet strålande. 

Kärcher Belos har tagit den moderna bottenplattan från TransPro 5080 och försett den med sin vakuumteknik, ett 
sugaggregat med rejäl upptagningskapacitet och till detta en ny tvåsitsig förarhytt. Sopmaskinens höga kapacitet i 
kombination med den generösa förarkomforten ger optimal produktivitet varje dag under städsäsongen.

VÅR NYA MC 130
- EN SOPMASKIN FÖR ALLA
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EN SOPMASKIN FÖR
ÅRETRUNTBRUK

Det breda sugmunstycket med flytande upp-
hängning har integrerat kollisionsskydd.

Borstarna är individuellt justerbara med 
joystick. Varvtal och marktryck kan 
justeras individuellt.

Full kontroll med multifunktionsdisplay  
integrerad i ratten.

Den kompletta sopmaskinen
Även denna gången tog vi hjälp av experterna, våra kunder. Eftersom 
ingen vet de praktiska behov bättre än de och vi har den teknik som 
gör att deras önskningar går i uppfyllelse.

Lönsamt maskinsystem
MC 130 är inte bara en avancerad sop- och städmaskin utan kan 
också användas som redskapsbärare. Tack vare det robusta och mod-
erna chassit från TransPro 5080, vakuumteknik och sugaggregat från 
Kärcher samt redskap som snabbt kan skiftas finns Kärcher Belos-
flexibiliteten även i denna maskinen. Maskinen kan med fördel även 
användas till gräsklippning och snöröjning. MC 130:s prestanda och 
goda driftsekonomi ger effektiva dagar med låga timkostnader,  
året om.
   
Användarna främst
Den nyutvecklade tvåsitsiga hytten har plats för förare och passager-
are. MC 130 har en perfekt panoramasikt, avvibrerad hytt och låg 
ljudnivå. En omtänksam miljö där föraren kan sköta sitt jobb under 
långa arbetspass utan att tröttas har en omedelbar inverkan på drift-
kostnaderna, trafiksäkerheten och miljön. 

Människa - Maskin - Miljö
Kärcher Belos har tagit största möjliga miljöhänsyn vid konstruktion-
en av MC 130. Dieselmotor från Kubota, världsledande i fråga om 
avgasemissioner, uppfyller EURO III. Miljövänligt köldmedium i  
maskinens AC. Låga buller och vibrationsvärden. Vi kan också stolt 
presentera att MC 130 är PM10 certifierad och att den stora behål-
laren av rostfritt stål har vattenåtervinning som standard.

Auktoriserad service
Servicepunkterna är lättåtkomliga och säkerställer att daglig tillsyn 
genomförs. Våra rikstäckande auktoriserade verkstäder får fortlöp-
ande utbildning för att ge dig sakkunnig guidning och bästa service. 
Det ger dig som användare trygghet och bästa driftsekonomi.
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MARKNADENS 
BÄSTA FÖRAR-
PLATS GER TOTAL 
KONTROLL
Panoramasikt och all tänkbar utrustning för högsta 
bekvämlighet. Ergonomiska armstöd med 
funktionsreglage som det mesta sköts ifrån, t.ex. 
motor och de individullt justerbara borstarnas 
varvtal och marktryck.     

Lättkörd med en multifunktionsdisplay integrerad 
i ratten som visar bilder från arbetsytan samt 
maskin- och aggregatdata. Backkamera för bästa 
sikt bakåt. Det breda och kraftiga sugmunstycket 
med fl ytande upphängning som sitter väl skyddat 
mellan framjulen syns via en kamera på displayen. 
All utrustning gör MC 130 lättkörd och man får 
total fokus på arbetet. 

Att MC 130 är PM10 cerifi erad är också mycket 
positivt både för människa och miljö.

KÄRCHER BELOS MC 130

youtube.com/beloscarrier
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PRODUKTIV 
SOPMASKIN 
MED MYCKET FÅ 
BEGRÄNSNINGAR

youtube.com/beloscarrier

KÄRCHER BELOS MC 130

MC 130, produktiv sopmaskin med nyutvecklad 
förarhytt och modern bottenplatta från TransPro 
5080. Maskinen med sin världsledande vakuum-
teknik är PM10-certifi erad. Sugaggregatet har 
3-stegs justerbar sugkraft och upptagnings-
kapacitet på ca. en kubikmeter. 

Med en extra sugslang och chans att koppla 
in en högtryckstvätt till färskvattentanken blir 
begränsningarna inom utomhusstäd mycket små. 

Favoritinställningar, för olika förare, kapacitet, dag 
och natt och varvtal mm. Med ett enda tryck på 
ECO-knappen startar systemen upp, precis efter 
dina önskemål.

Behållaren är mycket lättömd och det är enkelt att 
ev. demontera behållaren och den kraftiga borst-
enheten vid behov.
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MÅNGA OLIKA 
ANVÄNDNINGS-
OMRÅDEN 
MED MC 130 
När man investerar i en maskin som i första hand 
ska användas till sop och städ men är så robust 
så man kan koppla på redskap som vikplog och 
sandspridare då blir resultatet enastående. 

Med bra markfrigång, midjestyrning, 4WD och 
hydraulisk lastram för snabba och lätta redskaps-
byten blir MC 130 även en mycket komplett 
vintermaskin.

youtube.com/beloscarrier

KÄRCHER BELOS MC 130

8



9



GRÄSKLIPPNING, 
PERFEKT 
SOMMARJOBB 
FÖR MC 130
Panoramasikten ger en perfekt överblick över 
klippdäck och arbetsområde. Midjestyrningen gör 
det enkelt att komma åt runt buskar och i trånga 
passager, gräsklippning blir det perfekta sommar-
jobbet.

Den goda komforten med bl.a. AC och kompres-
sorstol gör att föraren kan köra långa pass utan 
att bli trött.

MC 130:s långa hjulbas ger en stadig och jämn 
gång vid transporthastigheter upp till 40 km/tim.

youtube.com/beloscarrier

KÄRCHER BELOS MC 130
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KÄRCHER BELOS MC 130

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

 Dimensioner 
 Total längd:   3 950 mm
 Maskinbredd:  1 195 mm
 Arbetsbredd:  2 400 mm
 Total höjd: 1 990 mm
 Axelavstånd: 1 700 mm

 Hydraulik

 Max axelbelastning fram:  2 000 kg 

 Fram:  4 st. dubbelverkande funktioner

 Max axelbelastning bak:  2 000 kg

  elmanövrerade

 Totalt:  3 500 kg

 Bak: 1 st. dubbelverkande

 Däck: 195/70 R15

  elmanövrerad
 Hydraulflöde: 0-20 liter/minut

 Transmission

 Arbetstryck: 160 bar

 Transmission:  Datorstödd Hydrostat
  Hög och låg växel

 Styrning

 Drivning:  4WD, hjulmotor vid varje hjul

 Differential:  Ja

 Max rekning: 12°

 Tipphöjd uppsamlings-

 Volym uppsamlings- Farthållare:  Ja

 Yttre svängradie: 2 630 mm

 Färdbroms:  Hydrostatisk på drivande hjul  behållare 1 000 liter

 behållare 1 550 mm

 Städutrustning

 P-broms:  Ja, automatisk på alla hjulen  Volym vattentank 185 liter
 Vattenåtervinning Ja

 Motor
 Typ: Kubota V2403

 Tankvolym: 50 liter

 Max hastighet: 40 km/h

 Max styrvinkel: 50°

Tekniska data

 Effekt: 49 hk

 Kraftuttag
 Fram:   Hydraulisk, 80 liter/minut
 Bak: Hydraulisk, 40 liter/minut
 Arbetstryck: 220 bar

 Borstdiameter 900 mm

 Styrning Hydraulisk servostyrning
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