
Outdoor

Kvalitet hele vejen rundt
Professionelle redskabsbærere MIC 26 C & MIC 34 C
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Stærk, funktionel og brugervenlig

Kärcher Outdoor redskabsbærere er driftsikre og designet til de vejrmæssige udfordringer, det danske klima
byder på. Gennemtestet teknologi kombineret med brugererfaringer har derfor bidraget til udvikling af et  
ekseptionelt stærkt Outdoor produktprogram. 

MIC 26 C og MIC 34 C er begge udviklet efter de samme principper, høj driftssikkerhed, let skift af redskaber og en 
ergonomisk og behagelig indretning af kabinen. En af hovedforskellene er hestekræfterne, men der er flere forskelle, 
der gør hver enkelt model til noget ganske særligt. I denne brochure kan du hurtigt få et overblik over begge model
lers tekniske specifikationer, og vi står altid klar med yderligere vejledning til løsning af netop dine arbejdsbehov.
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op til 25 % stigningskapacitet, er kantsten og skråninger ikke 
noget problem. Behagelig førerkabine, ergonomisk førersæde 
og justerbart rat, gør det let at klare lange arbejdsdage uden at  
blive træt. Sidst men ikke mindst, garanterer et højt kvalitetsni
veau i udvikling og produktion, samt de strengeste testmetoder 
i laboratoriet og på vores unikke testbane, at investeringer i  
professionelle maskiner betaler sig i det lange løb.

Hvad er det, der gør Kärcher redskabsbærere og redskaber til 
den ideelle arbejdsmaskine for professionelle? Kärchers profes
sionelle udstyr tilbyder løsninger, der er præcist tilpasset den 
enkeltes behov. Vi tager højde for regionale såvel som funktio
nelle forskelle. Høj lasteevne, manøvredygtighed og kompakte 
mål er altid afgørende faktorer. Den smalle maskinbredde på 
1090 mm og meget lille venderadius er perfekt til snævre pas
sager. Takket være sin knækstyring med retningsstabilitet og  

Skræddersyet til professionelle

Med mere end 25 års erfaring er Kärcher blevet ensbetydende med kvalitet, ydeevne og innovation. Det giver perfekt 
præcision hver gang. Vi kender dine nuværende behov, og vi udvikler konstant løsninger til rengøring og vedligeholdelse  
af udendørsområder. Vores mål er optimale løsninger til hver eneste opgave og perfekte rengørings og vedligeholdelses
resultater.

1 Altid et skridt foran 
Manøvredygtighed er godt, stor manøvredygtighed er bedre,
ekstrem manøvredygtighed det er Kärcher. For med Kärcher 
redskabs bærere med knækstyring følger maskinens bageste 
del for enden helt præcist. En lille venderadius gør maskinen 
ekstra fleksibel og nem at manøvrere på små og store arealer. 
Den passerer let og elegant kantsten samt andre forhindringer. 
Denne manøvredygtighed gør det nemt og overskueligt for  
føreren at udføre sit arbejde.

2 Tysk kvalitet og innovation
I Kärchers tyske udviklingscenter er der ikke langt fra idé til 
forskning, udvikling og produktion. Her udvikles pålidelige og 
driftsikre løsninger til gavn for det stadig stigende antal professi
onelle brugere, der har behov for fleksible og drifts økonomiske 
maskiner.

Kärchers internationale udviklingsteam er tæt på markederne  
og er derfor i stand til at imødekomme brugernes behov. Dette 
betyder, at Kärcher altid kan levere maskiner, der er synonym 
med kvalitet, ydeevne og innovation verden over.

I Kärcher er der over 600 medarbejdere, som dedikerer deres 
arbejde til forskning og udvikling. De anvender de nyeste og 
mest avancerede teknologier inden for design, udvikling og  
kvalitetskontrol med det formål, at sikre vores kunder maskiner 
med længere levetid, større effektivitet og bæredygtighed.

Det perfekte resultat

Overalt, hvor der benyttes Kärchers professionelle MIC maskiner, er professionalisme afgørende. Med vores tyske 
udviklings centers store knowhow og investering i de nyeste teknologier samt samspillet med professionelle brugere,  
er Kärcher den bedste partner på området. Maskiner og tilbehør er skræddersyet til individuelle behov: kraftfulde, lette 
at bruge, robuste, ergonomiske og med optimal driftsøkonomi.
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Kärchers professionelle MIC maskiner har med 26 og 34 hk en ekseptionel ydeevne uanset anvendelse. De imponerer 
også med deres perfekte rengøringsresultater, robusthed og de næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder.  
Specialtilbehør gør det muligt at udnytte redskabsbærernes fulde potentiale. Optimale løsninger til en mangfoldighed af 
anvendelser – specielt udviklet til Kärchers redskabsbærere i samarbejde med velrenommerede redskabsproducenter. 
Kombinationen af ekspertise inden for førende teknologi og anvendelsesteknik sikrer fremragende effektivitet gennem 
optimal anvendelse af materiellet.

Få mest muligt ud af dit materiel – hele året rundt

Vinterservice Til græsarealer

VådrengøringFejning Til græsarealer

Disse QR koder henviser til anvendelsesvideoer, hvor MIC 
i kompaktklassen imponerende viser sin præstation i en  
bred vifte af rengørings og vedligeholdelsesopgaver. 

Vinterservice

En professionel MIC maskine fra Kärcher opfylder alt; fra redskabsbærer til feje/sugemaskine – næsten alt er muligt.
Med en fejebredde fra 900 mm til 2000 mm, en affaldsbeholder på 500 liter og en 165 liter vandbeholder, dækker  
Kärchers maskiner alle områder af fejning.

Perfekt fejning eller perfekt feje/sug

2 Unikt sugesystem
En lige sugeslange med en diameter på 150 mm kombineret
med et vandcirkulationssystem og en 500 liter beholder danner
et helt unikt system, der sparer vandressourcer.  
Sugemundstykket beskyttes af sin placering ved hjulene  
og ved evt. tilstopning kan sugeslangen let afmonteres.

1 Yder meget, kræver ikke meget og er derfor  
også god for miljøet
Med MIC 26 C og 34 C har vores udviklingsteam bevist, at øko
nomi og bæredygtighed ikke udelukker hinanden. Vi har kon
strueret en kom pakt fejemaskine, der ikke kun gør rent, men 
også selv er ren. Dette princip har et navn: Eco!efficiency*. Med 
et unikt suge system med en overdimensioneret undertryks
blæser opnås maksimal sugekraft – og tilmed ved 75% af de 
maksimale motor drejninger. Resultatet er: mindre støjudvikling, 
mindre forbrug, færre udledninger og mindre slitage, og maski
nerne kommer derfor ned under den strenge tyske norm for 
udstødningsgasser, STAGE IlI a.

Effektivitet kan have mange ansigter! Reduceret energiforbrug, 
mere effektive forbrændingsmotorer, mindre forbrug af rengø
ringsmidler og mere koncentrerede midler, der sikrer en mere 
miljøvenlig transport og et mindre emballageforbrug.

Kärcher tilbyder et bredt sortiment af maskiner med 
eco!efficiency funktion, som sikrer både økonomi såvel 
som ”økologi venlig” rengøring.

Eco!efficiency funktionen minimerer den samlede miljøbelast
ning ved rengøring – primært ved at sænke brændstofforbruget 
og minimere CO2 og partikeludledningen. At operere med 
maskinen i eco!efficiency funktionen sikrer samtidig mindre  
slidtage og længere levetid på maskinen.

*

100 %
sugekraft 

-20 %
CO2 udledning

-25 %
Brændstofsforbrug 

-30 %
motoreffekt

-50 %
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MIC 26 C "åben" for endnu flere opgaver

Den “åbne” version af MIC 26 C uden førerkabine har klare fordele ved arbejde på græs eller andre sensitive områder, 
der kræver mindst mulig belastning. Den lave vægt bevirker minimal belastning og gør arbejdet til en leg – selv på steder 
der normalt er svært fremkommelige. Det lave tyngdepunkt gør denne maskine til redskabsbærernes “bjergged”.

3  Opbevaringsrum
Under sædet findes et opbevaringsrum stort nok til førerens 
ejendele og maskinens dokumenter.

4 Hurtigt redskabsskifte
Kärchers unikke feje/sugeanlæg kan tilvælges monteret fra 
fabrik eller tilkøbes efterfølgende. MIC 26 C med og uden  
førerkabine er forberedt til feje/sugeanlægget. Beholderen 
afmonteres nemt med afsætningsvognen og fejebørsterne  
monteres let i kraft af vores hurtigskiftesystem.
Sugeslangen afmonteres nemt uden brug af værktøj.

1  Testet sikkerhed for din skyld
Den certificerede styrtbøjle (rops) sikrer føreren beskyttelse i  
tilfælde af væltning. Styrtbøjlen kan nemt foldes ned, hvilket  
giver en mini mal højde ved f.eks. transport i lukkede trailere.

2  Lyspakke
Maskinen kan leveres med to arbejdslygter i front og bag samt 
rotorblink (ekstraudstyr). Hvis det kræves, kan MIC 26 monteres 
med kørelys (ekstraudstyr).

MIC 26 C Advanced

MIC 26 C kan vælges både med og uden førerkabine, men uanset dit valg, får du det optimale rengøringsresultat. 
Samtidig kan MIC 26 C udstyres med mange forskellige redskabsløsninger til brug hele året. Med førerkabinen får 
du et kraftigt varmeventilationssystem og A/C som tilvalg.

3 Intelligent og praktisk
Kärchers feje/sugemaskine er den eneste, hvor sugeslangen 
mellem sugemundstykke og affaldsbeholder kan tages af
manuelt, helt uden brug af værktøj. Aldrig har det været så  
let og hurtigt at rengøre og fjerne evt. tilstopning.

4  Innovation med vakuum
Det innovative feje/sugeanlæg er konstrueret på baggrund  
af computergenerede beregninger CFD (Computa tional Fluid 
Dynamics). Resultat: mindre støj, lavere forbrug, færre emissio
ner og mindre slid. Den robuste og rustfrie 500 liters beholder  
er nem at tømme og mulig at fylde 100%.

1 Parallelstyret børstesystem
Det ophængte fejesystem med aflastning og hydraulisk flyde
stilling beskytter børsterne og sikrer vedvarende optimale rengø
ringsresultater. Med den tredje sidebørste opnås en fejebredde 
på 2000 mm, hvilket gør maskinen anvendelig til mange forskel
lige typer rengøringsopgaver.

2   Automatisk “colaklap”
“Colaklappen” åbner automatisk, når den støder på større 
genstande som f.eks. flasker eller større mængder let affald, 
som løv eller emballage – og den lukker automatisk. Perfekte 
sugeresultater uden at der efterlades restaffald.
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MIC 34 C – den kraftfulde, kompakte maskine til helårsbrug

MIC 34 C udvider Kärchers sortiment af Outdoor redskabsbærere. Med hurtigskiftesystemet kan tilbehør  
udskiftes hurtigt og uden brug af værktøj. MIC 34 C er vores topmodel med Kubota 34 hk turbodieselmotor, 
A/C som standard og fuldender Kärchers modeller i kompaktklassen.

3  Først en feje-/sugemaskine, så en græsklipper
Med hurtigskiftesystemet kan en person alene hurtigt og let
udskifte tilbehøret. Fra at være en feje/sugemaskine kan MIC 
34 C på få minutter omdannes til eksempelvis en græsklipper.

4  Varme og aircondition
■ Varme og aircondition er standard i MIC 34 C
■ Maksimal komfort i både kolde og varme omgivelser

1 Lille udenpå – stor indeni
■ Stor rummelig kabine
■ Super komfort med lavt lydniveau
■ Stort tilbehørsprogram, bl.a. markedets

bedste feje/sugeanlæg
■ Klassens bedste totaløkonomi

2  Kraft med udholdenhed
Med 34 hk Kubota turbodieselmotor åbnes der op for en  
lang række af anvendelsesmuligheder. Således bliver arbejde 
med kraftkrævende redskaber, som sneslynge og rotorklipper, 
en leg. MIC 34 C leveres med 3 PTOudtag, således kan  
maskinen som den eneste i klassen drive en professionel 
ukrudtsbørste samtidig med fej/sug, hvilket betyder løsning  
af 2 arbejdsopgaver på én gang! Desuden er det tredje  
PTOudtag mængdereguleret for optimal regulering af bl.a.  
saltspreder. 

MIC 26 C MIC 26 C Advanced MIC 34 C 

 Med ropsstyrtbøjle
 Fejning og klipning
 Særdeles effektiv feje/sugesystem

 Med førerkabine
 Fejning, klipning og vinterbrug
 Særdeles effektiv feje/sugesystem

 Med førerkabine
 Fejning, klipning og vinterbrug
 Særdeles effektiv feje/sugesystem
 A/C og sæde med stofbetræk

Varenr. ved konfiguration 1.442-212.2 1.442-212.2 1.442-210.2

Tekniske data Basic Advanced Advanced Comfort
Motor Diesel motor Yanmar Diesel motor Yanmar Diesel motor Kubota

3TNV76 3TNV76 D1105T

Cylinder 3 3 3

Slagvolumen cm3 1.116 1.116 1.123

Ydelse hk 26 (ved 3000 omdrejninger/min) 26 (ved 3000 omdrejninger/min) 34 (ved 3000 omdrejninger/min)

Emissioner STAGE IlI a STAGE IlI a STAGE IlI a

Brændstofstank l 39 39 39

Antal driftstimer pr. optankning t 13 13 13

Kørehastighed km/t 20 20 20

Nettovægt, redskabsbærer kg 750 850 850

Nettovægt, feje-/sugeanlæg kg 1.075 1.180 1.180

Tilladt totalvægt kg 1.750 1.750 1.750

Trækkapacitet med bremse kg 1.250 1.250 1.250

Trækkapacitet uden bremse kg 750 750 750

Mål (uden feje-/sugeanlæg) (L x B x H) mm 2410 × 1080 × 1984 2410 × 1080 × 1969 2410 × 1080 × 1969

Mål (med feje-/sugeanlæg) (L x B x H) mm 2960 × 1090 × 1970 2960 × 1090 × 1970 2960 × 1090 × 1970

Lydniveau i førerkabinen LpA  79 dB (A) 79 dB (A)

Venderadius mm 750 750 750

Stigningskapacitet % 25 25 25

Løftekapacitet, frontophæng kg 400 400 400

Tekniske data og funktioner

MIC 26 C MIC 26 C Advanced MIC 34 C

Tekniske data Basic Advanced Advanced Comfort
Områdekapacitet m2/t 14000 14000 14000

Arbejdsbredde 2 sidebørster  mm 900 – 1400 900 – 1400 900 – 1400

Arbejdsbredde 3 sidebørster  mm 2000 2000 2000

Beholdervolumen l 500 500 500

Hydraulisk beholderløft  Ja Ja Ja

Sidebørster m. rotationsreversering Ja Ja Ja

Forberedt til 3. sidebørste Ja Ja Ja

Tømningshøjde mm 1450 1450 1450

Rustfri rentvandsbeholder l 165 165 165

Vand cirkulations system l 50 50 50

Sugeslange diameter mm 150 150 150

Tekniske data – feje-/sugeanlæg

MIC 26 C MIC 26 C Advanced MIC 34 C

Tekniske data Basic Advanced Advanced Comfort
Førerhus – Standard Standard

Styrtbøjle Standard – –

Kørelys Option Standard Standard

Arbejdslys Option Standard Standard

Rotorblink Standard Standard Standard

Firehjulstræk Standard Standard Standard

Varme – Standard Standard

Air condition – Option Standard

40 liter PTO, for + center Standard Standard Standard

12 liter PTO, for + bag (mængdereguleret) Standard Standard Standard

Serie PTO-kredsløb – – Standard

Førersæde Nappa Nappa Stof

Komfortsæde med luftaffjedring.  – Option Option

Udstyr
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De kan klare det! MIC 26 C og MIC 34 C

Redskabsbærerne fra MIC kompaktklassen har imponerende alsidighed. Fra fejning til vedligeholdelse af græsarealer, 
vinterservice og vådrengøring er alle opgaver professionelt dækket. Samarbejdet mellem Kärcher og anerkendte  
redskabsproducenter øger alsidigheden og støtter den videre udvikling.

1 2.851-333.7 
Feje/sugeanlæg

4 2.851-102.0
Rotorklipper 125 cm 

2 2.851-072.0
Sugeslangeudstyr

3 2.851-311.0/312.0/313.0
Ukrudtsbørste

6 9.666-263.0
Rotorklipper 155 cm

5 2.851-103.0
 Rotorklipper 135 cm 

7 2.851-489.0
Klipper/opsamler  kombination 
(kun MIC 34 C + RM 125)

8 6.991-059.0 
Slagleklipper 100 cm 

1

2 5 7

3 8

4 6

1 2.851-441.0
Fejemaskine

2 2.851-125.0 
Vsneplov

5 9.540-144.0
Saltspreder

3 9.666-277.0
Sneslynge 

4 2.851-114.0 
Saltudlægger

6 2.851-116.0   
Højtryksrenser

7 Vandingsarm
Kontakt forhandler

8 Vaskesystem
Kontakt forhandler
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Tilbehør og redskaber til MIC 26 C og MIC 34 C

Varenr.
Monteret 
ab fabrik Beskrivelse M

IC
 2

6 
C

M
IC

 3
4 

C

Sidebørster

Standard sidebørste 6.966-056.0 Holdbar, velegnet til alle typer overflader  
Hård sidebørste 6.966-058.0 Fjerner genstridigt snavs  
Blød sidebørste 6.966-057.0 Fjerner fint støv fra alle overflader  
Ekstra tilbehør til fejemaskine

Vandgenindvindingssystem 2.851-073.7 Ressourcebesparende, velegnet til længevarende brug, forbedret forebyggelse af fint støv  
Ekstern sugeslange 2.851-072.0 2.851-072.7 Til rengøring af vanskeligt tilgængelige områder  
Kost- og skovlholder 2.851-078.0 2.851-078.7 Til opbevaring af skovl og kost på ydersiden af kabinen  
Rengøringsskraber 2.851-079.0 2.851-079.7 Til rengøring af affaldsbeholder  
Tredje sidebørste 2.851-048.0 2.851-048.7 Ideel til fejning hvor der er niveauforskelle eller omkring forhindringer  
Komfort og sikkerhed

Bakkamera inkl. monitor 2.851-077.0 2.851-077.7 Øger sikkerheden, når der bakkes  
2-punkts sikkerhedssele 2.851-081.7 Øger arbejdssikkerheden  
Sidespejle 2.851-083.0 2.851-083.7 For tydeligt udsyn bagud, justerbar fra førersædet  
Opvarmede sidespejle 2.851-084.0 2.851-084.7 For tydeligt syn bagud, også i koldt vejr, justerbart fra førersædet  
Kopholder 2.851-086.0 2.851-086.7 Til at holde drikkevarer  
Askebæger 2.851-087.0 2.851-087.7 Monteret i førerkabinen  
Solafskærmning 2.851-088.0 2.851-088.7 Reducerer sollysindfaldet gennem glastaget  
Advarselsrefleks 2.851-099.0 2.851-099.7 Advarselsrefleks for større trafiksikkerhed  
Luftaffjedret sæde 2.851-160.7 Førersæde med luftpude  
Radio med Cd- og MP3-afspiller 2.851-075.7 Radio med højttalere (inkl. 2.851-076.7)  
Forberedt til radio 2.851-076.7 Forberedt til montage af bilradio, inkl. højttalere og kabler  
Tilbehør til helårsbrug

Snekæder 2.851-090.0 Sikrer bedre træk på sne og is  
Punkteringsfrie dæk 2.851-101.0 Anbefales ved fejning af skarpe genstande som f.eks. metalspåner, glasskår mm.  
Græsdæk 6.435-843.0 Anbefales på følsomme overflader og græsarealer  
Modvægt 2.851-129.0 Modvægt bagpå, når der kun benyttes ét frontmonteret redskab (f.eks. klipper). Obligatorisk!  
Udskifteligt tilbehør til helårsbrug

Omrører til tallerkenspreder 2.851-158.0 Til spredning af salt med tallerkensprederen  
 Standardudstyr     Valgfrit tilbehør

Varenr.
Monteret 
ab fabrik Beskrivelse M

IC
 2

6 
C

M
IC

 3
4 

C

Udskifteligt tilbehør til helårsbrug

Anhængertræk 2.851-091.0 2.851-091.0 Til bugsering af trailere og maskiner  

Andet

Individuel farvemærkning
(foran og på sidefladerne)

2.851-213.7 Individuelle farver på maskinens frontpanel, sidepanel på vandbeholder. RAL farver  

Farvemærkning hvid
(foran og på hele vandbeholderen)

2.851-214.7 Frontpanel på maskinen og hele vandbeholderen. Hvid RAL 9016  

Farvemærkning orange
(foran og på hele vandbeholderen)

2.851-215.7 Frontpanel på maskinen og hele vandbeholderen. Orange RAL 2011  

Forlænget aflæssekant 2.851-128.0 2.851-128.7 Til tømning i containere (inkluderet i 2.851-072.0 / 7)  
Påfyldningssystem til hydraulikolie 2.851-290.0 2.851-290.7 Til påfyldning af hydraulikolie via lynkobling og frontudtag  
Vinterbeskyttelse 2.851-294.0 2.851-294.7 Til ekstrabeskyttelse mod korrosion om vinteren  
Højtryksrenser 2.851-116.7 Fjerner fastsiddende snavs, op til 120 bars tryk  
  Standardudstyr     Valgfrit tilbehør
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Kärcher Service – du kan regne med os

Det er en målsætning for os, at kundetilliden altid er i top. Vi ønsker fortsat at være kendt for at levere de rigtige  
Outdoorløsninger og for at den samlede service før og efter køb sikrer, at din drift altid er optimal. Centrale service
elementer er derfor bl.a. pålidelige maskiner, moderne teknologier, kompetent rådgivning og målrettet bruger
uddannelse.

1 Attraktivt udstyr
Fra kopholder og dokumentmappe til luftaffjedret komfortsæde 
og radio med CD afspiller – praktisk og avancerede detaljer for 
udstyr gør arbejdet særlig behageligt for føreren af en MIC  
maskine.

2 Rådgivning om anvendelsesmuligheder
Vi rådgiver om anvendelsesmuligheder for at sikre, at du altid
arbejder med den mest effektive løsning. Opgave, areal, perso
nale og tidsplan er vigtige faktorer, når du skal beslutte hvilke
produkter, der passer bedst til netop dine behov.

3 Den rigtige maskine til ethvert formål
Vi tilbyder det rette redskab til enhver opgave: fejemaskine,  
børstesystem med og uden sidebørste og et vakuumsystem  
til udvendig rengøring. Klippere, ukrudtsbørste og hydraulisk  
vandingsarm til vedligeholdelse af græsarealer. Snerydning,  
sneplove og efterhængt spreder for vinterservice. Højtryks 
renser og vaskesystem for vådrengøring.

4 Skal det være nyt, skal det være originalt
Kun originale Kärcher reservedele har den rigtige Kärcher 
kvalitet. Det gælder for såvel sidebørster, filtre og ekstraudstyr  
– og selvfølgelig til alle andre sliddele og reservedele. Intet er 
bedre eller sikrere end det originale.

5 Kundeservice
Venlig, kompetent og løsningsorienteret.  
Kärchers medarbejdere i Kundeservice kender alle maskiner,  
ekstraudstyr og reservedele og kan give gode råd og assis
tance over telefonen.

6 Serviceaftaler
Konstante toppræstationer: med vores serviceaftaler sikrer du,  
at dine Kärcher maskiner yder optimalt til enhver tid – takket 
være regelmæssige eftersyn og regelmæssig vedligeholdelse 
eller en allinclusive komplet servicepakke. Rekvirer vores  
brochure ”Kärcher Servicekoncept” for yderligere information.
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For yderligere information 
kontakt os venligst:

Kärcher A/S
Slotsherrensvej 411C
2610 Rødovre

Tlf.: 7020 6667
Fax: 7022 1104
www.karcher.dk

Outdoor


