MC 4M

Kallvattentvätt i kompaktklassen
med extern skumutrustning

Innovativ hållare till
spolhandtaget.
Vridbar kabelkrok gör det
enkelt att rulla av och på
elkabeln.
Smart förvaring till 2,5 l
rengöringsmedelsdunk.

Robust och avtagbar kåpa.

Externt oljenivåglas och
smart töm/fyll-system ger
snabb service och kortare
stillestånd.

Handtag i aluminium gör
det lätt att lyfta tvätten.

Lämplig till:
• Detaljhandeln
• Bygg/anläggning
• Mindre och mellanstora lantbruk
• Mindre verkstäder

Robust och enkel att transportera: 250 mm stora hjul
underlättar transport och
manövrering på ojämna
underlag, över trösklar, i
trappor osv.
Innovativ, extern skumutrustning med enkel utläggning
av rengöringsmedel och
ökad rengöringseffekt i förhållande till skumutläggning
med lågtryck.

MC 4M

Cool rengöringseffekt
Effektiv och intelligent rengöring
Nu kan du hålla huvudet kallt och lösa alla rengöringsuppgifter snabbt.
MC 4M- kallvattentvätten är både kompakt och ergonomisk. Samtidigt har
den ännu bättre rengöringskraft och ger därmed högtrycksrengöring med
kallt vatten en helt ny dimension. Ett viktigt element är den nya skumutrustningen, som är ett enkelt och ekonomiskt sätt att påföra rengöringsmedel, när det behövs.
Det kraftfulla valet
MC 4M är lämplig till rengöringsuppgifter med låg intensitet och är det kraftfulla valet till små och mellanstora lantbruk, byggföretag, verkstäder, biluthyrningsföretag. Med den låga ljudnivån på motorpumpenheten är den även
lämplig för användning i offentliga institutioner och mindre rengöringsföretag.

Hög prestanda och stor driftsäkerhet
• Motorpumpenhet i hög kvalitet med
1450 varv/min.
• Mässingtoppstycke och keramiska kolvar
• Arbetstryck på upp till 180 bar
• Vattenmängd på upp till 740 l/tim
Effektiv skumutrustning
• Smart och praktisk skumutrustning med
separat sprayflaska till effektiv och snabb
rengöring
• Skummet sitter kvar på ytan och löser
effektivt upp alla smuts
• Extern skumutrustning som ersätter
traditionell kemejektor, ökar munstyckstrycket
och rengöringseffekten med upp till 20%

Unik, patenterad hållare skyddar spolhandtaget mot att falla av och bli skadat.

Enkel och säker hantering
• Innovativ hållare skyddar spolhandtaget mot
skador vid förvaring och under transport
• Vridbar kabelkrok gör det enkelt att rulla av
och på elkabeln
• Robust design med 250 mm stora hjul underlättar transporten på ojämnt underlag och i
trappor
Tidsbesparande och enkel service och
underhåll
• Pumpens oljetank har oljenivåglas och smart
töm/fyll-funktion
• Avtagbar kåpa ger enkel åtkomst till pumpen

Den vridbara kabelkroken underlättar att rulla
av och på elkabeln.

Användarvänlig skumutrustning med ökad
rengöringseffekt:
Skum läggs på snabbt och enkelt på mycket
smutsiga ytor, där det sitter kvar och effektivt
löser upp smutsen. Tvätten har ingen intern
injektor till rengöringsmedel. Det minskar
energiförlusten och ger ökat munstyckstryck
med upp till 20% och ökad rengöringseffekt.
Alla tvättar i MC 4M-serien är utrustad med
den nya skumutrustnings-teknologin, som
gör att det går snabbt och enkelt att lägga på
rengöringmedel.

Pumpens oljetank har oljenivåglas och smart
töm/fyll-funktion.

Kåpan tas enkelt bort för enkel åtkomst till
motorpumpenheten.

En cool och innovativ serie kallvattentvättar, som
reducerar driftskostnaderna och samtidigt ger bättre
rengöringseffekt och lättare hantering
• Mässingtoppstycke
• Tryckaktiverad avlastningsventil
• Optimal förvaring och användarvänlig hantering av spolhandtag,
slang och elkabel
• Optimalt underhåll med smarta servicefunktioner
• Externt oljenivåglas
• Avtagbar kåpa ger lätt åtkomst till motorpumpenheten
• Stora, breda hjul med bra frihöjd
• Handtag i aluminium

TEKNISKA DATA
MC 4M-140/620

MC 4M-160/620

MC 4M-160/620
XT

MC 4M-160/720

MC 4M-180/740

MC 4M-180/740
XT

Pumptryck (bar/Mpa)

140/14

160/16

160/16

160/16

180/18

180/18

Rengöringskraft (kg)

2,9

3,0

3,0

3,6

4,0

4,0

Vattenmängd, lågtryck/högtryck (l/h)

620/580

620/560

620/560

720/660

740/660

740/660

Max. matarvattentemperatur (°C)

60

60

60

60

60

60

Pump (RPM)

1450

1450

1450

1450

1450

1450

Mått, L x B x H (mm)

382 x 382 x 1017

382 x 382 x 1017

382 x 382 x 1017

382 x 382 x 1017

382 x 382 x 1017

382 x 382 x 1017

Vikt (kg)

39

39

41

39

40

42

Effekt (kW)

2,9

3,0

3,0

3,5

4,0

4,0

Spänning/fas/frekvens/förbrukning (V/~/Hz/A)

230/1/50/12,5

230/1/50/13,4

230/1/50/13,4

400/3/50/6,5

400/3/50/7,4

400/3/50/7,7

Elkabel, längd (m)

5

5

5

5

5

5

Sughöjd, torr / våt (m)

0,5 / 1

0,5 / 1

0,5 / 1

0,5 / 1

0,5 / 1

0,5 / 1

Munstycksstorlek

25035

.0340

.0340

25040

.0370

.0370

Keramiska / 3

Keramiska / 3

Keramiska / 3

Keramiska / 3

Keramiska / 3

Keramiska / 3

Kolvar, typ / antal (st)
Automatisk start/stopp

•

•

•

•

•

•

Spolrörshållare

•

•

•

•

•

•

Vridbar kabelkrok

•

•

•

•

•

•

Skumutrustning

•

•

•

•

Rengöringsmedelsbehållare (2,5 l)

•

•

•

•

Slangrulle

•

•

Standardutrustning:
Högtrycksslang (DN6)

301002275 (10 m) 301002275 (10 m) 107142542 (15 m) 301002275 (10 m) 301002275 (10 m) 107142542 (15 m)

Ergo 2000 spolhandtag m. svirvel

106403122

106403122

106403122

106403122

106403122

106403122

Ergo koppling

101119496

101119496

101119496

101119496

101119496

101119496

Ingående vattenkoppling, Gardena

32541

32541

32541

32541

32541

32541

Universal Plus spolrör

106403036

FlexoPower Plus spolrör

106403036
106402281

4-in-1 spolrör

106402281
106408250

106408252

Tornado Plus munstycke

107142577

101119738

101119738

107142578

101119737

101119737

Bestillingsnr.

107146395

107146400

107146403

107146404

107146406

107146410
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