
MIC 42
Το MIC 42 διαθέτει σύστημα γρήγορης αλλαγής, άνετη καμπίνα με σφαιρική θέα, διαισθητι-
κή λειτουργία και κινητήρα που υπερβαίνει ήδη τις ελάχιστες απαιτήσεις του επερχόμενου 
STAGE V.
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 Οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον οδήγηση

 Η άμεση έγχυση Common Rail και το φίλτρο σωματιδίων ντίζελ 
μειώνουν τις τιμές εκπομπών κάτω από το STAGE V.

 Για εφαρμογές σε αστικές περιοχές.

 Ενσωματωμένο σύστημα γρήγορης αλλαγής

 Εμπρόσθια προσάρτηση εργαλειακού εξοπλισμού μέσω τυπικής 
διάταξης σύζευξης (τρίγωνο ρυμούλκησης).

 Αντικατάσταση εργαλείων στο πίσω μέρος με σύστημα γρήγορης 
αλλαγής με υδραυλικό κλίβανο.

 Μέγιστη άνεση λειτουργίας

 Διαθέτει τη μεγαλύτερη καμπίνα στην κατηγορία του (1,45 m³ όγκος 
αέρα), πανοραμική ορατότητα 360°, εργονομική και τακτοποιημένη 
διάταξη.

 Παράθυρα και στις δύο πλευρές, αποθηκευτικός χώρος 
αποθήκευσης, θύρα φόρτισης USB, υποδοχή φιαλών.

 Εξαιρετικά εύκολο στη συντήρηση

 Τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα επιτρέπουν μεγάλα διαστήματα 
πραγματοποίησης συντήρησης διάρκειας 500 ωρών.

 Πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα συντήρησης χωρίς να 
χρειάζονται εργαλεία, π.χ. μέσω του καλύμματος μοτέρ 
ταλάντωσης.
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MIC 42

 Μηχανή ντίζελ 42 HP με υδραυλική ισχύ εξόδου έως 60 l
 Σύστημα γρήγορης αλλαγής για εργαλεία εμπρός και πίσω
 Χρόνος χρήσης

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.442-250.2

 4054278292847
Διαστάσεις (L × W × H) mm 3200 × 1400 × 2230
Μεταξόνιο mm 1500
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα, εμπρός kg 1750
Επιτρεπτό φορτίο άξονα, πίσω kg 1750
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος kg 2500
Μέγιστο φορτίο kg 1100
Σύστημα μετάδοσης κίνησης  Τριφασικός κινητήρας diesel με DPF / Yanmar
Φίλτρο σωματιδίων diesel  
Κίνηση - ισχύς kW / hp 32 / 42
Κυβική χωρητικότητα cc³ 1568
Κύλινδρος  3
Πρότυπο εκπομπών καυσαερίων  ΣΤΑΔΙΟ V
Δεξαμενή καυσίμου l 41
Ταχύτητα διαδρομής km/h 25
Ικανότητα αναρρίχησης % 25
Επίπεδο θορύβου (σε θάλαμο) dB(A) 73
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     

Εξοπλισμός
Φίλτρο σωματιδίων  
Κλιματισμός  
Θερμαντήρας  
Κάδος l 1000
Περιστρεφόμενος φάρος  
Χρόνος χρήσης  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     


