
MIC 42
MIC 42 комунална машина със система бърза смяна, комфортна кабина с цялостен 
изглед, интуитивна концепция за управление и двигател, който вече е в нормите за 
отработени газове STAGE V.
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 Икономично и екологично шофиране

 Директното впръскване Common Rail и дизеловият филтър за 
частици понижават стойностите на емисиите под нормите на 
STAGE V

 За приложения в градски зелени зони.

 Интегрирана система за бърза смяна

 Смяна на приспособления отзад със система за бърза смяна с 
хидравлична накланяща се рамка.

 Допълнителна опционална система с няколко връзки за бързо 
и безкапково свързване на хидравликата.

 Максимален комфорт на работа

 Прозорци от двете страни, заключващо се отделение за 
съхранение, USB порт за зареждане, държач за бутилки.

 Изключително лесен за поддръжка

 Възможност за достъп до всички компоненти за поддръжка на 
машината без необходимост от инструменти.

 Охладителят може да бъде поставен на определено място за 
лесно почистване.
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MIC 42

 Концепция за бърза смяна на предни и задни монтирани 
инструменти.

 Възможност за целогодишна употреба.

Технически данни
Артикулен н-р  1.442-250.2

 4054278292847
Размери (Д х Ш х В)  3200 × 1400 × 2230
Междуосие  1500
Допустимо натоварване предна ос  1750
Допустимо натоварване задна ос  1750
Допустимо максимално тегло  2500
Максимален товар  1100
Задвижване  Три цилиндров дизелов двигател с DPF / Yanmar
Дизелов филтър за частици  
Задвижване – мощност  31 / 42
Обем cc³ 1568
Цилиндри  3
Стандарт за изгорели газове  STAGE V ready
Резервоар за гориво l 41
Максимална скорост  25
Способност за изкачване  25
Ниво на шум (в кабината)  73
  Включени в комплекта     

Оборудване
Филтър за частици  
Отопление и климатик  
Отопление  
Контейнер за отпадъци l 800
Сигнално осветление  
Възможност за целогодишна 
употреба.
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