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Mathieu vždy nasledovalo francúzsku tradíciu výrobnej kvality a neustáleho vývoja. Dnes viac ako 
kedykoľvek v minulosti smeruje Mathieu všetku svoju silu na vývoj moderných zametacích strojov 
s bezprecedentným výkonom a pokrokovým dizajnom, patriacim do dnešnej architektúry. 

FUNKČNÝ DIZAJN 
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Pozdvihnite pohľad a oceňte štýlovú prednú masku s dvomi 
radmi LED denného a nočného svietenia. Myslíme na všetky 
aspekty spoľahlivej a komfortnej obsluhy a využitia v každom 
priestore. Viditeľnosť z kabíny je na prvom mieste.



Silu nového kompaktného zametača naznačujú 
mnohé prvky na zadnej časti, ako spojené LED 
svetlá, dopĺňanie vody, čistiace funkcie a zadná 
vysávacia hadica.

Exkluzívny charakter premietajúci sa do kvality 
začína v každom detaile a končí výberom 
materiálov. Odoberateľná vodná nádrž a 
antracitovo zelená farba vodných a palivových 
nádrží dopĺňa dokonalý vzhľad.
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FUNKČNÝ DIZAJN 



MC 110 je z každého uhla moderný a temperamentný, 
s perfektným vyvážením kabíny a zásobníka na odpad, spolu 
so 14“ palcovými kolesami s čiernymi diskami. 

Kompaktný zametač MC 110 bol skonštruovaný, aby Vám 
poskytol ultra kompaktný vzhľad s úžasnou manévrovateľnosťou 
pre zametanie a čistenie v najužších miestach verejných 
priestranstiev a chodníkov, parkovísk a obchodných centier. 
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KOMFORT

360° výhľad

Za volantom máte kompletnú kontrolu nad svojím 
okolím. Vysoká pozícia dáva neopakovateľný výhľad 
cez extra nízke predné sklo, celosklenené dvere 
s úzkymi stĺpikmi, panoramatickými spätnými 
zrkadlami, presklenou zadnou stenou kabíny, 
výstražnými senzormi a zadnou kamerou.
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Všetko zahrňujúci interiér

Sadnite si na miesto vodiča a z vysokej ergonomickej 
pozície priestrannej kabíny máte bezkonkurenčný 
výhľad. Vďaka modernému dizajnu má obsluha 
s akoukoľvek výškou postavy dostatok priestoru. 
Široký rozsah nastavenia vysokokomfortného 
sedadla a volantu, dvojbodové bezpečnostné 
pásy, opierka predlaktia, rádio s MP3 – SD – USB 
a Bluetooth Handsfree, 12V zásuvka, priestor pre 
uloženie mob. telefónu a držiak nápojov.
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UŽITOČNÉ TECHNOLÓGIE

Mathieu MC 110 vďaka svojím technológiám robí život ľahším.
7“ head-up farebný displej s kvalitnou a intuitívnou 
grafikou ponúka množstvo možností:

• Monitorovanie aktívnych funkcií v reálnom čase

• Palubný počítač s dôležitými informáciami – dĺžka práce,  
 prejdená vzdialenosť, priemerná spotreba

• Integrovaná diagnostika s pomocníkom 

• Funkcia exportovať operačné dáta na USB 

• Čítanie PDF súborov
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Ovládače umiestnené na jednom mieste

Na pravej opierke predlaktia nájdete intuitívne 
pracovné ovládače ovládajúce stroj systémom 
CANbus. Ovládací panel s tlačidlami s krátkym 
chodom, každý priradený k jednej funkcii, označené 
symbolom a farebným kódom, spolu s joystikom 
pre kontrolu a ovládanie kief, precízne a s ľahkosťou. 
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OBRATNOSŤ

Mathieu MC 110 ponúka veľa výhod. Agilný a kompaktný, použiteľný v úzkych uličkách, ľahko 
manévrovateľný. S otočným rádiusom 1,8 m sa v podstate otočí na mieste. S výškou menej ako 
2 metre, je ideálnym zametačom pre podzemné parkoviská. Vďaka systému 2 kief s možnosťou 
offsetu dopredu a na boky umožňuje jednoduché čistenie 90° rohov a okrasných prvkov. 
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VÝKON

Dokonalosť závisí na detailoch

Rýchlosť 25 km za hodinu, dynamický brzdový systém, certifikovaná celková hmotnosť vozidla 2400 kg, 
nosnosť 500 kg a 700 l oceľový zásobník na odpad, veľké kolesá s priemerom 14“, oscilačné odpruženie 
na každom kolese, neutíchajúci hlad po odpade, vodný recykling. Čistiaci systém mreže sacieho vysávača 
ako štandard, Mathieu MC 110 necháva nič na náhodu a ponúka dokonalý výkon pre dokonalú spokojnosť.
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Posledná generácia čistých motorov

Nový MC 110 ponúka dve možnosti motorov, dieselový 
a benzínový, výkonný  pri nízkych otáčkach a s rešpektom 
k životnému prostrediu.

1,5 l diesel Kubota

Výkon (kW/ot) 26,2/3000

Počet valcov 4

Emisná trieda stage IIIA/Tier 4

1,6 l benzín Kubota

Výkon (kW/ot) 35/3000

Počet valcov 4

Emisná trieda EPA Tier 2/Carb Tier 3
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ZODPOVEDNOSŤ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Zníženie spotreby vody

Nízke emisie CO2 Nízke znečistenie
emisiami hlučnosti

ISO 14001 certifikát

Nízke emisie pevných častíc Vysoká úroveň 
recyklovateľnosti

Aktivácia recyklačného systému, ktorý 
znovu používa vodu zo zásobníka 
odpadu vstreknutím potrebného 
množstva vody na kefy a pred saciu dýzu 
výrazne predlžuje akčný rádius. 

Vďaka použitiu nízkootáčkového 
dieselového motora, alebo benzínovej 
pohonnej jednotky a aktivácii EcoMode 
dosahujeme extrémne nízke emisie CO2.

Vďaka použitiu super tichej technológie, redukcii hlučnosti 
pohonných jednotiek a použitiu zvukovo izolačných materiálov, 
sme zredukovali vonkajšiu hlučnosť na bezkonkurenčné 
minimum.

ISO 14001 zabezpečuje, že ste si vybrali značku, 
pre ktorú je ochrana prostredia kľúčovou.

3***v teste PM10 – najvyššie dosiahnuté skóre Mechanické komponenty sú z 90 % 
recyklovateľné materiály.

MC 110 má preddefinované 3 prac. rýchlosti, vhodné pre rozličné zametacie 
úlohy, s ktorými sa obsluha denne stretáva: EcoMode, StandardMode 
a BoostMode, limitovaný 10. min. používania. 80 % bežných 
zametacích činností sa prevádza v EcoMode. 
Preferovanie tohto prac. módu ušetrí až 50 % 
paliva, produkuje menej hlučnosti a 
zvyšuje životnosť zametača.

ECO-efficient pracovný mód
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PRÍSLUŠENSTVO
Vyberte si svoju farbu

Multinastaviteľné sedadlo 
s pneumatickým odpružením 

Sklopná sacia dýza

Dvakrát LED predné a zadné 
ukazovatele zmeny smeru jazdy

Elektrické panoramatické zrkadlá s 
odmrazením

Vysoko tlakové čistenie 

2 kg práškový hasiaci prístroj

Bi LED stretávacie a diaľkové svetlá

Filter doplnenia vody, Storz DN25 
pripojenie na vodu

Automatický odpojovač batérie

Dve doplnkové LED pracovné svetlá

Storz DN52 vodné pripojenie

Centrálne mazanie

RAL9010 – štandardná biela RAL9006 RAL1021 RAL2011 RAL3000 RAL5017 ACS33
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ROZMERY A CHARAKTERISTIKA

Podvozok

Pojazdová rýchlosť [km/h] 0 – 25 (v závislosti od miestnych regulácií)

Pracovná rýchlosť [km/h] 0 – 7

Riadenie kĺbové

Predné a zadné odpruženie listové pružiny

Predné brzdy bubnové integrované do pojazdných motorov

Zadné brzdy bubnové integrované do pojazdných motorov

Motory

Emisie TIER IV TIER II

Typ/Výrobca Kubota V1505-E3B Diesel Kubota WG1605-G-E3 Benzín

Objem motora cm3 1498 1537

Počet valcov 4 4

Maximálny výkon 26,2 kW/3000 ot./min. 35 kW/3000 ot.

Maximálny krútiaci moment 90 Nm/2200 ot./min. 117 Nm/2500 ot./min.

Spotreba mix. 3,5 l/hod. 3,5 l/hod.
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Rozmery, hmotnosť, kapacita

Dĺžka [mm] 3497

Šírka bez zrkadiel [mm] 1101

Výška bez majáka [mm] 2137

Výška sedadla [mm] 980

Celková hmotnosť [kg] 2400 

Nosnosť 500

Rázvor [mm] 1242

Objem palivovej nádrže [l] 45

Zásobník čistej vody [l] 140

Zásobník recyklovanej vody [l] 100

Otočný rádius od kraja po kraj [mm] 1810

Otočný rádius od steny k stene [mm] 2075

Zásobník na odpad

Celkový objem v m3 0,7

Materiál 4016 nehrdzavejúca oceľ

Výsypná výška [mm] 1450

Systém kief

Šírka zametania [mm] 1380 – 1800

Počet kief 2

Priemer kief [mm] 700

Rýchlosť otáčania kief nastaviteľná do 120 ot./min.

Zametací výkon m2/hod. 12600 (teoret. max.)

Sací systém

Rozmer sacej dýzy [mm] 480

Priemer sacieho potrubia [mm] 150

Materiál sacej dýzy oceľ 4016

Materiál sacieho potrubia polyuretán

Emisná norma vysávania PM10
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