
OBJEM

2,0 m3
HMOTNOSŤ

5,0 t



24 Mathieu MC 210

Nová platforma MC210 kulminovala 90.v rokmi vývoja a skúseností 
na poli čistenia. Spája štyri rôzne riešenia: bežné zametanie, variabilné 
zametanie, leštenie a umývanie.

Vo svete, kde komfort, spoľahlivosť, výkon a rešpekt k prostrediu sú 
dnešnými minimálnymi požiadavkami, nový MC210 nastavuje nový 
štandard v čistení miest…

• Jednoduchý a čistý dizajn...

• Komfortná a priestranná kabína...

• Používateľské a intuitívne technológie...

• Nekompromisný výkon...

• Presné a na mieru šité riešenia...

• Všetko s ohľadom na životné prostredie...

Naše nové AZURA a AZURA FLEX zametače ponúkajú všetky tieto 
riešenia!

JEDEN STROJ – ŠTYRI POUŽITIA 
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Charakteristické krivky najnovšej rady AZURA 
MC 210 sú športové, moderné a skrášľujú 
každé mesto, v ktorom si plnia svoje úlohy. 
Aj vďaka svojim kompaktným rozmerom 
zapadajú do centier a predmestí.

• Pokrokový a odľahčujúci dizajn

• Odpovedajúci objem

• Kabína, kombinujúca praktickosť 
 a dizajn

FUNKČNÝ DIZAJN OBJEM

2,0 m3
HMOTNOSŤ

5,0 t



360° výhľad

Posádka kabíny novej AZURA MC 210 ocení 
extra vysoké predné sklo s extra nízkym 
spodným okrajom, priehľadné celosklenené 
bočné dvere, panoramatické spätné zrkadlá, 
priehľadnú zadnú stranu kabíny, okno na 
podlahe, kameru na sacej dýze a zadnú 
kameru.

Za volantom máte perfektnú pracovnú 
pozíciu s výhľadom 360°stupňov.
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KOMFORT



Navrhnutý pre komfort na palube

Akékoľvek požiadavky na čistenie a zametanie 
sa stávajú jednoduchými v kabíne s komfortom 
a ovládaním ako v prvej triede. Jednoduché 
a prehľadné ovládače, palubné prístroje, 
optimalizované ovládacie prvky:

• Automatická klimatizácia ako štandard

• Ohrev v oblasti nôh

• Vodičove a spolujazdcove sedadlo s plným 
 odpružením a multinastavením

• Opierka predlaktia pre jazdca a spolujazdca

• MP3, SD, USB, Bluetooth rádio s handsfree

• 12 V zásuvka s úložným priestorom pre mobilný 
 telefón

• Držiak nápojov

• Zadná cúvacia kamera

• Kamera pri sacej dýze

Luxusné jazdenie

Priestor dostal nový rozmer, poskytujúci 
vodičovi a spolujazdcovi o 20% viac priestoru, 
ako kedykoľvek pred tým.

Pozícia vodiča môže byť nastavená pre 
akúkoľvek postavu vďaka variabilnému 
sedadlu, stĺpiku riadenia a volantu.

Táto excelentná ergonometria znižuje únavu 
a zvyšuje výkon obsluhy. 
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360° výhľad spolu so zadnou kamerou

Zadná kamera

Výška sedadla
od 970 mm

Svetlá výška kabíny 1380 mm

OBJEM

2,0 m3
HMOTNOSŤ

5,0 t



UŽÍVATEĽSKÉ PROSTREDIE

Ľahko čitateľná a intuitívna obrazovka

Ergonomicky umiestnená v strede prístrojovej 
dosky , 7“ MULTI funkčný farebný displej s kvalitnou 
grafikou, ktorý umožňuje jednoduché ovládanie 
zametača.

Displej ponúka množstvo funkcií, poskytuje 
informácie o chode stroja a poskytuje operátorovi 
jednoduchý a ľahký prístup k údržbe a 
prevádzkovým informáciám:

• lepšie monitorovanie informácie o stave stoja 
 v reálnom čase 

• pamäť so všetkými potrebnými informáciami 
 napríklad odpracované motohodiny, prejazdená 
 na vzdialenosť, priemerná spotreba a podobne

• integrovaná diagnostika s pomocníkom

• funkcia na prenos zaznamenaných dát do USB 

• čítač súborov PDF
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Intuitívne ovládače

Azura MC 210 je vybavená novou a inovatívnou 
technológiou spojenou s centrálnym systém 
CANbus. Táto technológia je používaná v našich 
strojoch už viac ako 10 rokov a bola zdokonalená 
v každom detaile.

Nová klávesnica s tlačidlami s krátkym chodom 
umožňuje ovládanie s jednoduchosťou aj vďaka 
symbolom a farebným tlačidlám.

Centrálny ovládací systém je vybavený funkciou 
START and SWEEP, maximálne zjednodušujúcou 
začatie a ukončenie zametania.

Multifunkčný Joystick ponúka presné a intuitívne 
riadenie zametania.

OBJEM

2,0 m3
HMOTNOSŤ

5,0 t



VÝKON

Kvalita a výkon v každom detaile. Naše 90 ročné skúsenosti opäť dosiahli k méte dokonalosti. 
Nová AZURA MC 210 nadväzuje na svojho úspešného predchodcu.

Inovatívny PPS zametací systém

Inovatívny Push and Pull systém predstavuje unikát vo svojej triede. Samostatné ovládanie 
každej kefy na patentovanom rotačnom ramene pracuje na princípe prídavnej tretej kefy. 
Rôznorodosť použitia, univerzálny dosah a maximálna šírka zametania 2450 mm. 

Optimalizovaný výkon v nízkych otáčkach

Vďaka novému senzitívnemu hydraulickému systému, extra širokej sacej dýze a oteru odolnej 
sacej hadice s extra veľkým priemerom bol sací výkon pri nízkych otáčkach zvýšený o 10%.
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Manévrovateľnosť aj v extra úzkych 
priestoroch

S extra kompaktnými rozmermi, malým zadným 
presahom, 2 alebo 4 riadenými kolesami 
v zametacom móde a optimalizovaným otočným 
rádiusom, nová AZURA MC 210 ľahko obchádza 
prekážky a komfortne prechádza úzkymi uličkami. 
Mesto je jej obľúbeným ihriskom.

V transportnom móde funkcia AUTO-STEER 
automaticky riadi zadnú nápravu a dáva obsluhe 
priestor, sústrediť sa na prejazd z jedného 
pracovného miesta na druhé.

Odolný podvozok

Veľkokapacitný oceľový 
zásobník na odpad z 
ocele 4016, vystužený 
podvozok, upravená  
zadná náprava s 
nosnosťou bezpečne do 
3,5 t a 16“ prémiové kolesá 
umožňujú nosnosť naviac 
o 400 kg. 

OBJEM

2,0 m3
HMOTNOSŤ

5,0 t



FLEXIBILNÝ

V meste, žiadna úloha nie je 
dostatočne ťažká

AZURA FLEX je mixom flexibilty, 5 rôznych 
strojov v jednom.

Skonštruovaný byť v akcii celý rok aj vďaka 
nezameniteľnej výkonnosti a flexibilite, 
k dispozícii pre všetky vaše požiadavky v 
čase, keď ich práve potrebujete, viac ako 
ktokoľvek iný.

Vďaka štandardnej predpríprave je inštalácia 
príslušenstiev, ako tretia kefa, mechanický 
vytrhávač buriny, leštenie dlažby, čistiaca 
kefa, vysokotlaké čistenie, snežná radlica 
a podobne, vecou 5 minút jednoduchej 
montáže.

Tretia robustná a efektívna kefa pre 
lepší čistiaci výkon. Mechanické 
čistenie od buriny, čistenie ťažko 
dosiahnuteľných zón, optimálne 
riešenie pre rozšírené požiadavky 
a väčšiu rýchlosť zametania.
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Inovatívna leštiaca a čistiaca jednotka 
kombinuje 3 kefy kombinovaná so 
systémom zbierania špinavej vody 
a umožňujúca čistenie pórovitých 
materiálov a hladkých podláh (mramor, 
prírodný kameň a pod). Aj vďaka prídavnej 
nádrži na čistiaci prostriedok a precíznemu 
dávkovaniu je vaša práca odmenená 
žiarivým úspechom.

Čistiaca jednotka vybavená vysokotlakým 
čističom, prednou vysokotlakou rampou 
s dvojstrannými tryskami a automatickým 
navíjaním hadice pre pohodlné čistenie.

3 riešenia pre zimnú údržbu

• 200 litrový sypač soli s priamym 
posypom, alebo rozsýpacím diskom, 
dávkovanie je možné ovládať priamo 
z kabíny kontrolnou jednotkou

• Rotačná kefa na odhŕňanie snehu 
inštalovaná v prednej časti Azura Flex. 
V spolupráci so sypačom v zadnej časti, 
ideálna kombinácia pre kompletné 
odhŕňanie snehu z ciest a chodníkov.

• Robustná radlica na odhŕňanie 
snehu jednoducho a ľahko zabezpečí 
zimnú údržbu, aj vďaka hydraulickému 
nastavovaniu a zmene sklonu vľavo, alebo 
vpravo.
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OBJEM

2,0 m3
HMOTNOSŤ

5,0 t



ZODPOVEDNOSŤ 
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Mathieu MC 210 vyrobený dnes 
pre zajtrajšok

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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Zníženie spotreby vody 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. 

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



Posledná generácia čistých motorov

Nový MC 210 ponúka dve možnosti motorov, dieselový 
a benzínový, výkonný  pri nízkych otáčkach a s rešpektom 
k životnému prostrediu.

OBJEM

2,0 m3
HMOTNOSŤ

5,0 t
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Nízke emisie CO2 Nízke znečistenie
emisiami hlučnosti

20 % úspora paliva 

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.

Nové preddefinované pracovné otáčky 
v kombinácii s novými motormi 
umožňujú spotrebu paliva až do 20%.



PRÍSLUŠENSTVO
AZURA AZURA FLEX

K
O

M
FO

R
T

Nastaviteľná centrálna opierka predlaktia  
Klimatizácia  
Nastaviteľný ohrev priestoru nôh  
Držiak na dokumenty  
Vešiak  
Nástupný schodík pre pasažiera  
Širokouhlé zrkadlo na kefy  
Panoramatické spätné zrkadlá Class2  
Panoramatické vyhrievané spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné z kabíny Class2  
Sedadla vodiča odpružené s možnosťou multinastavenia a opierkou predlaktia  
Sedadlo vodiča elektropneumaticky odpružené s multinastavením a opierkou predlaktia  
Sedadlo spolujazdca mechanicky odpružené s multinastavením a opierkou predlaktia  
Slnečná clona (vodič aj spolujazdec)  

A
U

D
IO

Úložný priestor pre telefón  
Handsfree  
12 V zásuvka  
MP3, USB, SD, Bluetooth rádio  

7“
 D

IS
PL

EJ Tachometer  
Merač vzdialeností  
Diagnostické nástroje  
Export dát na USB  

PR
A

CO
V

N
É 

FU
N

K
C

IE

Systém zametania s dvoma kefami a integrovaným PPS systémom  
Kamera na sacej dýze  
Hlavné pracovné ovládače integrované do dvernej konzoly  
Osvetlenie kief s LED  
Blokovanie sacej dýzy v hornej polohe  
Potenciometrom nastaviteľný tlak kief  
Potenciometrom nastaviteľná rýchlosť otáčania kief  
Potenciometrom nastaviteľná rýchlosť predného príslušenstva X 
Nastaviteľná šírka kief z kabíny (ľavá-pravá)  
Rýchly zdvih sacej dýzy a kief  
Aktivácia a deaktivácia zametacieho módu systémom Start and Sweep  
Nezávislý proporčný ventil vody pre kropenie sacej dýzy a kief  

JA
ZD

A Pravostranné riadenie  
Stierače s nastaviteľným intervalom  
Ukazovatele smeru jazdy s automatickým vypínaním  

R
IA

D
EN

IE 2 alebo 4 riadené kolesá v pracovnom móde  
2 predné riadené kolesá v móde pojazdu  
Automatické vyrovnanie zadných kolies Auto Steer  
16“ kolesá s pneu 225/65  
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AZURA AZURA FLEX

B
EZ

PE
Č

N
O

SŤ

Aktivácia brzdových svetiel počas spomaľovania  
Reflexný pás (biely a červený) cat.2  
Emergency tlačidlo  
Spínač majáka  
Zadná cúvacia kamera  
2 kg práškový hasiaci prístroj  
LED denné svietenie  
LED pracovné svietenie namontované na vrchu kabíny  
LED stretávacie a diaľkové svetlá  
LED rotačný maják na kabíne  
Druhý LED maják na zadnej časti stroja  
Zadný schodík  

Ú
D

R
ŽB

A

Náhradné koleso  
Ťažné zariadenie 5 ton  
Automatické centrálne mazanie  
Manuálne centrálne mazanie  
Sada náradia  

PR
A

CO
V

N
É 

PR
ÍS

LU
ŠE

N
ST

V
O

Vysokotlakový čistič s dvoma rotačnými tryskami a pojazdným vozíkom  
15 m automaticky navíjanej hadice na prednej lište stroja (nie je kompatibilné s 3 kefou)  X
15 m automatickej hadice napojenej priamo na zadnej časti  
Vysokotlakový čistič s dvoma rotačnými tryskami a pojazdným vozíkom  
15 m automaticky navíjanej hadice na prednej lište stroja (nie je kompatibilné s 3 kefou)  
15 m automatickej hadice napojenej priamo na zadnej časti  
Vysokotlaková konzola s rotáciou 360° na streche kontajnera s 15 metrov automaticky 
navíjanej hadice a tryskov  

240 l prídavná nádrž na vodu (celková kapacita vody 540 l)  
Vysokotlakový čistič (20 l za minútu/150 barov) 5 metrov hadice a tryska  
Doplnková vysávacia hadica (150 mm priemer) s podporným rámom v zadnej časti stroja 
(nie je kompatibilná s doplnkovou vodnou nádržou)  

3. kefa namontovaná na posuvnej lište s rýchloupínacím systémom X 
3. kefa na vytrhávanie buriny X 
1,5 m široká kefa na sneh, 420 mm priemer s hydraulickým nastavením doľava a doprava X 
Zametací kit s 3 kefami, odsávaním vody a 20 litrovou nádržou na čistiaci prostriedok X 
Čistiaci kit pozostávajúci z automaticky navíjanej 15 m hadice, vysokotlakovej trysky, 
postrekovacej rampy, ktorá je nastaviteľná manuálne hore a dole, doprava a doľava a dve 
bočné trysky pre čistenie pod automobilmi a lavičkami. 

X 

Snežná radlica 1,4 m široká, hydraulicky nastaviteľná doprava a doľava, gumená spodná 
lišta, výstražná vlajka. X 

Sypač soli, 200 l objem, nastaviteľný rozprašovací okruh 1-6 metrov cez otočný disk, 
svetelná rampa s hmlovými a cúvacími svetlami. X 

Sypač soli, 200 l objem, nastaviteľný rozsah do 1,4 m, svetelná rampa s hmlovými a cúvacími 
svetlami. X 

Hydraulický zdvíhací systém pre kefu, radlicu a kefu na sneh X 

 = štandard   = voliteľné   X = nedostupné
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ROZMERY A CHARAKTERISTIKA

Podvozok

Pojazdová rýchlosť [km/h] 25-50 (v závislosti od miestnych regulácií) 

Pracovná rýchlosť [km/h] 0 –15

Riadenie 2 alebo 4 kolesá v pracovnom móde

Predné a zadné odpruženie listové pružiny

Predné brzdy diskové s duálnym diskovým systémom

Zadné brzdy hydraulické + bubnové (za príplatok)

Motory

Emisie Euro 6 TIER IV/Stage IIIB

Typ/Výrobca
VM R754 EU6 Common rail turbo Diesel,

Katalyzátor DOC a filter pevných častí DPF, Selektívny katalický redukčný 
systém SCR, AD Blue – 14 l nádrž

Kubota V3800-CR-TE48 priamy vstrek turbo diesel
Katalyzátor DOC a filter pevných častí DPF

Objem motora cm3 2970 3800

Počet valcov 4 4

Maximálny výkon 62 kW pri 2300 ot/min 55,4 kW pri 2200 ot min

Maximálny krútiaci moment 270 Nm pri 1350 ot/min 310 Nm pri 1500 ot/min
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Rozmery, hmotnosť, kapacita

Dĺžka [mm] 3852 (AZURA) / 3948 (AZURA FLEX)

Šírka bez zrkadiel [mm] 1293

Výška bez majáka [mm] 2089

Výška sedadla [mm] 970-1030

Celková hmotnosť [kg] 5000 (alebo 5200 podľa miestnych predpisov) 

Rázvor [mm] 2150

Objem palivovej nádrže [l] 45

Maximálna hmotnosť na prednej náprave [kg] 2500

Maximálna hmotnosť na zadnej náprave [kg] 2500

Objem palivovej nádrže  [l] 70

Zásobník čistej vody [l] 300 (540 za príplatok)

Zásobník recyklovanej vody [l] 250 (za príplatok)

Otočný rádius od kraja po kraj [mm] 3150

Otočný rádius od steny k stene [mm] 3700

Stúpavosť [%] do 28

Zásobník na odpad

Celkový objem v m3 2

Nosnosť [kg] 1500

Materiál 4016 nehrdzavejúca oceľ

Výsypná výška [mm] 1400

Systém kief

Šírka zametania [mm] 1650 – 2450 (2700 s treťou kefou)

Počet kief 2 alebo 3 (za príplatok)

Priemer kief [mm] 900

Rýchlosť otáčania kief nastaviteľná do 120 ot./min.

Sací systém

Sací výkon [m3/h] 13000

Rozmer sacej dýzy [mm] 540 x 200

Priemer sacieho potrubia [mm] 250

Materiál sacej dýzy oceľ 4016
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