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Kenmerken
• Stage V motor
• Krachtig zuigsysteem
• Wendbaar op elk terrein
• Grote kiepbak: 3,3 m³
• Uitstekend rijcomfort

Eventcleaner MC4: de meest
efficiënte schoonmaakoplossing
Breed inzetbaar. Dat kenmerkt deze Eventcleaner MC4. Of het nu gaat om het schoonmaken
van een festivalterrein, camping, kermis, parkeerplaats, wegberm of een stadspark.
De Eventcleaner MC4 is ontworpen en gebouwd voor ruw terrein en presteert onder de
zwaarste omstandigheden. Een ideale en onmisbare machine voor gespecialiseerde
event-cleaning-bedrijven en gemeenten die zoeken naar een totaaloplossing voor regelmatig
terugkerende schoonmaakwerkzaamheden. Snel, krachtig en efficiënt.

Toepassing
Festival terrein
Plastic bekers, poncho’s, etensresten, dekzeilen en zelfs schoenen en
slaapzakken: na elke festivaldag kan de grote schoonmaak beginnen.
Met de wendbare Eventcleaner MC4 is dat een fluitje van een cent.
Want het krachtige zuigsysteem lust alles. En het bespaart mankracht,
want de machine neemt het werk over van wel veertig personen. Zo
genieten de festivalgangers de volgende dag weer van een keurig
opgeruimd terrein.

Stadspark
De MC4 is een kei in het opruimen van blad en zwerfvuil in de straten
van steden en dorpen. Met zijn vierwielbesturing manoeuvreert hij
zich zonder enige moeite door smalle steegjes, tussen paaltjes en
rondom bomen. Het krachtige zuigsysteem comprimeert de bladeren
zodat het volume flink afneemt. Dit bespaart een hoop ritjes naar de
stortlocatie.

Wegberm
Blikjes, chips zakken, lunchboxen of stukken autoband. De MC4 zuigt
het allemaal uit het gras en zorgt ervoor dat de wegberm brandschoon blijft. Of het nu aan de rand van een sloot is of op een talud. Zo
rijden de automobilisten in een schonere omgeving wat resulteert in
minder vervuiling.

Parkeerplaats
Doordat de MC4 zeer wendbaar is, kan hij ook erg goed functioneren
op plaatsen waar weinig ruimte is. Bijvoorbeeld op een parkeerplaats.
Zonder problemen rijdt de MC4 tussen auto’s door. Weggegooide
etensresten, drinkbekers en pizzadozen worden hier eenvoudig
opgezogen door het krachtige zuigsysteem van de MC4.
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Rijden met de MC4
Bestuurder perspectief
Perfect zicht voor de chauffeur, onder alle weersomstandigheden. De
Eventcleaner MC4 is er helemaal op ingericht. Het zicht in de overzichtelijke cabine is uitstekend dankzij de grote ramen en goed
gepositioneerde spiegels. En met het ingebouwde camerasysteem
ziet de bestuurder in één oogopslag wat er achter de machine
gebeurt.

Optimaal comfort
Het climate controlsysteem, de luchtgeveerde stoel, de handige
joystick en de verstelbare stuurkolom maken het werk van de
bestuurder erg aangenaam. Zelfs aan extra ruimte voor een koelbox
is gedacht. En de overdrukcabine houdt lucht, stof, nevel en geluid
daar waar het hoort: buiten de cabine.

Wendbaarheid
Om het rijcomfort en de wendbaarheid nog verder te vergroten, is de
Eventcleaner MC4 uitgerust met vierwielaandrijving en -besturing. Dat
maakt de machine extreem wendbaar. Dankzij de kleine draaicirkel
manoeuvreert de machine overal handig tussendoor. Daarnaast zijn
de achterwielen ook afzonderlijk te besturen. Uitermate geschikt voor
iedere situatie dus.
Voorwielsturing
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Vierwielsturing

Achterwielsturing

Zuigsysteem
Zuigmond
Om zelfs het zwaarste afval effectief te verwijderen, heeft de
Eventcleaner MC4 een krachtig hydraulisch aangedreven zuigsysteem.
Dankzij het zweefstandsysteem volgt de zuigmond de contouren
van de ondergrond, zodat bijvoorbeeld graszoden niet beschadigen.
Ook de speciaal ontworpen loopwielen dragen daaraan bij. Zo is de
machine ook erg geschikt voor asfalttoepassingen.

Ventilator
Het zuigsysteem van de Eventcleaner MC4 is voorzien van een krachtige ventilator. De eenvoudig vervangbare staalgeharde slijtplaten
beschermen het huis. Met het grootste gemak verpulvert deze
ventilator het opgezogen vuil. En wordt de opvangcapaciteit van de
kiepbak aanzienlijk vergroot.

Kiepbak
De kiepbak is geheel vervaardigd uit rvs en heeft een opvangcapaciteit van 3,3 m³. De kiepklep is zo ontworpen dat afval eenvoudig
geleegd kan worden in een container. Zowel het kiepen van de bak als
het openen van de klep is eenvoudig vanuit de cabine te regelen.

Stofreductiesysteem
Wordt de Eventcleaner MC4 ingezet op plekken waar stofvorming
onwenselijk is? Bijvoorbeeld in een omgeving waar veel mensen zijn?
Dan is ons stofreductiesysteem een ideale optie. Door dit systeem
in te schakelen wordt het grondbed bevochtigd en de stofuitstoot
aanzienlijk verminderd.
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Onderhoud & service
Autodiagnostisch systeem
Om de Eventcleaner MC4 elke dag weer probleemloos in te kunnen
zetten, is de cabine voorzien van een overzichtelijke gebruikersinterface. Dit autodiagnostische systeem geeft een duidelijk overzicht
van de status van de machine. Zo zijn de motortemperatuur en koelcapaciteit eenvoudig af te lezen op een display.

Reiniging
Gemak dient de mens. Daarom wordt de radiateur automatisch
schoongemaakt via een ingebouwd reinigingssysteem. Dit kan
volledig automatisch volgens schema of door een commando van de
bestuurder. Een dagelijkse onderhoudstaak is het schoonmaken van
het luchtfilter en het peilen van de olie. Daarom hebben we ervoor
gezorgd dat deze onderdelen makkelijk te bereiken zijn. Klaar voor de
volgende klus!
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Technische gegevens
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Een ander werktuig op de MC4? Uiteraard
is dit ook mogelijk. Daarnaast kan de
MC4 voorzien worden van opties zoal
reclameplaten, een trekhaak of
elektrisch verstelbare en verwarmde
spiegels. Vraag naar de optielijst voor
meer informatie over de opties en
werktuigen.

1284

Opties

2370

1615

4407

1908

Niet aangegeven toleranties verspaning
± 0,1 mm tenzij anders vermeld

Scherpe kanten breken R1 tenzij
anders vermeld

Onderdeelnaam

SW-0006876 buitenmaten mc4

Algemeen

De wereld van WDT
Widontec is gespecialiseerd in het
ontwikkelen, aanpassen en produceren van
machines voor bedrijven uit de industrie,
land- en tuinbouw en evenementenbranche.
Voor een groot deel van hun machinepark zijn
wij de vaste onderhoudspartner.

Dealer

Getekend door

Materiaal

Oorspronkelijke datum:

14-5-2019

Uitgeprint op:

7-10-2021

dichtheid (g/mm3)

Motor

Deutz TD2.9L4 Stage V (55,4 kW / 75 pk)

Rijwerksysteem

Traploze hydrostatische 4-wiel aandrijving, 2-speed, sper V/A

Stuursysteem

4-wielgestuurd, spoorvolgend, voor en achter onafhankelijk

Remsysteem

Dynamische 4-wiel hydraulische schijfremmen, dubbel circuit

Parkeerrem

Achterwielen

Besturingssysteem

12V Widontec besturingssysteem incl. 4.3” kleurendisplay

Snelheid (weg)

40 km/u

Snelheid (werk)

20 km/u

Hydraulisch systeem
Hydrauliek systeem 1

20 l/min@180bar; 2 dw ventielen achterzijde

Hydrauliek systeem 2

94 l/m@350bar; prop. A-B

Vermogen voor werktuig

45 kW

Wielen en onderstel
Wielbasis standaard (LxB)

2370 x 1260 mm

Bandenmaat standaard

340 / 55 R16 Trelleborg profiel AW309 (grasband)

Draagvermogen chassis

2.300 kg

Gewicht leeg exclusief werktuig

1.700 kg

Draaicirkelradius

3,9 m

Aanbouwwerktuig Event Cleaning System (ECS)
Vermogen ventilator

40 kW

Kiepbakinhoud

3,3 m³

Watertankinhoud (bij optie SRS)

250 l

Gewicht leeg incl. opbouw ECS

3.220 kg
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MC4 Hoofdassy
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