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Jansen GTS-1500E Ágaprító gép, kertészeti aprító, 15 LE-s benzinmotorral, 

önindítóval. 

Cikkszám: 1775001 

 

A GTS-1500E egy csúcsminőségű ágaprító gép, nagy erővel húzza be az aprított anyagot.  

Kiváló tulajdonságai miatt kertészeknek, faápolóknak, favágóknak ajánljuk! 

A szilárd és stabil konstrukció, különösen robusztus eszköz, amely profi szolgáltatói célokra 

is alkalmas.  

 

Az erőteljes 15 LE-s motor teljes függetlenséget biztosít az elektromos hálózattól, így az 

aprítót távoli helyeken is korlátozás nélkül lehet használni. Legtöbb helyre beszállítható,  

csak 82cm széles, kertészeti célokra ideális.  

A motor elektromos önindítóval, és biztonsági kulccsal indítható, akkumulátorról, vagy 

hagyományos csillapított kézi behúzó rendszerrel. (szállítási terjedelem, akkumulátorral 

együtt).  

A 180 ° -kal elforgatható magas apríték kivetőnek köszönhetően az aprított anyagot 

közvetlenül a szállítójárműre dobhatja. A tengelyre szerelt forgó kések, amelyek egy álló kés 

felé futnak, a GTS-1500E nagy erővel húzza be az aprított anyagot. Ez biztosítja a hatékony 

munkát.  

A fa természetétől és fajtájától függően az ágdaráló legfeljebb 12 cm átmérőjű ágakat dolgoz 

fel biztonságosan, hatékonyan!  

 

A mellékelt vonórúddal, kerti traktor bevonásával, vagy a robosztus kezelő karral a gép 

könnyen húzható bármely helyre.  

A húzó / nyomó kar hajtogatása megkönnyíti az aprítandó anyag betáplálását, és ezáltal a gép 

kezelését. Ide felszegecselhető motorvédő pajzsot is forgalmazunk (nem tartozék). 

Az aprító is nagyon könnyen karbantartható. Az olyan alkatrészek, mint a kések, ékszíjjak stb. 

könnyen elérhetők. A teljes gép a tölcsérekkel szétszerelhető néhány egyszerű lépésben, hogy 

megkönnyítse a kopási alkatrészek cseréjét. A csapágyak zsírzó gombokkal vannak ellátva.  

 

 

Műszaki adatok: 

Motor: 4 ütemű Ottó motor OHV, 420 ccm, 15 lóerő 

Motorolaj mennyisége: kb. 1,5 liter (10W40 vagy 15W40) 

Üzemanyag: normál benzin 95 ’E’ 

Üzemanyag tartály kapacitása: 6,5 liter 

Fogyasztás: kb. 1,2 - 1,5 l / óra 

Indítás: biztonsági kulcs önindítóval (az akkumulátor tartozék), vagy kézi behúzó rendszer, 

csillapítással, 

Ékszíj típusa: 2db, SPA 12,7 / 1782LW 

 

 



Max. anyagátmérő: 120 mm-ig (a fa textúrájától és típusától függően) 

Kidobó vetőcső: 180 ° forgatható, állítható magasságú. 

Kilökési magasság: 1400 mm 

Berakodási magasság: 1000 mm 

Kések száma: 3 darab (2 forgókés, + 1 álló kés) 

Rakodó nyílás tölcséren: 47x34 cm (LxB) 

Vonatási sebessége egyenletes sík terepen: max. 15 km / h 

Teljes tömeg (száraz): 190 kg 

Méretek: 125x82x150 cm  

 

 

Megjegyzés: 

A készüléket fadobozban csomagolják.  

Súly csomagolva: 215 kg 

Méretek csomagolva: 113x73x108 cm 

 

Az összeszerelés, beüzemelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató 

nyújt tájékoztatást. A termék megrendelhető összeszerelve és beüzemelve. 

 

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk. 

 

Jansen Gépek Magyarországi Képviselete. 

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.  

2092 Budakeszi Törökvész u. 14. 

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig. 

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.  

Telefon: +36 30/846-4675 

e-mail: info@kertmax.hu  

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot! 
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