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GTS-13 Ágaprító gép, mulcskészítő, 15 LE benzinmotorral. 

Cikkszám: 1775000 

 

Ez a benzinmotoros aprítógép a specifikációnk szerint készül, és könnyebbé teszi a 

munkáját. Hatékony, 15 LE-s benzinmotorja teljesen független az elektromos hálózatról, és 

korlátozás nélkül is használhatja a gépet távoli helyszíneken.  

A legtöbb ilyen típusú géptől eltérően ez az aprító megfelel a legújabb európai biztonsági 

előírásoknak. Az aprítónak elegendő hosszú garatja van a szabályoknak megfelelően.  

Sok versenytárs terméke nem felel meg ennek a követelménynek. 

A gépi iránymutatások minimális hossza, 850 mm a garat számára.  

Az aprító megfelelő méretűre darabolja a faanyagot, függetlenül attól, hogy több elágazó vagy 

több bokros anyag van betöltve.  

A felső, nagyméretű tölcsér 3-4 cm-es ágvastagságú, bozontos, anyaghoz alkalmas  

(a faanyag típusától függően). Ez automatikusan húzza be, és 24 szabadon lengő, speciálisan 

keményített kalapácskéssel aprít.  

Az oldalsó tölcsér 10 cm-es vastagságig használható. Ezek hagyományos vágóegységgel 

aprítanak.  

A 15 LE-s motor könnyen elindítható a csillapított behúzó indítóval. 

Motor olajszint kontroll van beépítve a gyújtási rendszerben. Ha az olajszint alacsony a motor 

nem indul!  

A teljesítmény optimálisan igazodik az aprítandó anyag méretéhez.  

A motorelektronika igyekszik kiegyensúlyozni a terhelést, ami biztosítja a zökkenőmentes 

forgatónyomaték átvitelét az aprító egységéhez.  

A gép könnyen húzható bármely helyre a felszerelt vontató fogantyúval.  

Ezt a modellt már évek óta használjuk termékskálánkban, és már kipróbáltan jónak bizonyult.  

 

Teszt, és üzemszerű körülmények közötti próbalehetőség, előzetes egyeztetés alapján történik 

melyet telefonon, vagy e-mailben kérünk egyeztetni! 

 

Műszaki adatok: 

Zúzható anyag átmérője: 90-100mm 

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

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

Üzemanyag: normálbenzin 95’E’ 

Üzemanyag tartály kapacitása: 6,5 liter 

Fogyasztás: kb. 1,2 - 1,5 l / óra 

Indítás: kézi behúzó rendszer, visszarúgás csillapítással 

Ékszíj mérete: 17x1500 

Sebesség: 2100 ford. / perc. 

Teljes tömeg (száraz): 100 kg 

Méretek: 160 x 120 x 140 cm (H x Sz x M)  

 



 

 

Megjegyzés: 

A készüléket fadobozban csomagolják.  

Méretek csomagolva: 161 x 62 x 61 cm (H x Sz x M) 

Súly csomagolva: 130 kg  

 

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

nyújt tájékoztatást. Az ágaprító gép megrendelhető összeszerelve és beüzemelve. 

 

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk. 

 

 

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.  

2092 Budakeszi Fogoly u. 3. 

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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