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GTS-1000 Ágaprító gép, kertészeti aprító, 15 LE-s benzinmotorral, önindítóval. 

Cikkszám: 1774500 

 

 

A GTS-1000 ágdaráló, amely ideális a frissen levágott ágak, faanyagok darálásához.  

Kiváló tulajdonságai miatt kisebb kertészeti vállalkozásoknak, farmereknek, gazdálkodóknak 

ajánljuk, szilárd és stabil konstrukció, különösen robusztus eszköz.  

A nagy teljesítménynek köszönhetően az aprított anyagot közvetlenül egy konténerbe vagy 

pótkocsiba dobják. A 3 rögzített késsel ellátott forgó lendkeréknek köszönhetően a Jansen 

GTS-1000 nagy erővel húzza be az aprított anyagot. Így garantált a hatékony munka. 

 

A fa jellegétől és típusától függően az aprító legfeljebb 8-9 cm átmérőjű ágakat dolgoz 

fel biztonságosan, hatékonyan. 

 

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 83cm széles, kertészeti célokra ideális.  

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

hagyományos csillapított kézi behúzó rendszerrel. (szállítási terjedelem, akkumulátorral 

együtt).  

 

Az aprítógépet nagyon könnyű karbantartani. Az olyan alkatrészek, mint a kések, a hajtókar 

stb. A teljes ürítőtölcsér néhány egyszerű lépésben lehajtható oldalra, hogy hozzáférhessen a 

vágóegységhez, például, ha késeket kell cserélni, vagy elakadt anyagot kell eltávolítani.  

Az ékszíj kívülről hozzáférhető forgattyú segítségével feszíthető. 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 lóerős  

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. 

Súlya: 115 kg  

Max. anyagátmérő: 90 mm-ig (a fa típusától függően) 

Kilökési magasság: 1120 mm 



Berakodási magasság: 950 mm 

Kések száma: 3 darab. 

A garat felett nyílás: 350 x 340 

Méretek: 1180 x 830 x 1280 mm (H x Sz x M) 

 

 

Megjegyzés: 

A készüléket fadobozban csomagolják.  

Súly csomagolva: 115 kg 

Méretek csomagolva: 1200 x 850 x 1300 mm 

 

 

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. 

 

 

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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