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GTS-2000pro kertészeti ágdaráló, 14 lóerős Kohler benzinmotorral, elektromos 

indítóval. 

Cikkszám: 1775032 

 

 

Az új GTS-2000pro egy felső kategóriás aprítógép. Ajánljuk kertészeknek faápolóknak és 

profi szolgálatóknak, gazdálkodóknak. 

Az elődjéhez viszonyítva jelentős különbségek vannak a kibővített garaton, amely még 

jobban alkalmassá teszi az aprítót a bokros anyagok darabolásához, valamint optimális 

beállítású az ellenkés, ezáltal jobb lett az aprított anyagra kifejtett behúzási hajlam. Ezen felül 

a garat szöge is megváltozott, hogy a betöltés még hatékonyabbá és könnyebbé váljon. 

 

Masszív és stabil felépítése miatt különösen robusztus eszköz, amely mindennapos profi 

használatra is alkalmas. A daráló súlya 203 kg, üzembe helyezve, de továbbra is könnyedén 

mozgatható a nagy gumiabroncsok és a kifinomult súlyeloszlás miatt.  

 

A gép bármilyen munkahelyre könnyen bemozgatható a meglévő vonóhorog segítségével.  

A kertészeti aprító bárhová befér, hiszen a teljes szélessége csak 66 cm. 

A zsámolyon, 180 ° -kal elforgatható kivető lehetővé teszi a zúzalék szállítójárműre dobását. 

 

A fa jellegétől és típusától függően az aprító maximum 12 cm átmérőjű ágakat dolgoz fel! 

Hatékonyság szempontjából fontos az aprítandó anyag nedvességtartalma, célszerű a frissen 

levágott ágakat kiszáradás előtt felaprítani. 

A nehéz dobhengeren 2db forgó acél darabolókés van, amelyek egy állókéssel szemben 

futnak. Az aprító nagy erővel húzza be az ágakat. A kések mindkét oldala éles, kopás esetén 

megfordíthatók és másodszor is használhatók.  

 

Az aprítógépet nagyon könnyű karbantartani. Az olyan alkatrészek, mint a kés, az ellenkés 

stb., könnyen elérhetők, mivel a tölcsér a gyorsan oldható rögzítőelemeknek köszönhetően 

könnyen kinyitható, ami leegyszerűsíti a karbantartást és a tisztítást. A csapágyak zsírzó 

szemmel vannak ellátva, az ékszíjjak is könnyen cserélhetők. 

 

A nagyteljesítményű, 14 lóerős KOHLER motor elektromos indítóval rendelkezik, hozzá az 

akkumulátor védőburokba beszerelve, indító kulcsok mellékelve. Az aprító indítható 

hagyományos visszarúgás csillapított behúzó szerkezettel is. A motor szükség esetén a 

garaton közvetlenül elérhető vészkapcsolóval kikapcsolható. 

 

 

 

 Kohler motorok 

1873 óta az amerikai Kohler innovatív motorokat épít, amelyek kiváló tervezésük és kiváló 

kivitelezésük révén világszerte kiválóak. A Honda és a B & S mellett a Kohler az egyik 

vezető márka, amikor kis motorokat szerelnek fel a kerti és zöldterületkezelő gépekre és a 

fűnyírókra. A vezető gyártók, mint például a John Deere, az MTD, a Stiga, a Toro és még 



sokan mások használják ezeket a kiváló minőségű motorokat. A Kohler nem csak 

benzinmotorokat gyárt. A Lombardini innovatív olasz dízelmotor-gyártója ma is a Kohler-

csoport része. 

 

Minden alkatrész elérhető, melyet rövid határidővel szállítunk.  

 

 

Műszaki adatok: 

 

Motor: Kohler, négyütemű, OHV, 14 lóerős, 429ccm 

Indító: elektromos indító + hagyományos kézi húzóindító 

Aprítható anyag vastagsága: ϕ120 mm-ig 

Teljes tömeg (száraz): 203 kg 

Üzemanyag: normál benzin 95 ’E’ 

Üzemanyag tartály térfogata: 7,0 liter 

Fogyasztás: kb. 1,5 l / h 

Kivető cső: 180 ° -kal elforgatható 

Kivetési magasság: 1100 mm 

Behelyezési magasság: 1000 mm 

Kések száma: 3 darab (2 forgókés, 1 állókés) 

Adagolótölcsér mérete: 470 x 410 mm (Sz x M) 

Méretek csomagolva: 1120 x 750 x 1090 mm (H x Sz x M) 

Méretek üzem behelyezve: 2300 x 660 x 1460 mm (H x Sz x M) 

Súly a csomagolással együtt: 250 kg 

 

 

Megjegyzés: 

 

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

nyújt tájékoztatást, körülbelül 1 órát kell előirányoznia. 

A motort beindítás előtt töltse fel motorolajjal, 10W40 vagy 15W40 besorolású 1,5 liter 

szükséges!! 

Műszaki leírás, szerelési és kezelési utasítás, alkatrész jegyzék robbantott ábrákkal, 

mellékelve. 

 

GTS-2000pro kertészeti ágdaráló megrendelhető összeszerelve és beüzemelve. 

 

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk. 

 

 

Jansen Gépek Magyarországi Képviselete 

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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