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JX-102RS ágaprító, daráló traktorhoz TLT meghajtással.  

Cikkszám: 1776100 

 

 

A Jansen JX-102RS új az aprító kínálatunkban. Hidraulikus behúzásának köszönhetően a 

faanyag betolása a múlté, ezt a 2 adagológörgő végzi. Az adagológörgők fordulatszáma 

folyamatosan szabályozható egy vezérlőszelep segítségével. Ez azért fontos, hogy a behúzási 

sebességet az aprított anyag átmérőjéhez igazítsuk. Kisebb átmérők gyorsabban, a nagyobb 

átmérőket fokozatosabban. 

 

Ha az aprító túladagolása mégis megtörténik, akkor az előtolás fordított üzemmódba 

kapcsolható az adagolótölcsér nagy konzolján keresztül. A behúzás ezzel a konzollal ki is 

kapcsolható. Az adagológörgők hidraulikus ellátása a traktor hidraulikáján keresztül történik, 

nyomás előtolásra és nyomás nélküli visszatérésre, vagy kettős működésű 

vezérlőberendezésre van szükség. Az adagológörgők működéséhez 10 l / perc hidraulikus 

teljesítmény szükséges, ami elegendő. 

 

A faaprítót kardántengellyel együtt szállítjuk. Az erő átvivő tengely egyik oldalára nyírócsap 

van felszerelve, amely biztonsági okokból eldugulás vagy túlterhelés esetén előre 

meghatározott töréspontként szolgál. Ez azt jelenti, hogy nagyobb, 100 LE feletti traktorok is 

problémamentesen használhatják az aprító berendezést. 

A traktornak legalább 70 LE motorteljesítménnyel kell rendelkeznie. A TLT fordulatszámnak 

540 / min-nek kell lennie. 

 

Az adagoló tölcsér tetején 114 x 75 cm nyílás található, a hengerek előtti alsó területen a 

nyílás mérete 39 x 26 cm. Kb. 18-20 cm átmérőjű friss fa aprítható.  

A garat hátsó része könnyen összecsukható és a szállítócsapokkal rögzíthető. 

 

A gép könnyen karbantartható, így csak egy csavar meglazításával nyithatja ki a lendkerék 

teljes fedelét, és hozzáférhet a 4 vágókéshez. Ezeknek a vágókéseknek mindkét oldalán van 

élezett pengéjük, hogy szükség esetén könnyen meg lehessen őket forgatni. A lendkerék 

átmérője kb. 90 cm, önsúlya pedig kb. 120 kg. A lendkeréken rögzített szárnyak vannak, 

amelyek nagyon erős húzóerőt eredményeznek, és amelyek az aprított anyagot végül a kivető 

tölcséren keresztül kifújják. Ez a nagyon erős kivitel azt jelenti, hogy az aprító eltömődése 

szinte lehetetlen. 

 

Az ürítőtölcsér kb. 265 cm-es ürítési magasságú (plusz az alsó függesztőkar emelése)  

és 360 fokban elforgatható. A kidobási szög szintén nagyon könnyen változtatható.  



A Jansen JX-102RS 10 méterig dobja az aprított anyagot!  

Az aprítógépet hárompontos felfüggesztésre tervezték. 

 

 

Műszaki adatok: 

Traktor teljesítménye: min. 70 LE 

Hidr. áramlási sebesség: 10 l / min-től. 

Csatlakozás: hárompontos felfüggesztésre I. kat 

TLT: a szállítás része 

TLT fordulatszáma: 540 / min 

Kések száma: 4 darabolókés, + 1 ellenkés 

Rotor átmérője: 90 cm 

Rotor súlya: kb. 120 kg 

Az adagolócsatorna hossza: 140 cm 

Az adagolócsatorna magassága: 60 cm (padlótól az adagoló tölcsér alsó széléig) 

Kidobási magasság: 265 cm 

Max. faátmérő: 18-20 cm (a fa jellegétől függően) 

Előtolás: (a traktor hidraulikájával) 2 hidraulikus adagológörgővel 

Összeszerelt méretek (garat nyitva): 275 x 142 x 265 cm (H x Sz x M) 

Összeszerelt méretek (szállítási helyzet): 200 x 135 x 265 cm (H x Sz x M) 

Súly: kb. 920 kg 

Méretek csomagolva: 195 x 145 x 172 cm (H x Sz x M) 

Súly csomagolva: 945 kg 

 

 

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

nyújt tájékoztatást. 

 

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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