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Árokásó Jansen GF-600pro, B & S 15LE benzinmotorral.  

Cikkszám: 1058000 

 

A GF-600pro árokásógép gyorsan létrehoz egy 10 cm szélességű és 60 cm maximális 

mélységű árkot.  

Ez a tökéletes megoldás az árkok könnyű és gyors létrehozásához.  

A Briggs & Stratton nagy teljesítményű 15 LE-s benzinmotorja biztosítja a szükséges 

teljesítményt. A marólánc 27 db keményfémötvözettel ellátott marófejekkel szereljük, 

melyeket az ásóláncra csavarozzuk és külön cserélhetők.  

Könnyedén átvágja a fagyökereket, kiforgatja a kavicsokat, köveket. 

A hosszú láncvezető lehetővé teszi a maximális marási mélységet, amely 60 cm.  

A kitermelt talajt oldalra dobja egy spirális szerkezet.  

Az árokásó gépünk kapacitása akár 60 m / óra. 

 

A GF-600pro alkalmazható: 

- kábelek fektetésére 

- csővezetékek árkainak ásására, vízelvezetéshez 

- kerti öntöző és egyéb árokásási feladatokhoz. 

 

A GF-600pro árokásójának köszönhetően gyorsan eltudja végezni a munkát így növelve a 

versenyképességet, hatékonyságot és pénzt takarít meg. 

Ezenkívül ez az árokásó a nehéz gépekhez képest nem okoz a kertben taposási károkat. 

Kompakt kialakításának köszönhetően 95 cm széles helyeken befér, így szinte bármilyen 

kertbe vagy hátsó udvarba dolgozhat.  

 

Vigyázat! A sekély elfedettségű közműveket eléri, célszerű a munkák megkezdése előtt 

tájékozódni! 

 

Kipróbálni előzetes egyeztetés alapján lehetséges, melyet telefonon vagy e-mail-ben kérünk 

jelezni. 

 

Műszaki adatok: 

Motor: négyütemű, Briggs & Stratton, 15 LE, 420ccm benzinmotor 

Motorolaj: 1,5 liter, 10W40 vagy 15W40 besorolású 

Üzemanyag: 95 normál benzin "E" 

Üzemanyagtartály térfogata: kb. 4,5 liter 

Üzemanyag fogyasztás: 1,0–1,5 liter óránként 

Földmunka kapacitás: 60 m / h 

Ásási szélesség: 100 mm 

Ásási mélység: 200, 400, 600 mm 



Marófogak: 27db keményfém ötvözet 

Lánc hossza: 2057 mm 

Láncsebesség: max. 550 m / perc 

Gumiabroncsok: 15x6.00-6 

Méretek: 2172x950x1168 mm (H x Sz x M) 

Súly: 184 kg 

Méretek csomagolva: 1100x800x900 mm (H x Sz x M) 

Szállítási súly: 220 kg 

 

 

Megjegyzés: 

Az összeszerelés, beüzemelés nem jelenthet problémát, körülbelül 1 órát kell előirányoznia, 

ebben a mellékelt részletes útmutató nyújt tájékoztatást,. 

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. 

 

Minden alkatrész elérhető, melyet rövid határidővel szállítunk.  

GF-600pro árokásógép megrendelhető összeszerelve és beüzemelve is. 

 

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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