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BSF-13 Gyökérmarógép, 420cm3-es benzinmotorral.  

Cikkszám: 1055000  

 

Ez a gyökérmarógép nagyon mozgékony, hiszen a szélessége csak 750 mm. Így az eszköz 

szinte mindenhová befér.  

A 12db extra keményített volfrámkarbid vágómaró rendkívül tartós és külön darabonként 

cserélhető.  

 

Ez a Jansen eredeti BSF-13 gyökérmarója. Megemlítjük, hogy a múltban az európai piacon 

ismételten megjelentek az olcsó utánzatok, amelyeket a mi nevünkben vagy hasonló név alatt 

kínáltak. Gyakran ezek teljesen különböző gépek, különböző anyagvastagságokkal, 

különböző funkcionális elvekkel, kisebb marófejekkel stb.  

Mi egyértelműen elhatároljuk magunkat az olcsóbb ajánlatoktól, és javasoljuk, hogy 

bármilyen bizonytalanság esetén vegye fel velünk a kapcsolatot.  

A tesztüzem során több mint 100 óra használatban volt a csonkdaráló, és még ennyi üzemidő 

után sem kellett cserélni a pengét, és még a hajtószíj is, technikailag és vizuálisan úgyszintén 

hibátlan volt.  

 

A készülék 4 praktikus hordozórúddal rendelkezik, tehát nem feltétlenül kell rámpa  

a 120 kg-os súlyú gyökérmarógép mozgatásához. 

A marási terület függ a faanyag és a gép közötti megközelítési szögtől, lehetőségtől.  

A marás mélysége legfeljebb 300 mm, szélessége 55 mm.  

A kezelőrészen van egy biztonsági kapcsoló a marószerszám meghajtásának leválasztására 

(művelet megállítása), valamint az egyik kerékre ható fékkar. Így, amikor a fa gyökerét 

daráljuk, a készüléket ezzel egy forgásponton rögzíteni lehet.  

A 15 LE-s motor könnyen indítható a behúzó szerkezettel, és rendelkezik egy olajszint 

érzékelő biztonsági áramköri kapcsolóval. Ez a teljesítmény optimálisan igazodik a forgóvágó 

méretéhez és vágóegységéhez.  

 

 

Műszaki adatok: 

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

Üzemanyag: normálbenzin 95 ’E’ 

Üzemanyag tartály kapacitása: 6 liter 

Fogyasztás: kb. 1,2 - 1,5 l / óra 

Indítás: csillapított behúzó szerkezettel. 

Marófej sebesség: 2100 ford. / perc. 

Teljes tömeg (száraz): 100 kg 

Méretek: 152 x 75 x 112 cm (LxSxH) 



Méretek csomagolva: 110 x 83 x 82 cm 

Súly csomagolással: 135 kg 

 

 

Megjegyzés: 

A készüléket fadobozban csomagolják.  

Az első üzembe helyezéshez, kb. 30 percet kell terveznie. Az üzembe helyezéshez szükség 

van benzinre és motorolajra (kb. 1 liter 10W40 vagy 15W40). 

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 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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