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HBG-1500 hidraulikus talajfúrógép, mini kotrógéphez, traktorhoz, traktoros 

homlokrakodóhoz. 

Cikkszám: 1175030 

 

A HBG-1500 hidraulikus fúrógépünk tökéletes választás kis lánctalpas kotrógépekhez, 

kerekes rakodókhoz, homlokrakodókhoz vagy frontális rakodógépekhez.  

A fúrószár meghajtó egység könnyen és gyorsan felszerelhető különböző hordozó eszközökre.  

Számos felhasználási területe van a kerti tereprendezésben, vagy az erdőgazdálkodásban, 

városüzemeltetésben, és az építőiparban.  

Az ültetés és a kerítés építése rövid idő alatt történik.  

A talajfúró csigák választéka nagy tartományban van, 150 mm és 600 mm közötti. 

Követelményeknek megfelelően a használat és a hosszabbítás a meglévő hordozóktól függ. 

A TBG-100 és TBG-200 traktorfúrók minden talajfúrócsigája kompatibilis a Jansen HBG-

1500 hidraulikus fúróval.  

Minden fúróval 125 cm mélyre fúrhat.  

 

Vigyázat! A sekély elfedettségű közműveket eléri, célszerű fúrás előtt tájékozódni! 

 

 

Műszaki adatok: 

Fúró hajtása: az alapgép hidraulika szivattyúja, szabványos hidraulika tömlő csatlkozásokkal.  

Kompatibilis: mini kotrógépekkel, kerekes rakodóval, traktorral stb. és az MB-1500 mini 

kotrógéppel. 

Rendelkezésre álló fúrók: 150, 225, 300, 350, 450 és 600 mm (a TBG-100 és a TBG-200 

traktorfúrógépünk minden fúrójához illeszkednek, megtalálja őket üzletünkben). 

Csomagolás tartalma: Fúróegység + 2db hidraulikus tömlő 

Fúrási mélység: a TGB-100 vagy 200 fúrókkal kb. 1,25 cm 

Fordulatszám: 5-300 U / perc (a hidraulika szivattyú teljesítményétől függően) 

Nyomaték: 370 Nm 

Teljesítmény: legfeljebb 11 kW 

Üzemi nyomás: 180 bar 

Minimális olajáram: kb. 15 litertől garantálja a problémamentes működést, max. 60 liter 

Súly: 29 kg 

 

Méretek csomagolva: 44 x 22 x 27 cm (H x Sz x M) 

 

 

 

 



 

Megjegyzés: 

Az eszközt csomagolják egy fadobozban. Az első telepítéshez körülbelül 1-2 órát kell 

ütemezni.  

 

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

nyújt tájékoztatást. 

 

 

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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