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TBG-300 traktoros földfúrógép, TLT meghajtással, Cat. 1- 2 kategóriához. 

Cikkszám: 1176000 

 

A TBG-300 traktoros fúróberendezés a traktor, mezőgazdasági vontató stb. hárompontos 

felfüggesztésére rögzíthető, 1. vagy 2. kategóriára. 

A traktor teljesítményigényének legalább 30 lóerősnek kell lennie. 

Fúróberendezés a kardántengelyre van csatlakoztatva, melynek fordulatszáma 540 ford / perc. 

Ajánlatunk tartalmazza a kardántengelyt is. 

A forgócsapok gyártása a specifikációk szerint történik, és szigorú minőségellenőrzésnek 

vetik alá őket.   

 

Már évek óta nagyon sikeresen értékesítjük ezeket az eszközöket, és több száz alkalommal 

bizonyították alkalmasságukat.  

A sok "kedvező árú fúróberendezéssel" ellentétben ezek a fúróberendezések megbízható, 

kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak még a nagy teljesítményű traktorokon is, erős 

kivitelezésük miatt. A fúrók speciálisan megerősített áttétellel rendelkeznek.  

Gyakran a földfúró gépek nagyon hasonlítanak egymásra, de közelebbről szemlélve a 

különbség észrevehető, a minőség és a stabilitás terén.  

 

Opcionálisan kapható fúrószárak:  

150 mm, 200 mm, 300 mm 450 mm, 500 mm és 600 mm. A fúrók hossza kb. 1100 mm. 

A fúrószárakat le lehet csavarni a fúrógépről és könnyen cserélhetők.  

Ez számos felhasználási lehetőséget biztosít a kerti tereprendezésben,  

vagy az erdőgazdálkodásban és az építőiparban, az ültetőgödrök és kerítésoszlopok helyének 

fúrásához.  

A fúróhegy hegesztett acél kivitelű. 

 

Műszaki adatok: 

TLT sebesség: 540 ford / perc. 

Traktor min. 30 LE kell lennie vagy több 

Csomagolás tartalma: a TLT-t is 

Túlterhelés elleni védelem: nyírócsavar és speciálisan megerősített fogaskerék 

Sebességváltó arány hajtóműben 1: 3 

Rögzítés: hárompontos felfüggesztéshez, Cat 1. vagy Cat 2. kategóriához 

Nagyon robusztus kialakítás 

Európai gyártás 

Súly csomagolással: 130 kg 

Méretek csomagolva: 215 x 80 x 53 cm (H x Sz x M) 



Megjegyzés: 

Az első telepítéshez körülbelül 1-2 órát kell ütemezni. A földfúróberendezés hajtómű házát 

üzembe helyezés előtt 1,9 liter (80W90) olajjal kell feltölteni. 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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