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HBG-5000 hidraulikus talajfúrógép, targoncához, traktoros homlokrakodóhoz, Euro 

csatlakozóval. 

Cikkszám: 1175040 

 

A Jansen HBG-5000 hidraulikus földfúró nagyon erőteljes, legnagyobb nyomaték 2085 Nm, 

és tökéletes választás targoncához vagy homlokrakodós traktorokhoz. 

150 és 300 mm-es fúrót tartalmazó készletet kínálunk. A fúrók falvastagsága 3,5 mm.  

Ezzel a fúróberendezéssel 1,25 m fúrási mélység valósítható meg. 

 

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

 

Az Euro rögzítésnek köszönhetően a fúróegység gyorsan és egyszerűen felszerelhető a 

különböző hordozóeszközökre.  

Ez számos lehetséges felhasználást eredményez a kerti tereprendezésben, vagy az 

erdőgazdálkodásban, az önkormányzati városüzemeltetésben és az építőiparban.  

Az ültetőgödrök kiemelését és a kerítésépítéshez szükséges cölöp lyukak fúrását pillanatok 

alatt elvégzik. 

A fúrócsigák választéka nagy, és 150 mm-től 600 mm-ig terjed - az igényektől, használattól, 

időtartamtól és a meglévő hordozórendszertől függően. 

 

A Jansen HBG-5000 fúróberendezéshez opcionálisan a következő fúrók állnak rendelkezésre: 

600 mm-es fúró 

450 mm-es fúró 

225 mm-es fúró 

 

A fúrók kb. 120 cm hosszúak, cserélhető (csavarokkal) fúrópengékkel, és fúróhegyekkel 

rendelkeznek. Általában minden alkatrészünk raktáron van.  

 

Alkalmazási területek: 

- Kerítés építése 

- Kertészet és tereprendezés 

- Oszlop- és oszloptelepítések 

- Útjelző táblák 

- Zajfogó falak építése 

- Építőipar 

- Erdészet és még sok más... 

 

 

 



 

Műszaki adatok: 

Fúrógép hajtása: alapgép hidraulika rendszerén, szabványos csatlakozással traktoron, 

targoncán, rakodón stb. keresztül. 

Felfüggesztés: kompatibilis az Euro-rögzítésnek köszönhetően. 

Tartozék: 2 db hidraulika tömlő, 150 és 300 mm-es fúró. 

*Opcionálisan rendelhető fúrók: 225, 450 és 600 mm. 

Fúrási mélység: kb. 1,25 cm 

Sebesség: max. 56 ford / perc (az olajáram teljesítményétől függően) 

Nyomaték: max. 2085 Nm 

Üzemi nyomás: 180 bar 

Min. olajáram: a problémamentes működéshez kb. 40 liter. 

Max. áramlási sebesség: 60 liter. 

Súly hidr. fúróberendezés: kb. 65 kg 

Szállítási súly az Euro homlokrakodó tartójával és fúrójával együtt: 215 kg 

A csomagolás méretei: 130 x 87 x 65 cm (H x Sz x M) 

 

Megjegyzés: 

Komplett készletet kap, amely a hidraulikus fúróberendezésből, beleértve a hidraulikus 

tömlőket, az Euro homlokrakodó tartóját, valamint a 150 és 300 mm-es fúrókból áll.  

Az eszköz jól csomagolva és raklapon szétszerelve kerül szállításra.  

Körülbelül 1 órát kell ütemezni a végső összeszerelésre.  

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

nyújt tájékoztatást. Ha továbbra is segítségre van szükség, szívesen segítünk. 

 

Az üzembe helyezés előtt a fúró hajtóművét még kb. 1,5 liter hajtóműolajjal (80W90) kell 

feltölteni.  

 

 

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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