
KERT MAX Kertészeti Áruház Kft. 

2092 Budakeszi Fogoly u. 3. 

tel: +36 30/846-4675 

 

 

TBG-100, Traktoros talaj fúrógép, Cat. I-II. kategóriákhoz. 

Cikkszám: 1175010 

 

A TBG-100 traktoros fúróberendezés a traktor, mezőgazdasági vontató stb. hárompontos 

felfüggesztésére, vontatójához (1. vagy 2. kategória) van csatlakoztatva.  

A kardántengely fordulatszáma 540 ford / perc.  

 

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 fúróberendezéssel" ellentétben a 

fúróberendezések megbízható, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak még a nagy 

teljesítményű traktorokon is, erős kivitelezésük miatt. A fúrók speciálisan megerősített 

erőátviteli egységgel rendelkeznek. Gyakran a földfúró gépek nagyon hasonlítanak egymásra, 

de közelebbről szemlélve a különbségeket a minőség és a stabilitás terén.  

 

A fúrógépet a Cat.I. vagy II. kategóriájú vontatók felfüggesztéséhez 

csatlakoztathatja. Biztonsági rendszer van beépítve, így elakadáskor, a sebességváltó, a 

tengely és a traktor nem károsodhat. 

A traktornak legalább 15 LE teljesítményűnek kell lennie.  

 

A csomagolási terjedelem magában foglal egy állítható kardántengelyt védőburkolattal.  

Az illusztrált fúrófej nem tartozék, és külön kell megrendelni.  

 

A fúrók mindig 1,25 m hosszúak és a következő átmérőben kaphatók:  

150-225-300- és 350 mm.  

 

A fúrószárak mindig lecsavarozhatók a fúró meghajtásból könnyen cserélhetők.  

Ugyanez vonatkozik a kiegészítőkre.  

 

A traktoros fúrógépek általánosan alkalmazhatóak, leginkább kertészetben, tereprendezésben, 

kerítésépítésben, mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban, vízelvezetés vagy ültetési lyukak 

létrehozásánál.  

Az eszközök alkalmazási területe nagyon nagy.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Műszaki adatok: 

Kardántengely fordulatszáma: 540 ford / perc. 

Erőátviteli traktor TLT (tartozék): min. 15 LE 

Súly: kb. 80 kg 

Áttétel: Speciálisan megerősített 

Túlterhelés védelem: nyíródó csavar 

A sebesség arány 1: 3 

Fúróméret: 4db áll rendelkezésre 

Csatlakozás a 3-pontos felfüggesztéshez Cat.1 vagy Cat. 2 

Nagyon robusztus kialakítás 

Súly a csomagolással: kb. 110 kg 

A csomagolás méretei: 120 x 80 x 180 cm 

 

Megjegyzés: 

A csigahajtóművet 1.9 liter olajjal kell feltölteni az első üzembehelyezés előtt.  

Egy kezelési utasítást mellékelünk.  

A fúrók nincsenek mellékelve! 

Ha segítségre van szüksége, szívesen segítünk. 

 

 

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.  

2092 Budakeszi Fogoly u. 3. 

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig. 

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.  

Telefon: +36 30/846-4675 

e-mail: info@kertmax.hu 
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