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Jansen GS-200, 220, 240 homlokrakodó kanál, siló lapát, krokodil lapát. 

Cikkszám: 1518010 

 

Ez a homlokrakodó kanál szorító fogóval különösen robosztus és stabil eszköz, 

eurócsatlakozóval rendelkező homlokrakodók számára. Ideális társ a mindennapi 

mezőgazdasági munkákhoz, trágya vagy szálas állati takarmány felvételére, például bálák 

szállítására, valamint törmelék és fűrészáru eltávolítására. 

 

Gs-sorozatunk 2000 -, 2200 -, és 2400 mm munkaszélességben kapható. 

GS-200 Cikkszám: 1518010 

GS-220 Cikkszám: 1518020 

GS-240 Cikkszám: 1518030  

 

A fogópengék nyitási szélessége kb. 90 cm. A felső fogó félhold alakú felépítése 

megakadályozza az anyag kivágódását és kiszóródását.  

A két oldalsó határoló lemez eltávolításával ezt a fogólapátot felhasználhatja például fatörzsek 

vagy más, hosszabb anyagok szállítására és felvételére. 

A homlokrakodó kanál használatához kettős működésű vezérlőszelepre van szükség a 

traktoron. 

 

Műszaki adatok: 

Munkaszélesség: 2000, 2200, 2400 mm típustól függően 

Nyitási szélesség: 900 mm 

Űrtartalom: kb. 840, 920, 1000 liter típustól függően 

Szükséges hidraulikus csatlakozás: 1x kettős működésű 

Hidraulikus munkahengerek száma: 2 

Fogak száma: 6, 7, 7 típustól függően 

Csatlakozás az alapgéphez: homlokrakodó, Euró csatlakozóval 

Súly: 440 kg 

Méretek: 2070x1100x900 mm (HxSzxM) 

Súly csomagolással: kb. 470 kg 

 

 

Hasonlítsa össze termékeinket a versengő termékekkel! A közeljövőben ár-érték arányban 

hasonlót nem fog találni. „Nem csak ezeket a készülékeket fejlesztettük ki, hanem kompetens 

szolgáltatást (mesterműhely) és alkatrészellátást is kínálunk Önnek. Általában minden 

alkatrész van raktáron. Telefonos kapcsolatban állunk Önnel, ha bármilyen kérdése vagy 

problémája van. Velünk hozzáértő emberekkel beszél, és nem "call center ügynökökkel"! 



 

 

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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