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BM-120 mulcsozó kasza adapter hidraulikus mini kotróra. 

Cikkszám: 1775060 

 

 

A sorozat legújabb modellje ez a kompakt, de sokoldalú Jansen BM-120 kasza, amely 

hidraulikus kotró karjához rögzíthető. 

Műveletlen vagy nehezen elérhető területek karbantartására alkalmas, és ideális a töltések, 

rézsűk kaszálásához. A Jansen BM-120 mulcsozó kasza körülbelül 3-4 cm átmérőjű füvet, 

bozótot és áganyagot dolgoz fel. 6-8 t súlyú kis és közepes méretű kotrókhoz van rögzítve. 

 

Megfelelő hidraulikus rendszerre van szükség, legalább 60-100 l / perc áramlási sebességgel. 

ajánlott. A beépített hidraulikus motor 3 fogazott ékszíjon keresztül hajtja a munkatengelyt. 

A szállítási terjedelem magában foglal egy gyorscsatlakozót, a kotrógépen gyorsan cserélhető 

adapterre. A szokásos üzletekben kapható csatlakozó nem igazodik a kaszálógép felső 

darabjához! Ezért ki kell igazítania! 

 

Az erős ház hosszú élettartamot garantál. A mulcsozó elejére felfüggesztett horganyzott 

lemezek megakadályozzák a kövek stb. kilökődését. 

A 128 mm átmérőjű lengőtengely robusztus 1,2 kg-os kalapácsokkal van felszerelve. 

 

Általában minden alkatrészünk raktáron van. Ha bármilyen kérdése vagy problémája van, 

személyesen telefonon állunk az Ön rendelkezésére.  

 

 

Műszaki adatok: 

Munkaszélesség: kb. 120 cm 

Hajtás: hidraulikus, motor és 3 db ékszíj 

Olaj visszaáramlás szükséges 

Olajmennyiség: 60-100 l / perc. 

Max. hidraulikus üzemi nyomás: max. 250 bar 

A hajtótengely átmérője: 128 mm 

Hátsó görgőátmérő: 150 mm 

Kalapácsok száma: 10 darab (1,2 kg) 

Gyorscsatlakozó darab (paralelogramma vezető) 

Hidraulikus tömlők gyorscsatlakozó darabokkal (LSQ-S1, 3/4 ") 

Súly: kb. 315 kg 

Súly csomagolással: kb. 345 kg 

Méretek csomagolás: 1420 x 970 x 820 mm (H x Sz x M) 

 



 

 

 

Megjegyzés: 

A szállítási terjedelem magában foglal egy kapcsoló darabot (paralelogramma vezető).  

A kotrógépre gyorsan cserélhető adapterre a szokásos üzletekből kapható, és csatlakoztatnia 

kell mulcsozó csatlakozó darabjához! Ezért ki kell igazítania! 

 

 

 

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk. 

 

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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