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MB-300 Mini kotrógép, benzinmotoros, lépegető, 25 cm-es ásó kanállal. 

Cikkszám: 1515000 

 

Az MB-300 mini kotrógép, gyalog kotró egy nagyon stabil és egyszerű munkagép. 

Nehezen elérhető helyeken lehet vele dolgozni. Egy 10 LE-s benzinmotorral van felszerelve, 

amely a hidraulika szivattyút hajtja. Az eszköz nem rendelkezik saját járókerék meghajtással, 

azonban a munka gémmel való elhúzással, vagy vonófejre csatlakozó vontatással el lehet 

távolítani a helyszínről.  

 

Az MB-300 minikotrógépet keresztirányítással szállítjuk. A funkciók hozzárendelését a 

hidraulikus vezetékek megfelelő csatlakoztatásával határozhatja meg. Például az összes 

kotrógépen alkalmazott Euro-vezérlés megvalósítható.  

 

Az oldalirányú elfordulási tartomány körülbelül 155 fokos sugarú.  

A készülék szállítási helyzetbe hozásához a kerekeket és a támasztékot elölről hátra fel kell 

cserélni.  

Tartozék egy 25 cm széles árokásó kanál. Egyéb talajmunkáló kanalakat is kínálunk 35, és 60 

cm szélességgel.  

 

A kotrógép egyszerű és minimalista kialakítása miatt a gép viszonylag jól alkalmazkodik a 

különböző igényekhez.  

 

 

Műszaki adatok: 

Motor: 4 ütemű motor OHV, 10 LE 

Üzemanyag: normál benzin 95 ’E’ 

Indító: csillapított behúzó kötél 

Súly: kb. 510 kg folyadék nélkül 

Szállítási tömeg: kb. 540 kg 

Elfordulási tartomány: 155 fok 

A megmunkálható mélység: 2,10 m 

Előre nyúlás gémmel: 2,45 m 

Kúszás: 1,45 m 

Emelő kapacitás ellensúly nélkül: 180 kg 

Terhelhetőség ellensúllyal: 326 kg 

Ásószerszám: 25 cm-es kanál (tartozék) 

A szállításra fel cserélhető kerekek és támaszok 

4 kettős működésű hidraulikus munkahenger 

Keresztirányítás (2 szabályozó keresztezés) 



 

Motorolaj mennyisége: kb. 1 liter (10W40 vagy 15W40) 

Hidraulikaolaj mennyisége: 14,6 l (HLP46) 

Teljes hossza: 3250 mm 

A támasz szélessége: 1970 mm 

Szélesség (alváz keret): 950 mm 

Minimális szélesség szállítási helyzetben: 1800 mm 

Max. magasság: 1970 mm 

Méretek csomagolva: 220 x 100 x 85 cm (LxSxH) 

 

 

Megjegyzés: 

A végleges összeszereléshez körülbelül 5-6 órát kell ütemezni. Ha segítségre van szükség, 

szívesen segítünk. Körülbelül 15 liter hidraulikaolajra van szükség az egység első 

feltöltéséhez. Az Optimal egy HLP46 osztályozású hidraulikaolaj, amely széles körben 

elérhető. Továbbá körülbelül 1 liter motor olaj kell a motorhoz.  

Itt ajánljuk a 10W40 vagy 15W40 besorolású többfokozatú olajat. 

 

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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