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MB-1500K kotrógép benzin és villanymotoros hidraulika szivattyú hajtással, komplett 

szerszám készlettel. 

Cikkszám: 1516050 

 

A mini kotrógépünk az MB-1500K egy kompakt, többfunkciós gép.  

Kicsi, erőteljes és sokoldalú. A 825 mm-es kis szélességnek köszönhetően ez a kotrógép 

lehetővé teszi a nehezen elérhető helyeken a munkavégzést.  

Különlegessége, hogy fel van szerelve a Briggs & Stratton 13,5 LE-s benzinmotorjával és egy 

erőteljes elektromos motorral (400 V, 2,2 kW), amely a nagy teljesítményű hidraulikus 

rendszert hajtja. Ez azt jelenti, hogy ideálisan használhatja ezt a kotrót az épületeken belül, 

stb.!  

A mini kotróval együtt kínáljuk a teljes szerszám készletet! Tartalma a 20cm, 30cm és 60cm 

árokásókanalak és egy talajlazító karom, és egy fogó, emeléshez, például kövek, fatörzsek 

rakodására. Nagyon kényelmes a gyorscserélő rendszer, amely lehetővé teszi a mellékelt 

eszközök rövid időn belüli módosítását, cseréjét.  

Az MB-1500K egy kiegészítő vezérlőegységgel (hidraulika csatlakozás) is rendelkezik a 

kotró karján. Ez lehetővé teszi a gépi munka kibővítését például egy földfúró vagy 

bontókalapács működtetését ezen a kotrógépen. 

 

GyIK: Meg tudod fordítani a kanalat, hogy a nyílás elől legyen? Igen. Egyszerűen kapcsolja 

le a gyorscserélő adaptert, és a szerszámot ellenkezőleg szerelje fel!  

 

 

 



A fogas koszorú és forgózsámoly lehetővé teszi a 360 ° -os elfordulási szöget.   

A 145 cm-es ásási mélység és a 168 cm-es kirakodó magasság miatt a gép tökéletes társa 

professzionális használatra, magán vagy szolgáltatói célból.  

Járószerkezete miatt alacsony a talajnyomás terhelése, és a sokoldalú munkát tesz lehetővé, 

ami különösen fontos a kertekben.  

Az MB-1500K minikotrógépet keresztirányítással szállítjuk. A lehetőségek hozzárendelését 

maga állapíthatja meg úgy, hogy a hidraulika vezetékeket ennek megfelelően csatlakoztatja.   

 

FIGYELEM: Az elektromos kotrógépet csak beltérben szabad használni, nem szabadban!  

 

 

Műszaki adatok: 

Motor: 13,5 lóerős Briggs & Stratton, 420 köbcentis 

Üzemanyag: normál benzin 95 ’E’ 

Villanymotor: 400V, 2,2 kW 

Indító: elektromos indító 

Forgási tartomány: 360 fok 

Legnagyobb emelési magasság: max. 2144 mm 

Rakodási magasság: max. 1675 mm 

Árok mélysége: max. 1456 mm 

Kinyúlási tartomány: max. 2550 mm 

Terhelhetőség: kb. 550 kg 

Terhelhetőség (az exkavátor kar teljesen kinyújtva): kb. 300 kg (a dózer lap felett) 

Terhelhetőség (az exkavátor kar teljesen kinyújtva): kb. 125 kg (a dózer lappal ellentétes 

oldalon) 

Súly: kb. 600 kg 

Szállítási súly: kb. 610 kg 

Teljes szélesség: 825 mm 

Minimális magasság: 1340 mm (a tető eltávolítva) 

 

 

Egyéb felszereltség: 

Teljes készlet: 20cm, 30cm és 60cm kotrókanalak, valamint talajlazító és fogó. 

Elektromos indító: 12 volt 

Üzemóra számláló: igen 

Üzemanyagtartály kapacitása: 6,5 liter 

Hidraulikaolaj tartály kapacitása: kb. 23 liter (HLP-46) 

Fordulási sugár: 360 ° 

Hidraulikus áramlás: kb. 17 liter / perc 

Üzemi nyomás: kb. 160 bar 

 

 

 

 



Különleges tulajdonságok: 

Kiegészítő villanymotor épületekben stb.  

További hidraulikus vezérlő áramkör a kotró karon 

Magas minőségű és robusztus kivitelezés 

Könnyen kezelhető 

Szállítás a pótkocsin vagy teherkocsiban lehetséges 

A kis méretű ajtókon való átvezetés lehetősége (a kotró 825 mm széles) 

Különböző eszközöket tartalmaz 

Gyorscsatlakozóval felszerelve 

A gyorscsatlakozó forgatható, úgyhogy a szerszámokat fel lehet szerelni fordítva 

Erőteljes hidraulikus szivattyúegység 

Hidraulikusan leeresztett dózer lap 

Kapacitása kb. 125-300 kg (a kotró kar helyzetétől függően) 

Minden kenő pont könnyen elérhető 

 

 

Megjegyzés: 

A végleges összeszereléshez körülbelül 1 órát kell ütemezni. Ha segítségre van szüksége, 

szívesen segítünk. Szükség van körülbelül 5 liter hidraulikaolajra. Az optimális egy HLP46 

osztályozású hidraulikaolaj, amely széles körben elérhető. Továbbá körülbelül 1 literes 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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