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Jansen MB-1000 mini kotrógép és ásókanál készlet, Briggs & Stratton benzinmotorral.  

Cikkszám: 1516060 

 

A Jansen MB-1000 mini kotrógépünk egy kompakt multifunkciós gép. Kicsi, erőteljes és 

sokoldalú. A kis 825 mm-es szélességnek köszönhetően ez a mikró kotrógép a nehezen 

hozzáférhető helyek elérését is lehetővé teszi. A Briggs & Stratton 13,5 LE-s benzinmotor 

hajtja az erőteljes hidraulikus rendszert.  

Itt egy komplett szettet is kínálunk Önnek!  

A szállítási terjedelem magában foglalja a 20 cm-es, 30 cm-es és 60 cm-es kotró lapátokat, 

valamint egy ripper fogat a talaj fellazításához és egy fogó-markolót például kövek vagy 

fatörzsek emeléséhez.  

A gyorscserélő rendszer, amely lehetővé teszi a kiegészítők rövid időn belüli változtatását, 

nagyon praktikus.  

 

A forgócsukló 360 ° -os sugarat tesz lehetővé. Az MB-1000 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. 

Kb. 145 cm ásási mélységgel és 168 cm kidobási magassággal tökéletes társává teszi ezt a 

gépet magán- vagy kereskedelmi használat esetén.  

 

 
 

 

Az gumihevederes járószerkezetnek alacsony a talajnyomása és a sokoldalúság lehetővé teszi 

a talajbarát munkát, ami különösen fontos a kertekben. 



 

Az MB-1000 mini kotrógépet hidraulikus keresztirányítással szállítjuk.  

Mint a képeken látható, 2 vezérlő keresztkar található a kotró karjának és a kanálnak,  

valamint 2 vezérlő kar a lánchajtáshoz és a dózerlapáthoz.  

A hidraulikus funkciók hozzárendelése előre össze van állítva, de ezt maga is meg 

határozhatja.  

A Jansen MB-1500 termékünk között, fő különbsége elsősorban a beépített hidraulikus 

egység. A Jansen MB-1000-be épített vezérlőegység valamivel lassabban, de érzékenyen is 

működik.  

A hidraulikus tartályt "úszó" szereléssel is felszereltük a Jansen MB-1000-re.  

A motor alkatrészei is könnyebben hozzáférhetők. 

 

Hasonlítsa össze termékeinket a piacon versengő termékekkel! Hamar nem talál hasonlót.  

Ezeket az eszközöket nem csak magunk fejlesztettük ki, hanem hozzáértő szolgáltatást 

(mester műhely) és alkatrészellátást is kínálunk Önnek.  

 

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

személyesen telefonon állunk az Ön rendelkezésére.  

 

 

Műszaki adatok: 

Benzinmotor: 13,5 LE Briggs & Stratton, 420 köbcentis 

Indítómotor: elektromos indító 

Forgási tartomány: 360 fok 

Rakodási magasság: max. 2144 mm 

Kirakási magasság: max. 1675 mm 

Ásási mélység: max. 1456 mm 

Kinyúlás: max. 2550 mm 

Emelésierő: kb. 450 kg 

Teljes szélesség: 825 mm 

Gumiheveder szélessége: 772 mm 

Súly: kb. 660 kg 

Maximális magasság: 1900 mm a tető tetejéig 

Minimális magasság: 1300 mm a padlótól az ülés felső széléig (levett tetővel) 

Húzóerő: kb. 0,5 t 

Teherbírás (kotró kar teljesen nyújtva): kb. 280 kg (dózerlap alul talajon) 

Teherbírás (kotró kar teljesen nyújtva): kb. 118 kg (dózerlapát felső állásban) 

Sebesség: kb. 2,0 km / h 

Dőlés terepen: max. 30 fok 

Szállítási súly: kb. 823 kg 

Szállítási méretek: kb. 2100 x 1000 x 2150 mm (H x Sz x M) 

 

Egyéb: 

Komplett ásókészlet: 20 cm-es, 30 cm-es és 60 cm-es kotró lapátokkal, valamint fogak és 

fogófogókkal 

Elektromos indító: 12 volt 



Az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője 

Üzemanyagtartály űrtartalma: 6,5 liter 

"Úszó" olajtartály felszerelve 

Forgási sugár: 360 ° 

Hidraulikus áramlás: kb. 16 liter / perc 

Üzemi nyomás: kb. 160 bar 

 

Sajátosságok: 

- kiegészítő hidraulikus vezérlő áramkör a kotró karján 

- kiváló minőségű és robusztus kivitelezés 

- könnyű kezelhetőség 

- Pótkocsival vagy kisteherautóval történő szállítás lehetséges 

- A hagyományos ajtók átjárhatók (a kotrógép szélessége 825 mm) 

- Különféle mellékelt eszközöket tartalmaz 

- Gyorscsatlakozóval felszerelve 

- nagy teljesítményű hidraulikus szivattyú egység 

- Hidraulikusan leengedhető dózerlapát 

- Teherbírás kb. 118 és 280 kg között (a kotró karjának helyzetétől függően) 

- minden kenési pont könnyen elérhető 

 

Megjegyzés: 

A végleges összeszereléshez körülbelül 0,5 órát kell ütemezni. Ha segítségre van szüksége, 

szívesen segítünk. Az első használat előtt ellenőrizze a folyadék szinteket! Szükség lesz 

hidraulikaolajra. Az Optimal egy HLP46 osztályozású hidraulikaolajat ajánljuk, 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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