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Jansen LS-100 önjáró levélszívó és fújó takarító gép, szívótömlővel, gyűjtőzsákkal és 

tömlőcsatlakozóval. 

Cikkszám: 1415508 

 

A Jansen LS-100 levélszívó takarító gép önjáró, kerékmeghajtású, és 65 kg-nál könnyebb. 

Az LS-100 alapfelszereltségként gyűjtőzsákkal, valamint 3 méter hosszú szívótömlőkészlettel 

és egy tömlőcsatlakozóval van ellátva a levelek szívására (Ø 110 mm).  

A KOHLER 6,5 LE-s OHV-motorja könnyedén elindítható húzóindítóval. 

Az erőteljes motor, a kerékmeghajtás, a 73 cm munkaszélesség, valamint a központi 

magasságállítás és a nagy gyűjtőzsák teszi ezt a levélszívót tökéletes munkaeszközzé!  

A makk, gesztenye, dió stb. vonatkozásában az összes levélporszívó általában eléri a határait. 

Az extra hosszú szívótömlővel még szélesebb körben használható. Ezzel könnyedén eljuthat 

olyan megközelíthetetlen területekre, mint például a sövények és bokrok alá, vagy a sarkokba. 

A szívótömlő fogantyúval van ellátva, és az LS-100 elejéhez rögzíthető a fő szívófej helyett. 

Egy másik funkció: A levélfúvót pillanatok alatt átalakíthatja levélfúvóvá. Erre a célra a 

szállítási terjedelemben egy másik tömlőcsatlakozó van, amelyet a gyűjtőtáska helyett 

szerelnek fel. Ezután, mint egy erős ventilátor működik ebben a helyzetben. 

 

Műszaki adatok: 

Motor: 6,5 LE benzinmotor, 4 ütemű, OHV, KOHLER 

Üzemanyag: normál benzin 95 ’E’ 

Üzemanyag tartály: 3,6 l 

Fogyasztás: kb. 1,2 l / óra 

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

Munkaszélesség: 73 cm 

Szívóképesség: kb. 3000 m³ / h 

Indítás: húzóindító 

Szállítási terjedelem: 240 l-es gyűjtőzsák, 3 m hosszú szívótömlő, tömlőcsatlakozó a 

levélfújáshoz (Ø 110 mm) 

Sebesség: 2 km / h önjáró kerékhajtással, még gyorsabb hajtás nélkül 

Súly: kb. 65 kg 

Zajszint: kb. 108 dB (A) 

Méretek összeszerelve: 158  x76 x 102 cm (H x Sz x M) 

Méretek csomagolással: 86 x 69 x 100 cm (H x Sz x M) 

Súly csomagolással: kb. 76 kg 

 

 

 



 

Megjegyzés: 

A végleges összeszerelésre körülbelül 1 órára kell ütemezni. A szerelés nagyon egyszerű, 

ebben nyújt segítséget a részletes leírás, robbantott ábrákkal és műszaki leírással a 

felhasználói kézikönyv.   

A motorhoz kb. 1 literes motorolaj szükséges. Itt ajánljuk a 10W40 vagy 15W40 besorolású 

többfokozatú olajat.  

 

 

Ha segítségre van szüksége, 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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