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Jansen LG-1300 levélszívó takarítógép, szívótömlővel és szerelőkerettel. 

Cikkszám: 1415510 

 

A Jansen LG-1300 levéltakarító gép nagy teljesítményű szívóegység, szerelő kerettel, amely 

szinte minden lehajtható oldallal rendelkező járműre felszerelhető. Használhatja levelek, fű, 

papír és még sok más felszívására. Pillanatok alatt és közvetlenül a szállító járműre 

továbbíthatja a felszívott anyagot. A kidobó cső 4db csavarral rögzített és 90 ° -kal 

elforgatható, és a kidobó fedéllel rendelkezik a levegő áramlásának és a dobás irányának 

szabályozására. A kivető meghosszabbításnak köszönhetően a magasabb pótkocsik sem 

jelentenek problémát. 

 

A megbízható és erős, 13 LE-s benzinmotor hajtja az erős turbina kereket, amely masszív acél 

házban helyezkedik el. A turbinakerék átmérője 400 mm, 4 nagy légszívólapátot és 4 kést 

tartalmaz, amelyek biztosítják a felszívott anyag minimálisra csökkentését és összenyomását. 

A készülék szívóképessége kb. 3800 m³ / h. 

A levélszívót alapfelszereltségként 3 m-es szívótömlővel (20 cm átmérőjű), erős szívófejjel, 

görgőkkel és fogantyúval együtt szállítjuk. A kézi tömlő univerzálisan állítható, és egy tartó 

gém stabilizálja, ami sokkal könnyebbé teszi a kezelést.  

A szállítási terjedelem részét képezi egy megfelelő kidobó hosszabbító és a megfelelő rögzítő 

keret is, hogy a jármű platójára könnyen felszerelhető legyen. 

 

Műszaki adatok: 

Motor: 13 LE benzinmotor, 4 ütemű, OHV, 420ccm. 

Üzemanyag: normál benzin 95 ’E’ 

Üzemanyag tartály: 6,5 l 

Fogyasztás: kb. 1,2 l / óra 

Indítás: húzóindító 

Turbina kerék: Ø 400 mm 

Összeszerelt méretek: kb. 150 x 62 x 125 cm (H x Sz x M) 

Súly: kb. 79 kg  

Súly csomagolással: kb. 122 kg 

Méretek csomagolással: 150 x 62 x 125 cm (H x Sz x M) 

 

 

 

 

 



 

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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