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Hómaró a Jansen MGT-270, 9 lóerős, egytengelyes kistraktorhoz.  

Cikkszám: 1055012 

 

A Jansen MGT-270 szerszámgépünk megfelelő hóágyúja.  

 

Ideális a gazdaság minden szegmensében, munkájához vagy profi célokra. 

 Ezzel a hófúvóval minden felület gyorsan kitisztul! Ez a hó eltakarító gép 72 cm-es 

munkaszélességével és egyszerű kezelhetőségével az MGT-270 motoros hordozóval 

kombinálva ideális a könnyű téli karbantartáshoz! 

 

A hómaróban lévő erőteljes csiga összezúzza a havat, mielőtt az áthalad a csúszda 

mentén. Még a magas hó borítás sem jelent problémát a zúzó malmok számára.  

A 190 ° -ban forgatható (egy forgattyúval) és 70 fokos elforgatható kilökő csatornával 

rugalmasan határozhatja meg a kilövés irányát és távolságát.  

A kivetett havat fokozatosan vagy közvetlenül a hómaró mellett, vagy akár 10 méteres 

távolságig dobhatják.  

 

A hómaró könnyen csatlakoztatható a Jansen MGT-270 szerszámtartóhoz, és készen áll a 

használatra.  

 

 

Műszaki adatok: 

Meghajtás: MGT-270 kistraktor 

Teljesítmény átvitel: TLT 

Súly: kb. 50 kg 

Munkaszélesség: 72 cm 

Csigás szállító átmérője: 30 cm 

Max. hó vastagság: 50 cm 

Csomagolási méretek: 75 x 57 x 58 cm (LxSxH) 

 

 

A különböző, opcionálisan elérhető tartozékok megtalálhatók a kínálatunkban!  

 

Rendelhető szerszámok, eszközök a Jansen MGT-270 motoros traktorhoz: 

    
  Megnevezés: Munkaszélesség / cm: Cikkszám: 

1. Hómaró 72 1055012 

2. Hótoló  100 1055013 

3. Seprű henger 100 1055010 



4. Magas fűnyíró (alternáló kasza) 120 1055007 

5. Magas fűnyíró (alternáló kasza) 150 1055009 

6. Talajmaró 70 1055008 

7. Kultivátor   1055014 

  Ekékből háromféle:     

8. Eke szántáshoz   1055011 

9. Váltó eke   1055015 

10. Feltöltő eke   1055016 

 

 

 

Tesztelni, kipróbálni előzetes egyeztetés alapján lehet, melyet telefonon, vagy e-mailben 

kérünk jelezni. 

 

Kérjük, hívjon telefonon, vegye fel velünk a kapcsolatot!  

 

Megjegyzés: 

Üzembe helyezésre, összeszerelésre körülbelül 10 percet kell ütemezni. Az eszköz nagyon 

egyszerűen csatlakozik az alapgéphez és kész a munkára. 

 

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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